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1. UVODNO POJASNILO PREDHODNO IZDELANE 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

1.1 UVODNO POJASNILO 

Občina Trzin je v skladu z Zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno 

besedilo) dolžna zagotavljati organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne 

javne gasilke službe. Tako poleg sredstev za redno delovanje gasilskih enot med drugim zagotavlja 

sredstva tudi za nabavo osnovnih sredstev in opreme, vzdrževanje in obnavljanje teh sredstev in 

opreme, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, itd. 

Predmet dokumenta je Investicijski program z naslovom »Dom zaščite in reševanja v Trzinu (DZtR 

Trzin)«. 

Občina Trzin se je odločila za gradnjo novega doma zaščite in reševanja s pripadajočimi zunanjimi 

manipulacijskimi površnimi in površinami za vadbo na zemljišču pare. št, 490/5, 1628/10 (zahodni del), 

in 490/2, vse k.o. 1961-Trzin, Vzrok za gradnjo novega objekta je, da se več sorodnih dejavnosti 

(gasilci, civilna zaščita in planinsko društvo) umesti na skupno in primernejšo lokacijo ter posodobi vse 

tehnične parametre. Nov objekt bodo v prvi vrsti uporabljali člani Prostovoljnega gasilskega društva 

Trzin (v nadaljevanju: PGD Trzin) za izvajanje nalog javne gasilske službe, pripadniki občinske civilne 

zaščite Trzin (v nadaljevanju: CZ Trzin) in člani planinskega društva Onger Trzin (v nadaljevanju: PD 

Onger Trzin). 

Izgradnja objekta Doma zaščite in reševanja v Trzinu je ocenjena v višini 1.849.904,88 EUR z DDV po 

stalnih cenah, oz. 1.901.448,99 EUR z DDV po tekočih cenah. 

Celoten investicijski projekt je razdeljen na več posameznih investicijskih postavk, ki so: 

1 Nakup zemljišč 

2. Priprava tn sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) ; 

3 Izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije j 
4. GOI dela j 
a) Garaže, skladišča 

b) Pisarne in drugi prostori 

5 Zunanja ureditev 

a) Asfaltirane površine 

b) Betonski tlakovci 

0 Zelenice z drevesi i i 
| 6. Oprema : 
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j a) Garaže, skladišča 

t b) Pisarne in drugi prostori 
• 

7 Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo 

Izgradnja objekta Doma zaščite in reševanja v Trzinu se bo v celoti (100%) financirala s proračunskimi 

sredstvi Občine Trzin. Finančna konstrukcija projekta je tako zaprta. 

Ocenjuje se, da bo objekt Doma zaščite in reševanja v Trzinu zaključen s koncem leta 2018, ko bo za 

novo zgrajen objekt Doma zaščite in reševanja v Trzinu izdano tudi uporabno dovoljenje. 

Za načrtovano investicijo je, v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št, 60/06, 54/10, 27/16), 

potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP). 

DIIP je bil izdelan v novembru 2015 (interno s strani Občine Trzin), priprava IP pa je predmet tega 

dokumenta. 

V nadaljevanju so predstavljeni ključni elementi investicijskega projekta »Dom zaščite in reševanja v 

Trzinu (DZiR Trzin)«. 

Tabela 1: Glavne postavke investicijskega projekta 

J NAZIV INVESTICIJSKEGA 

| PROJEKTA 
»Dom zaščite in reševanja v Trzinu (DZiR Trzin)« 

i 

NAROČNIK INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 
JHP projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 5,1230 Domžale 

INVESTITOR IN FINANCER Občina Trzin, Mengeška cesta 22.1236 Trzin 

UPRAVLJAVEC Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

STROKOVNI DELAVCI OZ SLUŽBE, 

ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN 

NADZOR NAD PRIPRAVO 

USTRE7.NF INVESTICIJSKE, 

PROJEKTNE IN DRUGE 

DOKUMENTACIJE 

Občina Trzin, Mengeška cesta 22,1236 Trzin 

! VRST A INVESTICIJSKE 

i DOKUMENTACIJE 
Investicijski program (IP) J 

j NAM EN IZDELAVE IP 

Prikaz preteklega vlaganja in prilagojenih aktualnih cen investicijskih del, ki so še 

potrebna za zaključek investicije. Ostale temeljne vsebine IP so: pojasnilo poteka \ 

aktivnosti in morebitnih sprememb, opredelitev investicije (določitev ciljev in namena 

investicije, povzetek vseh obravnavanih variant, prikaz ocenjene vrednosti investicije, 

izračunani deleži financiranja investicije, prikaz analize obstoječega stanja, analize 

tržnih možnosti in analize povpraševanja, opredelitev tehnično-tehnološkega dela, jj 

določitev virov financiranja, predstavitev analize vplivov investicijskega projekta na || 
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okolje, prikaz finančne in ekonomske opravičljivosti investicije, prikaz skladnosti 

investicije z resolucijami in strateškimi dokumenti, predstavitev analize tveganj, 

občutljivosti in analize stroškov in koristi. 

NAMEN INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA 

Namen investicije je zagotavljanje požarne varnosti in ustrezne ravni zaščite In 

reševanja za primere naravnih in drugih nesreč ter zagotovitev prostorskih kapacitet 

za ustrezno in nemoteno opravljanje drugih dejavnosti {civilna zaščita, planinsko 

društvo) v Občini Trzin 

RAZVOJNI (SPLOŠNI) CILJ 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Splošni cilji investicije: 

• zagotovitev ustreznih prostorskih in dostopnih pogojev za izvajanje več sorodnih 

dejavnosti (gasilci, civilna zaščita in planinska društvo) v Občini Trzin, 

• '/smosl iri iiičilii v Jokihcm okulju Ob: ire T rjrir. 

OPERATIVNI (SPECIFIČNI) CILJI 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

OBSEG INVESTICIJSKIH DEL 

LOKACIJA INVESTICIJE 

STROKOVNA DOKUMENTACIJA 

Specifični cilji investicije: 

• ureditev priključevalnega pasu za nov objekt treh dejavnosti v Občini Trzin, 

• izgradnja objekta za nemoteno opravljanje treh dejavnosti v Občini Trzin v skupni 

površini 1,195,53 m2, 

• vzpostavitev ustreznih in dostopnih prostorov za dejavnost lokalnega gasilskega 

društva, 

• ureditev zunanjih manipulacijskih površin za vadbo lokalnega gasilskega društva 

in civilne zaščite v skupni površini 1.582,00 m2, 

• vzpostavitev ustreznih in dostopnih prostorov za dejavnost lokalne civilne zaščite, 

• vzpostavitev ustreznih in dostopnih prostorov za dejavnost lokalnega planinskega 

društva. 

Drugih fizičnih oz. finančnih kazalnikov ni moč (Močiti. 

1. Nakup zemljišč, 2. Priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (OPPN), 3. Izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije, 4. GOI 

dela: a) Garaže, skladišča, b) Pisarne in drugi prostori, 5. Zunanja ureditev: a) 

Asfaltirane površine, b) Betonski tlakovci. c) Zelenice z drevesi. 6. Oprema: a) 

Garaže, skladišča, b) Pisarne in drugi prostori, 7. Svetovalni inženiring in nadzor nad 

gradnjo. 

Pare. št. 490/5, 1628/10 (zahodni del) in 490/2, vse k.o. 1961-Trzin. i; 

Projektna naloga, Dom zaščite in reševanja Trzin (DZiR), Občina Trzin, 9/2015; 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Dom zaščite in 

reševanja Trzin (DZiR Trzin), Občina Trzin, št. dokumenta: 430-0039/2015-1, 

11/2015; !j 

Lokacijska informacija za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih 

ali objektih pare. št. 490/5, 1628/10, 490/2, 1628/2, pločnik 490/2, poljska pot ji 
1628/2, vse k.o. 1961-Trzin, št. 3501-0004/2016-2, 8.1.2016; 

Idejna zasnova za Novogradnjo objekta Prevera možnosti priključevanja i j 
predvidenega Centra zaščite in reševanja ter območja OPPN na državno cestno ij 

omrežje (po recenziji), Pronig d.o.o., št. proj. 431/2015-1, 5/2015; 

Recenzija projektne dokumentacije Idejna zasnova za Novogradnjo objekta 

Prevera možnosti priključevanja predvidenega Centra zaščite in reševanja ter 

območja OPPN na državno cestno omrežje, PBL d.o.o., št. recenzije: revid-410, f 

30.9.2015; 

Kapacitetna prometna študija in dimezioniranje optimalne rešitve priključevanja 

novega centra za zaščito in reševanje na G2-104/1139 in na R2-447/0294, 

Prometno inženirstvo s.p., št. elaborata: 03-06/2015, 6/2015, dopolnjeno 9/2015; 

Natečajna naloga; 

Rešitev prometnega priključka; 

Investicijski program za projekt -tJc zaši iie in v T rzinu V ' Ttzm) 
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• Ocena predvidenih stroškov za novogradnjo. 

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE 2014-2018. 

OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE 

1.546.252,12 EUR brez DDV v stalnih cenah 

1.849.904,88 EUR z DDV v stalnih cenah 

1.588.501,38 EUR brez DDV v stalnih cenah 

1.901.448,99 EUR z DDV v stalnih cenah 

VIRI FINANCIRANJA Proračunska sredstva Občine Trzin v 100 %. 

1,2. OSNOVNI PODATKI 0 INVESTITORJU 

NAZIV Občina Trzin j 
NASLOV Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

ODGOVORNA OSEBA g. Peter Ložar, župan 

1.3. OSNOVNI PODATKI 0 UPRAVLJAVCU 

NAZIV Občina Trzin 

NASLOV Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

ODGOVORNA OSEBA g. Peter Ložar, župan 

1,4. OSNOVNI PODATKI 0 IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

NAZIV JHP projektne rešitve d.o,o. | 

NASLOV Oesta talcev 5, 1230 Domžale | 

ODGOVORNA OSEBA mag. Jana Habjan Piletič, direktorica 

1.5. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Namen investicije je zagotavljanje požarne varnosti in ustrezne ravni zaščite in reševanja za primere 

naravnih in drugih nesreč ter zagotovitev prostorskih kapacitet za ustrezno in nemoteno opravljanje 

drugih dejavnosti (civilna zaščita, planinsko društvo) v Občini Trzin. 

Splošni cilji investicije: 

• zagotovitev ustreznih prostorskih in dostopnih pogojev za izvajanje več sorodnih dejavnosti 

(gasiici, civilna zaščita in planinsko društvo) v Občini Trzin, 

• večja varnost in zaščita v lokalnem okolju Občine Trzin. 
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Specifični cilji investicije: 

• ureditev prikljucevalnega pasu za nov objekt treh dejavnosti v Občini Trzin, 

• izgradnja objekta za nemoteno opravljanje treh dejavnosti v Občini Trzin v skupni površini 

1,195,53 m2, 

• vzpostavitev ustreznih in dostopnih prostorov za dejavnost lokalnega gasilskega društva, 

• ureditev zunanjih manipuiacijskih površin za vadbo lokalnega gasilskega društva in civilne 

zaščite v skupni površini 1.582.00 m2, 

• vzpostavitev ustreznih in dostopnih prostorov za dejavnost lokalne civilne zaščite, 

• vzpostavitev ustreznih in dostopnih prostorov za dejavnost lokalnega planinskega društva. 

Drugih fizičnih oz. finančnih kazalnikov ni moč določiti. 

1.6. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil izdelan v novembru 2015. Izdelali so ga v 

interno na Občini Trzin. 

DIIP je obravnaval 2 varianti izvedbe investicije, kot primernejša varianta se je ob preverjanju izkazala 

varianta »z investicijo«. 

Vrednost investicije »z investicijo« je v stalnih cenah znašala 1.101.769,95 EUR z DDV. Za investicijo 

so bila predvidena proračuna sredstva Občine Trzin v celoti (100 %). 

V DIIP je bilo ugotovljeno, da je glede na pričakovane pozitivne učinke novega Centra zaščite in 

reševanja na področju požarne varnosti in ustrezne ravni zaščite in reševanja za primere naravnih in 

drugih nesreč, s pripravo investicijske dokumentacije, projektne in druge dokumentacije za izvedbo 

investicije smiselno nadaljevati. 

Obstajata dve možni varianti, kako pristopiti k izvajanju investicije: 

• varianta »brez investicije«, 

• varianta »z investicijo - novogradnja Doma zaščite in reševanja v Trzinu. 

Specifike preverjanja obeh variant sta predstavljeni v preglednici v nadaljevanju. 

Tabela 2: Variantne rešitve iz DIIP 

Varianta »brez investicije« Varianta »z investicijo« 

Varianta »brez investicije« pomeni ničelno varianto, kar 

pomeni, da se gradnja novega Centra zaščite in reševanja ne 

izvede. Stroški investicije so v tem primeru enaki nič, tako se 

ohranja obstoječe stanje, ki pa ne daje možnosti za 

vzpostavitev ustreznih pogojev za opravljanje nalog ter 

hranjenje zaščitne in reševalne opreme in naprav. Brez 

Pri varianti »z investicijo« se omogoči celovit pristop 

reševanja kompleksnega problema, ki vključuje tako 

zagotavljanje požarne varnosti, kot tudi ustrezno raven 

zaščite in reševanja v primerih naravnih in drugih nesreč. 

Zagotovi se sodoben skupen prostor za poenoteno delovanje, 

centralizacijo in optimizacijo procesov obvezne lokalne javne 
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investicije ostane obstoječe stanje nespremenjene, kar 

pomeni delovanje društev, ki opravljajo obvezne lokalne javne 

službe, v obstoječih prostorsko razpršenih objektih. 

službe ter delovanje društev, ki že sedaj delujejo in sodelujejo 

na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja. Z 

investicijo se omogoči gradnja novega objekta na primernejši 

lokaciji, ki omogoča tudi neposredno prometno povezavo na 

glavno cesto, predvsem pa zagotovitev ustreznih prostorov za 

opravljanje nalog ter hranjenje zaščitne in reševalne nprpm« 

in naprav. Z investicijo je cilj dosežen, kar pomeni, da lokalna 

skupnost zagotovi trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti 

gasilstva ter zaščite in reševanja. 

1.6.1. Izbor variante in obrazložitev razlogov 

Za izbor optimalne izmed predhodno navedenih variant (varianta »brez investicije« in varianta »z 

investicijo«) smo uporabili tabelarični prikaz posameznih meril, preko katerih smo preučevali vpliv 

posamezne variante. Za opis vpliva posamezne variante na določeno merilo je bil uporabljen naslednji 

točkovalni sistem: 

• negativni vpliv (-1 točka) - varianta ima negativni vpliv na določeno merilo, 

• nevtralni vpliv (0 točk) - varianta nima ne negativnega, ne pozitivnega vpliva na merilo, 

• pozitivni vpliv (1 točka) - varianta ima pozitiven vpliv na določeno merilo. 

Tabela 3: Primerjava med variantami 

Merilo | Varianta »brez investicije« Varianta »z investicijo« j 
' "j 

Vpliv na zagotovitev prostorskih pogojev : nevtralen vpliv pozitiven vpliv 

za izvajanje več sorodnih dejavnosti v ni sprememb novogradnja objekta 

občini (0 točk) {1 točka) 

Vpiiv na zagotovitev požarne varnosti in 

ustrezne ravni zaščite in reševanja za 

primere naravnih nesreč v občini 

nevtralen vpliv 

ni sprememb 

(0 točk) 

pozitiven vpliv 

novogradnja objekta za dejavnost PGD 

in CZ 

(1 točka) 

Vpiiv na zagotovitev boljše dostopnosti 

objekta PGD in CZ v občini 

nevtralen vpliv 

ni sprememb 

(0 točk) 

pozitiven vpliv 

ureditev priključka za objekt 

f1 tečka' 

Vpliv na ureditev okolice m podobe 

javnega objekta 

nevtralen vpliv 

ni sprememb 

(0 točk) 

pozitiven vpliv 

ureditev objekta z okolico 

(1 točka) 

Investicijska vlaganja za izvedbo 

investicije 

nevtralni vpliv 

ni izdatkov 

(0 točk) 

negativni vpliv 

znesek investicije je 1,8 m io EUR 

(-1 točka) 

Skupaj število točk Otočk 3 

Na podlagi zgoraj predstavljenih variant: varianta »brez investicije« in varianta »z investicijo«, je 

najbolj smiselna, ocenjena s 3 od možnih 5 točk in edina sprejemljiva varianta »z investicijo«. Varianta 

»brez investicije« dosega 0 od 5 točk. 
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Varianta »brez investicije« ni sprejemljiva, saj ne zagotavlja ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje 

potrebnih osnovnih dejavnosti zaščite in reševanja, PGD, CZ in PD, v Občini Trzin. Sicer so vsa tri 

društva (PGD, CZ in PD) jasno izrazila željo po delovanju v istem objektu, kar jim prinaša določene 

prednosti. V kolikor ostane obstoječe stanje nespremenjeno, torej se investicija ne izvede, to pomeni 

investiranje v obnovo večjega števila obstoječih prostorsko razpršenih objektov, v katerih trenutno 

delujejo društva, ki že sedaj delujejo in sodelujejo na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja. 

Na drugi strani izvedba investicije po varianti »z investicijo« pozitivno odgovarja na vse potrebe, oz. 

problematike območja. Varianta »z investicijo« ima edini negativni vpliv izmerjen v vidiku zagotovitve 

sredstev, oz. financiranja, seveda pa se izvedba brez vloženih sredstev ne more izpeljati. 

- io fe-
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

Obravnavani dokument investicijskega programa zajema opis dveh možnih variant, kako pristopiti k 

investicijski operaciji. Za najboljšo je bita izbrana varianta 1 - varianta z investicijo - Gradnja novega 

objekta za potrebe namestitve PGD Trzin, PD Onger Trzin in Civiine zaščite Trzin. 

Gradnja novega objekta bo obsegala 1.195,53 m21, ureditev zunanjih površin pa 1.582,00 m2. 

S tem se bo zagotovila požarna varnost in ustrezna raven zaščite in reševanja za primere naravnih in 

drugih nesreč ter zagotovitev prostorskih kapacitet za ustrezno in nemoteno opravljanje drugih 

dejavnosti (civiina zaščita, planinsko društvo) v Občini Trzin. 

V nadaljevanju investicijski program zajema: 

1. Predstavitev investitorja, upravljavca in izdelovalca investicijske dokumentacije; 

2. Analiza sedanjega stanja z razlogi za investicijsko namero; 

3. Analiza tržnih možnosti; 

4. Natančen opis tehnično-tehnološkega dela; 

5. Natančna ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah s prikazanimi viri 

financiranja po posameznih letih; 

6. Analiza lokacije in vplivov investicijske operacije na okolje; 

7. Prikaz poslovanja novozgrajenega objekta in njegov vpliv na investicijsko operacijo; 

8. Anafiza stroškov in koristi; 

9. Analiza tveganja in občutljivosti posameznih postavk na investicijsko operacijo. 

Celoten investicijski program temelji na načelih, ki so podrobneje predstavljena v številnih programih, 

resolucijah in strategijah, ki so podrobneje opisane v poglavju 4.4.2. »Strategije in resolucije, ki so v 

skladu s cilji investicijskega programa«. 

Učinki investicije so: 

o Gradnja novega objekta v velikosti 1.195,53 m22; 

o Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delovanje PGD Trzin, PD Onger Trzin in Civilno 

zaščito Trzin; 

o Izboljšanje kvalitete bivanjskega okolja. 

1 Gre za GOI dela (garaže, skladišča, pisarne in drugi prostori), medtem ko celotna velikost objekta zrtaša 1.234,00 m2 

(upoštevan je stolp objekta). 

2 Gre za GOI dela (garaže, skladišča, pisarne in drugi prostori), medtem ko celotna velikost objekta znaša 1,234,00 m2 

(upoštevan je stolp objekta). 

Investicijski program za projekt »Doni zaščite r> .cšev---''-" '-'.in! 
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Rezultat obravnavane operacije: 

o zagotovitev zadostnih površin za PGD Trzin; 

o zagotovitev zadostnih površin za PD Onger Trzin; 

o zagotovitev zadostnih površin za Civilno zaščito Trzin; 

o trajnostni razvoj Trzina in ostale širše regije. 

2,1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

2.1.1. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 

Tabela 4: Določitev vrste investicije 

Investicija v nakup Adaptacija 

i1 x Novogradnja Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev j 

j; Rekonstrukcija Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev ; 

j P oleg tega pa tudi: 
f Če je podano državno poroštvo Ali če je vključeno v nacionalni program 

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni Ost RS, 

št. 60/06, 54/10, 27/16). 

2.1.2. Metodologija za -n-; Iv. vsebin e investicijske dokumentacije 

Tabela 5: Metodologija za določitev vrste in vsebine Investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) Dokument identifikacije Predinvestidjska Investicijski j 

za določitev vrste dokumenta investicijskega projekta zasnova program ; 

manj od 300.000 EUR Ne I 
• če je objekt tehnološko zahteven, Da i 

• če bodo nastale pomembne finančne Da Ne Ne 
posledice v času obratovanja in, j 

• če se bo projekt (so)finan ciral s proračunskimi Da | 
sredstvi, 1 

več od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne 

več od 500.000 EUR in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da 
Več od 2.500.000 EUR Da Da Da \ 

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

št. 60/06, 54/10, 27/16). 
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Z vidika kriterija »Vrednost projekta«, je potrebno za investicijski projekt »Dom zaščite in reševanja v 

Trzinu (DZiR Trzin)« narediti dva investicijska dokumenta: Dokument identifikacije investicijskega 

projekta in investicijski program. 

2.2. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB 

Odgovorna oseba za izdelavo Investicijskega programa: 

mag. Jana Habjan Piletič, direktorica 

JHP projektne rešitve d.o.o. 

Cesta talcev 5, 1230 Domžale 

T: 01 72 44 606 

E: info@jhp.si 

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: 

Projektant bo izbran na arhitekturnem natečaju. 

Prometne rešitve: 

g. Jurij Lapi, direktor 

PRONIG d.o.o. 

Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje 

T: 03 563 12 44 

E: pronig@pronig.si 

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta: 

g. Peter Ložar, župan 

Občina Trzin 

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

T: 01 564 45 44 

E: info@trzin.si 

2.3. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO 

Investitorje Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. Odgovorna oseba investitorja je župan, g. 

Peter Ložar. 

Oseba odgovorna za izvajanje investicije ter za izdelavo in nadzor nad izdelavo vse za investicijsko 

operacijo potrebne dokumentacije je ga. Sida Valentinčič, višja svetovalka župana za okolje in prostor. 

Je oseba, ki bo vodila posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr. izdelava vse 
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potrebne dokumentacije, izbor izvajalca del, itd. Odgovorna oseba je do začetka gradnje novega 

objekta zvsdla več investicijsko-vzdrževalnih del v Občini Trzin. 

Pri vodenju projekta Občina Trzin zasleduje predvsem naslednje cilje: 

> Sistemska ureditev razmerij med udeleženci (določitev odgovornosti in pristojnosti); 

> Način kontrole nad izvedbo del; 

> Dokumentiranje poročil in zapisnikov. 

Zagotavljanje kontrole nad izvedbo je zagotovljena s širšim krogom udeležencev, ki pregledajo 

posamezno aktivnost, to so tako strokovne službe občinske uprave Občine Trzin kot tudi zunanji 

izvajalci. Širši krog udeležencev tako bistveno zmanjša možnost napak. Z notranjo organizacijo dela 

na občini so predvidena tudi nadomeščanja v primeru odsotnosti. 

Slika 1: Prikaz organizacijske strukture izvedbe investicijskega projekta 
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Vir: JHPprojektne rešitve d.o.o., maj2016. 
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2.3.1. Organiziranost investicijskega projekta za obveščanje javnosti 

Občina Trzin bo na več načinov skrbela za ustrezno obveščanje javnosti o projektu »Dom zaščite in 

reševanja v Trzinu (DZiR Trzin)«. V zvezi z obveščanjem javnosti med gradnjo so predvidene 

naslednje aktivnosti: 

o spremljanje gradnje na internetnih straneh Občine Trzin (pregled poteka gradnje z navedbo 

mejnikov); 

o organizacija medijskega dogodka ob začetku gradnje; 

o slavnostna otvoritev novozgrajenega objekta. 

Občina Trzin tudi sicer izvaja aktivnosti s katerimi želi ciljnim javnostim približati temeljne vrednote in 

pomembne informacije. V ta namen organizira vrsto dogodkov: srečanja, seminarje, konference, 

delavnice, itd. 

Najpomembnejše redne PR aktivnosti so: 

o načrtovanje in izvedba dogodkov na Občini Trzin; 

o načrtovanje in koordiniranje komunikacijskih aktivnosti za posamezen dogodek; 

o komuniciranje razvoja, inovativnosti in družbene odgovornosti; 

o odnosi z domačimi in tujimi mediji; 

o komuniciranje z novinarji in organizacija novinarskih konferenc ob pomembnejših dogodkih; 

o spremljanje medijskih objav, analiza in predlogi aktivnosti; 

o z ostalimi občinami oblikuje skupne komunikacijske aktivnosti in skrbi za vzajemno korist 

medsebojnega sodelovanja; 

o odgovarjanje na vprašanja in razreševanje dilem, ki jih na Občino Trzin naslovijo posamezniki 

iz širšega družbenega okolja, pri Čemer si občina prizadeva odgovoriti na vsako vprašanje, ki 

sodi v njeno področje dela. 

Ustrezno obveščanje javnosti bo trajalo skozi celotno investicijsko operacijo. 

Izvedbena dela se bodo oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z veljavno javno-naročniško 

zakonodajo. Občina Trzin bo oddala sledeča javna naročila: 

o Javno naročilo za izbor projektanta skladno z ZJN-3« Arhitekturni natečaj, leto 2016; 

o Javno naročilo za izbor izvajalca gradnje skladno z ZJN-3«, leto 2017; 

o Javno naročilo za izbor dobavitelja opreme skladno z ZJN-3«, leto 2017/2018. 

2.4. NAČIN IN POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV 

Investicijski program za projekt >[V zaščite i»*- >-ania v Trz'-.< 'LV it' Io.in) 
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2.5. ČASOVNI NAČRT VSEH AKTIVNOSTI 

Časovni načrt izvedbe je v celoti predstavljen v točki 11. »Časovni načrt izvedbe investicije« in ga zato 

na tem mestu ne bomo ponovno prikazali. 

2.6. SEZNAM ŽE PRIPRAVLJENE IN ŠE POTREBNE DOKUMENTACIJE 

Celotna pripravljena in še potrebna dokumentacija je predstavljena v točki 4.4.1. »Spisek pravnih in 

strokovnih podlag« in zato ni ponovno navedena. 

2.7. NAČIN KONČNEGA PREVZEMA IN VZPOSTAVITVE OBRATOVANJA TER 

VZDRŽEVANJA 

Po zaključku investicijskih del bo z novozgrajenim objektom upravljalo PGD Trzin, PD Onger Trzin in 

Civilna zaščita Trzin. 

2.8. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE 

VARIANTA 0: BREZ INVESTICIJE 

Varianta 0 ne povzroča nobenih finančnih stroškov, povezanih z izvedbo investicij, saj investicija ne bi 

bila izvedena. Zato varianto 0 izključujemo iz nadaljnjega prikaza stroškov. 

VARIANTA 1: INVESTICIJA SE IZVEDE 

Celotna vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 1,849.904,88 EUR z DDV po stalnih cenah in 

1.901.448,99 EUR z DDV po tekočih cenah. Varianta se na podlagi natančnejših analiz, predstavljenih 

v predhodnih dokumentih (dokument identifikacije investicijskega projekta) obravnava kot osnovna 

varianta za postavitev finančne konstrukcije. 

Pri preračunu stalnih cen v tekoče cene se uporablja naslednja metodologija: 

* tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in 

razvoj (UMAR). Ta v svojem poročilu »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2016« 

napoveduje: 

1. za leto 2016 porast cen v višini 0,60 %; 

2. za leto 2017 porast cen v višini 1,20 %; 

Investicijski program za projekt Oo'r. zase 'c- in reš- "^nia v 7 rzfm. (D7,r i rzin) 
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3. za leto 2018 porast cen v višini 1,40 %. 

Vse ocenjene vrednosti so izračunane in podane v EUR in so prikazane brez DDV in z DDV (22 % 

stopnja). Izjema je zgolj investicijska postavka 1. »Nakup zemljišč«, ki zajema 2 % davek na promet 

nepremičnin (9. člen Zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)( Uradni list RS, št. 117/06 in 

25/16-odi. US). 

V i "MU' - I.'.: i'- Tr/in ) 
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Tabela 6; Ocena stroškov investicijskega projekta v stztnih cenah 

ZapJt Postavka Merah* enote Kozina Cena na enoto Zneeek brez DDV DDV ZneeefczDDV | 

1. Nakup zemljišC i 1 i 182.613,48 3.652,27 166.265,75 j 

2. 
Priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (OPPN) 
/ i 1 16.806,72 3.697,48 20.504,20 

3. [zdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije i i 1 90.573,77 19.926,23 110.500,00 

4. GOI dela m2 1.195,53 850,00 1.006.131,00 221.348,82 1.227.479,82 

a) j Garaže, skladišča 631.33 700,00 441.931,00 97.224,82 539.155,82 

\ b) i Pisarne in drugi prestari trf 564,20 1.000,00 564.200,00 i24.124.se 688.324,00 

j 5. j Zu nanja ureditev m2 1.582,00 58,33 101.640,00 22.360,80 124.000,80 

j g) j Asfaltirane pevr̂ ine nf 837,00 70,00 59.550,00 12.889,80 71.479,80 

b) j Betonski tiakova n? 485,00 70,00 33.950,00 7.469,00 41.419,00 

. c) ! Zelenice z drevesi rrf 260,00 35,00 9.100r00 2.002,00 11.102,00 

e- Oprema m2 1.195,53 95,00 111.897,10 24.617,36 136.514t46 

aj Garaže, skladišča 631,33 70,00 44.193,10 9.722,48 53.915,58 

-) Pisarne in drugi prostori rrf 564,20 120,00 67.704,00 14.894,88 82.598,88 

I 7. Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo % 3,003 i 36.590,04 B.049,81 44.639,85 

t SKUPAJ / l / : 1.546.252,12 303.652,77 1.349.904.61 

Vir iDZln Občina Trzin, maj 2016. 

3 Vrednost svetovalnega inženiringa in nadzora nad gradnjo je izračunana kol 3 % delež celotne vrednosti GOI det, zunanje ureditve in opremo. 
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Tabela 7: Ocena stroškov investicijskega projekta v tekočih cenah 

Zap.St Postavka Merski enota Koli čina Gena na enoto Znesek brez DDV DDV Znesek z DDV 
1. i Nakup zemfjišč i 

' / 182.613,46 3.652,27 186.265,75 
t 

2. 
Priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (OPPN) 
i 

. ... 

/ 
/ 16.954,85 3.730,07 20.684,92 

3. Izdelava potrebne pr ojektne in investicijske dokumentacije l / t 92.066,35 20.254,60 112.320,95 

I 4. 
j 

GOI dela m* 1.195,53 866,76 1.038.654,19 228.503,92 1.267.158,12 

i a) Garaže, skladišča m2 631,33 722.63 456.216,42 100.367,61 556.584,04 

I »J Pisarne in drugi prostori m2 564,20 1.032,33 582,437f 77 128.136,31 710,574.08 

j 5. Zunanja ureditev 1.582,00 66,32 104.925,51 23.083,61 128.009,13 

| a) Asfaltirane površine nt 837,00 72,26 60.483,92 13.306,46 73.790,39 

I "J Betonski tlstkovd n* 485,00 
' 

72,26 35.047,43 7,710,44 42.757,87 

l °> Zelenice z drevesi m2 260,00 36,13 9.334.16 2.066.71 11.460,87 

6. Oprema ma 1.195,53 96,62 115.514,17 25.413,12 140.927,29 

a) Garaže, skladišča m2 631,33 72,26 45.621,64 10.036,76 55.658,40 

t) Pisarne in drugi prostori m2 564,20 123,88 69.89253 15.376,36 85.268,89 

7' Svetovafni inženiring in nadzor nad gradnjo % 3,00* t 37.772,82 8.310,02 46.082,84 

' 
SKUPAJ 

.,̂ 1 _..J / t 1.588.501,38 312.947,81 1901.448,99 • 

Vir: /DZ in Občin a Trzin, maj 2018. 

4 Vrednost svetovalnega inženiringa in nadzora r>ad gradnjo je izračunana kot 3 % delež celotne vrednosti GO| dal, zunanje ureditve in opreme. 
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2.9. VtRt FINANCIRANJA CELOTNEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Celotni investicijski projekt bo financirala s sredstvi proračuna Občine Trzin. 

Investicijski projekt zajema izvedbo sledečih del: 

• nakup zemljišča, 

• priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), 

• izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije, 

• GOI dela: 

o garaže, skladišča, 

o pisarne in drugi prostori, 

• zunanja ureditev: 

o asfaltirane površine, 

o betonski tlakovci, 

o zelenice z drevesi, 

• oprema: 

o garaže, skladišča, 

o pisarne in drugi prostori, 

• svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo. 

Tabela 8: V deležih prikazani viri financiranja celotne investicijske operacije v tekočih cenah 

VIRI FINANCIRANJA 2014 2015 2016 2017 2018 . Delež 

7,70% 2,65% : 2,65% 2,17% 84,84% 100,00% 

Vir: Občina Trzin, Interni vir, maj 2016. 

Slika 2: V deležih prikazani viri financiranja celotne Slika 3: Delež financiranja investicijske operacije po 

investicijske operacije v tekočih cenah z DDV letih v tekočih cenah z DDV 
Leto 2014 Leto 2015 

S5S 3% Let0 2016 

r 
1 

m \ /i 
- .. -

Vir: Občina Trzin, Interni vir, maj 2016. Vir: Občina Trzin, Interni vir, maj 2016. 

Investicijski program za projekt • za&či* reševanja Trzinu ID/ l r?i: 
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Tabela 9; Vin financiranja vseh stroškov in vesticije po letih v stalnih cenah (v EUR) 

=jHp ejNW 

Zap.St Viri financiranja DDV 2014 2015 2016 2017 2016 SKUPAJ 
1 

Delež po virih 

1. Proračunska sredstva Občine Trzin 

brez 143.569,23 47.654,25 40.983,61 33.196,72 j 1.280. 848,31 1.546.252,12 

100,00% 1. Proračunska sredstva Občine Trzin 22%5 2.871,38 2.675,09 9.016,39 7.303,28 I 281.766,63 303.652,77 100,00% 1. Proračunska sredstva Občine Trzin 

* 146.440,61 50.329,34 50.000,00 40.500,00 j 1.562. 634,93 1.849.904,88 

100,00% 

I SKUPAJ 
brez 143.569,23 47.654.25 40.983,61 33.196,72 1.280348,31 1.546.252.12 

100,00% I SKUPAJ 22% 2.871,38 2.075,09 9.016,39 7.303,28 281.786,63 303.652,77 100,00% 
z 146.440,61 50.329,34 50.000,00 40.500,00 1.562.634,93 1.849.904,88 

t Delež po letih j / 7,92% 2,72% 2,70% | 2,19% 84,47% 100,00% | / 
Vir: Otčma Trzin, interni vir, maj 2016. 

Tabefa 10: Viri financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR) 

Zap.žt Vin financiranja DDV 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ Detež po virih 

1. Proračunska sredstva OtčineTrzin 

brez 143,569,23 47.654,25 41.229,51 33.796,65 1.322.251,74 1.586.501,38 

100,00% 1. Proračunska sredstva OtčineTrzin 22%6 2.871,38 2.675,09 9.070,49 7.435,26 290.895,38 312.947,61 100,00% 1. Proračunska sredstva OtčineTrzin 

z 146.440,61 50.329,34 50.300,00 41.231,92 1.613.147,12 1.901.448,99 

100,00% 

/ SKUPAJ 

brez 143.569,23 47.654,25 41.229,51 i 33.79 6,65 1.322.251,74 ; 1.588.501,38 

100,00%; / SKUPAJ 22% 2.871,38 2.675,09 9.070,49 7.435,26 290.895,36 j 312.047,61 100,00%; / SKUPAJ 

, z 146.440,61 , 50. 329,34 50.300,00 41.231,92 1,613.147,12 1 1.90 1.448,99 
100,00%; 

i Delež po letih / j 7,70% 2,65% 2,65% 2,17% | 84,84% 100,00% / 

Vir: Občina Trzin* fnterrti virt m3j 2016. 

5 rejama je zgolj davek na promet nepremičnin, ki se obračuna po 2 % davčni stopnji. 

6 Izjema je zgolj davek na promet nepremičnin, ki && obračuna po 2 % davčni stopnji. 
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2.10. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV 

UPRAVIČENOST! INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Tabela 11: Zbirni prikaz rezu/tato v izračunov investicije 

Skupna vreunosi investicije v tekočih cenah z uuv (tuK) 1.901.448,99 

Upravičeni stroški v tekočih cenah z DDV (EUR) 1.901.448,99 

i Amortizacijska stopnja (%) 3%, 12% 

i Amortizacijski stroški na leto (EUR) 46.660,78 f 

Prihodki iz poslovanja na leto (EUR) 147.043,00 

Stroški iz poslovanja na leto (EUR) 119.869,90 

Ostanek vrednosti (EUR) 609.274,05 

Neto sedanja vrednost (EUR) -1.308.602,81 

Interna stopnja donosnosti (%) Ni izračunljiva 

Relativna neto sedanja vrednost (EUR) -0,7562 

Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR) 517.199,11 

; Ekonomska interna stopnja donosnosti (%) 8,14% 

j Relativno razmerje med koristmi in stroški 1,1920 

\ Finanč na interna stopnja donosnosti investicije Ni izračunljiva 
"1 
i Finančna neto sedanja vrednost investicije (EUR) -1.308.602,81 

i Finančna interna stopnja donosnosti kapitala Ni izračunljiva 

l Finančna neto sedanja vrednosti investicije glede na kapital (EUR) -1.308.602,81 

Na podlagi zgoraj predstavljenih finančnih in ekonomskih kazalnikov (NSV<0) je razvidno, da 

investicija v projekt »Dom zaščite in reševanja v Trzinu {DZiR Trzin)« ni povračljiva v ekonomski dobi, 

kar je za projekt, financiran s strani občinskega proračuna, razumljivo. 

jHR ejN%l* 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, FINANCERJU 

IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 

PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU 

3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN FINANCERJU 

NAZIV Občina Trzin 

NASLOV Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

KONTAKT 

T: 01 564 45 44 

F: 01 564 17 72 

E: info@trzin.si 

I: www.trzin.si 
MATIČNA ŠTEVILKA 1358561000 

DAVČNA ŠTEVILKA SI 33714789 

j ŠIFRA DEJAVNOSTI 084.110 Splošna dejavnost javne uprave 

! P OSLOVNA BANKA UJP 

' ŠT. TRANSAKCUSKEGA RAČUNA \ IBAN SI56 0138 6010 0001 846 

i ODGOVORNA OSEBA \ g. Peter Ložsr župan j 

3.2. OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

I NAZIV JHP projektne rešitve d.o.o. 

NASLOV Cesta talcev 5, 1230 Domžale 

KONTAKT 

T: 01 724 46 06 

F: 01 320 44 83 

E: info@jhp.si 

I: www.jhp.si j 
MATIČNA ŠTEVILKA 3422526000 

si 
DAVČNA ŠTEVILKA SI 13819364 

ŠIFRA DEJA VNOST1 M70.220 - Drugo podjetniško in pravno svetovanje 

POSLOVNA BANKA HYPO BANK d.d. 

ŠT. TRANSAKCUSKEGA RAČUNA IBAN SI56 3300 0000 2884 286 

j ODGOVORNA OSEBA mag. Jana Habjan Piletič, direktorica 

investicijski ptogiam za projekt r' rp reševanja v " l,zinu (."Vit
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3,3 OSNOVNI PODATKI O PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU 

| NAZIV Občina Trzin 

\ NASLOV Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

T: 01 564 45 44 | 

KONTAKT 
F: 01 564 17 72 

I 
E: info@trzin.si 

I: www.trzin.si 

I M ATIČNA ŠTEVILKA 1358561000 

ŠTEVILKA SI 33714789 

ŠIFRA DEJAVNOSTI OS4.110 Splošna dejavnost javne uprave j 

i POSLOVNA BANKA UJP 

£7". TRANSAKCUSKEGA RAČUNA I BAN SI 56 0138 6010 0001 846 j 

ODGOVORNA OSEBA g. Peter Ložar, župan 'j 

Investicijski program za projekt : zaščite in reševanja v T.kvhi '.Ul i in) 
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4. ANALIZA STANJA S PRIKAZOM POTREB TER 

USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S 

STRATEŠKIMI DOKUMENTI 

4.1. OSNOVNI PODATKI O OBČINI TRZIN 

Občina Trzin se nahaja na območju Osrednjeslovenske regije. Velikost občine znaša 8,6 km2 in obsega 

le 1 naselje, Trzin. Občina šteje 3.8G2 p rebivalcev, od tega 1.961 žensk (50,78 %) in 1.901 moških 

{49,22 %) (vir: www.stat.si, podatki na dan 1. 7.2015, najdeno 2/2016). 

Slika 4: Umestitev Občine Trzin v Sloveniji 

< 

Vir: www.siwikipedia.org, najdeno 2/2016. 
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Slika 5: Umestitev Občine Trzin v Osrednjesiovenski regiji 

=jHp e)N W 

Vir: www.geoprostor.net/pisc/, najdeno 22016. 

Čeprav je Trzin druga najmanjša občina v Sloveniji, saj meri le 859,50 ha, spada med razvite, bogatejše 

in gospodarsko pomembnejše območje naše države. Zaradi svoje ugodne lege Trzin sodi med tista 

slovenska naselja, ki so se v zadnjih fetih najbolj razvijala in v katerih je prebivalstvo najhitreje naraščalo. 

V nekaj desetletjih se je iz umirjene predmestne vasice s približno 700 prebivalci prelevil v živahno, 

kipeče naselje z nekaj tisoč prebivalci ter bogato podjetniško in obrtno dejavnostjo. 

Naselje je razdeljeno na tri dele: stari Trzin, novo stanovanjsko naselje Mlake in obrtno industrijsko cono 

<OIC). 
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Stari del, ki je še ohranil nekatere značilnosti nekdanje podobe kraja, se od vzhodnih obronkov hriba 

Onger širi proti trzinskemu polju, ki je še v prejšnjih desetletjih prehranjevalo Trzin. V tem delu naselja je 

sedež občine, farna cerkev z župniščem, osnovna šola in več trgovin ter gostišč in drugih lokalov. 

Naselje Mlake je zraslo na območju nekdanjih močvirnih gmajn in travnikov. Pretežno je namenjeno 

individualnim stanovanjskim hišam, v njem pa so tudi banka, vrtec in več gostinskih in trgovinskih 

lokalov. 

Tudi obrtno-industrijska cona je zrasla na nekdanjem, za kmetijstvo manj primernem močvirnem terenu, 

v njej pa so predvsem obrtne in manjše industrijske delavnice, razna podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino, 

posredništvom in drugimi poslovnimi zadevami, zraven pa je še precej trgovin, gostinskih lokalov, pošta, 

dve banki, fizio-center in še več storitvenih podjetij. 

Trzinska občina meji na Mestno občino Ljubljana, hkrati pa je križišče pomembnih tradicionalnih poti 

proti Štajerski in Gorenjski. V bližini težijo še druga živahnejša poslovno-industrijska središča kot so 

Domžale, Mengeš in Kamnik, zato se na območju občine prepletajo številne trgovske, gospodarske in 

poslovne vezi. Vse to prispeva k živahnemu poslovnemu utripu kraja, eden od adutov pa je tudi bližina 

ljubljanskega letališča Brnik. 

Kljub bližini prestolnice in hitremu razvoju pa je Trzin le še uspel ohraniti svojo identiteto, ki se je z 

ustanovitvijo lastne občine še okrepila. Občina se ponaša z dokaj dobro razvito infrastrukturo in dokaj 

visoko življenjsko ravnjo prebivalstva. V naselju je razvito družabno in društveno življenje s številnimi 

kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami, ki so lahko zanimive tudi za obiskovalce od drugod. 

Zaradi prijetne, še dokaj neokrnjene narave v okolici, je Trzin lahko prijetno izhodišče za izlete k bližnjim 

izletniškim točkam, kot so Dobeno in Rašica, gozdovi in travniki v okolici naselja pa nudijo tudi lepe 

možnosti za sprostitev in rekreacijo v naravi. 

V nadaljevanju je prikazanih nekaj najbolj pomembnih dodatnih statističnih kazalnikov Občine Trzin. 
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Tabela 1: Splošni podatki o Občini Trzin 

Občina Trzin Podatki 
Velikost občine 8,6 km2 

Število prebivalcev (1. 7. 2015) 3,862 

Število naselij A 1 

; Gostota naseljenosti (1. 7. 2015) 449,1 prebivalcev/km2 

\ Povprečna mesečna bruto plača (11/2015) 1,698,33 EUR 

l Stopnja registrirane brezposelnosti (11/2015) 7,5 % 

s števiio gospoda rskih subjektov (2014) 892 j 

Vir: www.stat.si, najdeno 2/2016. 

Preglednica 1: Skupni prirast na 1.000 prebivalcev v Občini Trzin 

Občina Tran 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Skupni prirast na 1 000 prebivalcev 15,7 0,0 3,8 11,2 26,3 17,9 -4,4 10,4 -5,9 2,3 

Vir: www.stat.si, najdeno 2/2016. 

4.2. STANJE NA PODROČJU DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET INVESTICIJE 

(PGD, CZ IN PD) 

Obstoječi Gasilski dom Trzin, Ljubfjanska cesta 2, Trzin, v lastništvu Občine Trzin, ki stoji na zemljišču 

pare. št. 493/2, k.o. 1961-Trzin, je kljub izvedenim preteklim posameznim obnovitvenim delom 

dotrajan, premajhen in nima dovolj funkcionalnega zemljišča za ustrezno opravljanje dejavnosti. 

Prostorska stiska, pomanjkanje garažnih in skladiščnih prostorov ne ustrezajo potrebam. Obstoječi 

gasilski dom je zastarel in premajhen za ves vozni park in skladiščenje vse zaščitne in reševalne 

opreme. Trenutno prostorsko stisko rešujejo tako, da imajo v gasilskem domu garažirani dve vozili in 

shranjene gasilske zaščitne obleke, drugo vozilo, gasilski priklopnik in pretežni del gasilske zaščitne in 

reševalne opreme pa začasno garažirajo oz. hranijo v večnamenskem skladiščno-stanovanjskem 

objektu Lopa na Habatovi ul. 7/D. Po nekaterih merilih tudi ne ustreza potrebam uporabnika-lastnika, 

to je PGD Trzin. Glede na navedeno je izkazana potreba po gradnji novega objekta na primernejši 

lokaciji, ki omogoča tudi neposredno prometno povezavo na glavno cesto, predvsem pa zagotovitev 

ustreznih prostorov za opravljanje nalog ter hranjenje zaščitne in reševalne opreme in naprav. 
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Stika 6: Trenutna lokacijska umestitev gasilskega doma v Občini Trzin 

Hp | ejN%i# 

Vir: www.geoprostor.net/piso/najdeno 2/2016. 

Stika 7: Trenutna dodatna lokacija skladiščenja opreme gasilskega doma v Občini Trzin 

Vir: www.geoprostor.net/piso/, najdeno 2/2016. 
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Prvotni gasilski dom, na Ljubljanski cesti 2 v Ljubljani, je bil zgrajen v letu 1907. V letu 1958 so leseni 

strop nadomestili z zidanim in vgradili večja okna in večja vhodna vrata. Zadnja adaptacija in 

obnovitvena dela v domu so potekala v letu 1980, ko so objekt za 2,8 m razširili proti zahodu, dogradili 

stopnišče in tako pridobili prostore v mansardi, kot tudi dva uvoza za gasilne avtomobile. V letu 2011 

so nadomestili dotrajana garažna vrata z novimi, kar je bila zaradi načrtovane gradnje novega 

gasilskega doma tudi zadnja večja investicija v ta objekt. Gasilsko društvo Trzin bo v maju 2017 

obeležilo 110-letnico obstoja. 

Občina je v skladu z Zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo) 

dolžna zagotavljati organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne 

gasilske službe. Tako poleg sredstev za redno delovanje gasilskih enot med drugim zagotavlja 

sredstva tudi za nabavo osnovnih sredstev in opreme, vzdrževanje in obnavljanje teh sredstev in 

opreme, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva ipd. 

CZ Trzin sedaj nima svojih prostorov za učinkovito delovanje. Za opravljanje nalog z njihove 

pristojnosti se je pokazala potreba po primernem in ustrezno velikem prostoru, kar utemeljuje 

nameravano gradnjo. Želijo delovati v istem objektu kot PGD Trzin, kar utemeljuje potrebe po 

nameravani gradnji. 

PD Onger deluje v manjšem, dotrajanem in vlažnem objektu, ki stoji na zemljišču pare. št. 853/2, k.o. 

1961-Trzin. Člani društva že več let opozarjajo na neustrezne razmere ob rednih srečanjih 

(neogrevano) in za skladiščenje opreme (vlaga in mraz) v objektu, ki kljub občasnim manjšim 

vzdrževalnim defom vse bolj propada. Dejavnost, kadri in oprema društva se dopolnjujejo z 

delovanjem PGD in CZ, zato je smiselno združiti vse tri dejavnosti v enem objektu. 
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Slika 8: Trenutna lokacija PD Onger v Občini Trzin 

Vir: www.geoprostor.net/piso/, najdeno 2/2016. 

Vsa tri društva (PGD, CZ in PD) so jasno izrazila željo po delovanju v istem objektu, kar prinaša tudi 

določene prednosti. V kolikor ostane obstoječe stanje nespremenjeno, to pomeni investiranje v 

obnovo večjega števila obstoječih prostorsko razpršenih objektov, v katerih trenutno delujejo društva, 

ki že sedaj delujejo in sodelujejo na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja. 

4.3. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO IN PRIKAZ POTREB, KI JIH BO 

ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 

Ključni razlogi za izvedbo investicije so (razdeljeni glede na tri dejavnosti, ki so predmet novogradnje 

novega skupnega objekta): 

• PGD Trzin: Obstoječi Gasilski dom Trzin, lociran na Ljubljanski cesti 2, Trzin, je dotrajan, 

premajhen in nima dovolj funkcionalnega zemljišča za ustrezno opravljanje dejavnosti. Prav 

tako je obstoječi gasilski dom zastarel in premajhen za ves vozni park in skladiščenje vse 

zaščitne in reševalne opreme. Trenutno prostorsko stisko PGD rešujejo tako, da imajo v 

gasilskem domu garažirani dve vozili in shranjene gasilske zaščitne obleke, drugo vozilo, 

gasilski priklopnik in pretežni del gasilske zaščitne in reševalne opreme pa začasno garažirajo 

oz. hranijo v drugem objektu, na drugi lokaciji, v večnamenskem skladiščno-stanovanjskem 

objektu Lopa na Habatovi ul. 7/D v Trzinu (po nekaterih merilih tudi ta lokacija/prostor ne 

ustreza potrebam uporabnika-lastnika PGD). 
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• CZ Trzin: Civilna zaščita v Trzinu sedaj nima svojih prostorov za učinkovito delovanje. 

• PD Onger Planinsko društvo Trzina Onger deluje v manjšem, dotrajanem in vlažnem objektu, 

ki stoji na zemljišču pare. št. 853/2, k.o. 1961-Trzin. Člani društva že več iet opozaijajo na 

neustrezne razmere ob rednih srečanjih (neogrevano) in za skladiščenje opreme (vlaga in 

mraz) v objektu, ki kljub občasnim manjšim vzdrževalnim delom vse bolj propada. 

• Splošno: 

- Vsa tri društva {PGD, CZ in PD) so jasno izrazila željo po delovanju v istem objektu. V 

kolikor ostane obstoječe stanje nespremenjeno, to pomeni investiranje v obnovo 

večjega števila obstoječih prostorsko razpršenih objektov, v katerih trenutno delujejo 

društva, ki že sedaj delujejo in sodelujejo na področju požarne varnosti, zaščite in 

reševanja. 

- Občina je v skladu z Zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno 

prečiščeno besedilo) dofžna zagotavljati organiziranost, opremljanje in delovanje 

gasilstva kot obvezne tokaine javne gasilske službe. 

Ključne potrebe za izvedbo investicije so (razdeljeni glede na tri dejavnosti, ki so predmet novogradnje 

novega skupnega objekta): 

• PGD Trzin: Potreba po gradnji novega objekta PGD na primernejši lokaciji, ki omogoča 

neposredno prometno povezavo na glavno cesto, predvsem pa zagotovitev ustreznih 

prostorov za opravljanje nalog ter hranjenje zaščitne in reševalne opreme in naprav. 

• CZ Trzin: Za opravljanje nafog civilne zaščite se je pokazala potreba po primernem in ustrezno 

velikem prostoru, kar utemeljuje nameravano gradnjo. Poleg tega ima CZ Trzin željo delovati v 

istem objektu kot PGD Trzin, kar utemeljuje potrebe po nameravani skupni gradnji 

večnamenskega objekta. 

• PD Onger Dejavnost, kadri in oprema PD Trzin se dopolnjujejo z delovanjem PGD in CZ, zato 

je prepoznana potreba združiti vse tri dejavnosti v enem objektu. 

• Splošno: Splošna potreba investicije je, z vidika zagotavljanja požarne varnosti in ustrezne 

zaščite in reševanja za primere naravnih in drugih nesreč, zagotovitev novega sodobnega 

večnamenskega objekta za tri dejavnosti PGD, CZ in PD na primernejši lokaciji, ki omogoča 

neposredno prometno povezavo na glavno cesto, predvsem pa zagotovitev ustreznih 

prostorov za delovanje obvezne lokaine javne službe ter hranjenje gasilne, zaščitne in 

reševalne opreme in naprav. 

Zasnova objekta zagotavlja optimalno izvedbo investicije na podlagi identificiranih razlogov in potreb 

ter enostavno in ekonomično investicijsko vzdrževanje novozgrajenega objekta. 
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4.4. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI IN DRUGIMI 

DOKUMENTI 

4.4.'i. Spisek pravnih in strokovnih podlag 

SPLOŠNA ZAKONODAJA: 

Investicijski program je izdelan na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ« {Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/1 S). 

PRAVNE PODLAGE: 

Pravne podlage za izvedbo investicijske dokumentacije so: 

o Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 

38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40); 

o Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15); 

o Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 

96/15); 

o Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 

101/13, 55/15 -ZFisP in 96/15-ZIPRS1617); 

o Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 

18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15); 

o Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 

92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05-odi. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 -odi. 

US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13 in 19/15); 

o Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno 

besedilo 

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

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10); 

o Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08); 

o Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo). 

Poleg navedene zakonodaje bo investicijski projekt upošteval tudi: 

o Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10); 

o Strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem Republike Slovenije. 
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STROKOVNE PODLAGE: 

Vsebina investicijskega programa je skladna s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16). 

Strokovne oodlaqe za izdelavo investicijskega programa so: 

o Projektna naloga, Dom zaščite in reševanja Trzin (DZiR), Občina Trzin, 9/2015; 

o Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Dom zaščite in reševanja Trzin (DZiR 

Trzin), Občina Trzin. št. dokumenta: 430-0039/2015-1, 11/2015; 

o Lokacijska informacija za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih pare. 

Št. 490/5, 1628/10, 490/2, 1628/2, pločnik 490/2, poljska pot 1628/2, vse k.o. 1961-Trzin, št. 

3501-0004/2016-2, 8.1.2016; 

o Idejna zasnova za Novogradnjo objekta Prevera možnosti priključevanja predvidenega Centra 

zaščite in reševanja ter območja OPPN na državno cestno omrežje (po recenziji), Pronig d.o.o., 

št. proj. 431/2015-1, 5/2015; 

o Recenzija projektne dokumentacije Idejna zasnova za Novogradnjo objekta Prevera možnosti 

priključevanja predvidenega Centra zaščite in reševanja ter območja OPPN na državno cestno 

omrežje. PBL d.o.o., št. recenzije: revid-410, 30.9.2015; 

o Kapacitetna prometna študija in dimezioniranje optimalne rešitve priključevanja novega centra 

za zaščito in reševanje na G2-104/1139 in na R2-447/0294, Prometno inženirstvo s.p., št, 

elaborata: 03-06/2015, 6/2015, dopolnjeno 9/2015; 

o Investicijski program za projekt »Dom zaščite in reševanja v Trzinu (DZiR Trzin); JHP projektne 

rešitve d.o.o., maj 2016. 

4.4.2. Strategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega programa 

Za pregled skladnosti investicijskega projekta je v nadaljevanju pripravljena preglednica, kjer je krovno 

preverjena usklajenost predmetnega investicijskega projekta »Dom zaščite in reševanja v Trzinu (DZiR 

Trzin) s krovnimi programi in strategijami, ki veljajo in so oblikovane za aktualno finančno perspektivo 

2014-2020. 

Za preveritev usklajenosti s krovnimi programskimi dokumenti so bili preverjeni namen in splošni cilji 

investicijskega projekta (ti so navedeni že v predhodnem poglavju 2.1.Cilji investicije). 

Skladnost je bila preverjena glede na naslednje programske oz. strateške dokumente: 

• Evropa 2020, Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (3/2010); 
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• Skupni strateški okvir za obdobje 2014-2020, za 5 skladov (ESRR, ESS, KS, EKSRP in ESPR, 

3/2012); 

• Partnerski sporazum (PS) med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (10/2014); 

• Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (12/2014); 

• Nacionalni reformni program Republike Slovenije za obdobje 2015-2016 (4/2015); 

• Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020 (6/2015); 

• Lokatni razvojni program. Občine Trzin za obdobje 2014-2020 (6/2014); 

• Načrt razvoja PGD Trzin za obdobje 2010-2014 (9/2010). 
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Tabela 12: Preverjanje usklajenosti z razvojnimi strategijami m politikami 

Dokiment 

Evropa 2020, 

Strategija za 
pametno, trajnosti! o 

ir- vključujoča rasi 

(3/2010) 

Skupni strateški okvir 

za obdobje 2014

2020, za 5 skladov 

(ESRR. ESS, KS. 

EKSRP in ESPR. 

3/2012) 

Cfl^uaneritav ZaHutH/uflotovrtev 

Cilji Strategije Evropa 2020: 

- 1. Pametna rast - z učinkovitejšim '/laganjem v izobraževanje, raziskave in inovacije; izobraževanje, raziskave/razvoj, digitalna 

družba, 
- 2. Trajnostna rast - s prehodorrt na nizkoogljično gospodaretvo: konkurenčnejše nizkoogljično gospodarstva, varovanja okolja, 

nove zelene tehnologije, učinkovita in pametna afektroenargatska omražja, krepitev vseevropskih omrežij, izboljšanja poslovnega 

okolja, opozarjanje potrošnikov, 

3. Vključujoča rast - s poudarkom na ustvarjanju novih delovnih mest in zmanjšanju revščine: nova in bo|ša delovna mesta, 

razvijanje znanja in spretnosti ter usposabljanja, gospodarska rast koristi. 

Usmeijenosl SSO: 

ESRR bo prisf>eval k vsem tematskim ciljem in se osradotočal na področja naložb, povezanih z okvirom, v katerem detujejo 

podjelja in z zagotav^anjem sloritev državljanom na nekaterih področjih, 

- KS se bo osredotočal na izboljšavo okolja, t raj rt ost ni razvoj 'n vseevropsko prometno omrežje (TEN-T), 

ESS bo imBl 4 tamalske ciljer za pcslo vanjo in mobilnost delavcev, izobraževanje, usposabljanje in vseživjjenjsko učenje, 

spodbujanje sociakie vključenosti in boj proti ravščirrr tar krepitev upravne usposobljenosti, 

- EKSRP bo imel 6 prednostnih nalog, ki bodo usmerjenB k pametni, trajnostni in vključujoči rasti v kmetijskem, živilskem in 

gozdarskem sektorju ter na podeželskih območjih kot c&Jotah, 

ESPR fma v sklatfu z reformo skupne ribiške politike prednostne naloge, ki se osredotočijo na uspešno delovanje in 

konkurenčnost ribištva in akvakulture, obenem pa podpirajo njuno okoljsko trajnost. 

Investicija bo pr ispevala k uresničitvi 

2. cilja Strategije Evrope 2020, 

trajnostna rast. saj bo zagotovljena 

višja stopnja požarne varnosti in 

ustrezne zaščila in rašavanja za 

primere naravnih in drugih nesreč v 

občini. 

Investicija bo prispevata k uresničitvi jj 
2. sklada, KS, saj bo skozi projekt j] 

zagotovljena ustrezna stopnja E 

požarne varnosti in ustrezne zaščite in p 
reševanja za primero naravnih in •] 

drugih nesreč v občini. S 

lnvystiyiski prnijrpiii za pr<jjfikt T1'* •rsv1!1*- 1 ,'c «vnnM j Ti/cin;. •L'-7d 

"11 • 
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G.Wt1TJ,lWT 
L! P artnerski sporazum i 

i (PS) med Slovenijo in j 

Evropsko komisijo za j 

obdobje 2014-2020 l 

(10/2014) 

Operativni piogram 

za izvajanje evropske 

kohezijske politike za 

obdobje 2014-2020 

(12/2014) 

Tematski cilji Partnerskega sporazuma: 

- TC 1: krepitev raziskav, tehnoloSkaga razvoja in inovacij, 

- TO 2: izhajanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter povečanje njihove uporabe in kakovosti, 

- TC 3: povečanje konkurenčnosti MSP, kmetijstva (za EKSRP) ler ribištva in akvakulture (za ESPR), 

- TC 4: podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih, 

- TC 5: spodbujanje oriiagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj, 

- TC S: ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov, 

- TC 7: spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v kijučnih omrežnih infrastrukturah, 

TC 6: spodbujanje Irajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile, 

- TC 9: spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koP diskriminaciji, 

- TC lOr vlaganje v izobraževanje, usposab^anje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje, 

- TC tU: izhajanje institucionalne zmogljivosti pravosodja, organov državne. 

Cilji OP: 

- 1. Dvig konkurenčnosti gospodarstva za zeleno rasi in ustvarjanje novih delovnih mest tor izboljšanje poslovnega okojja 

{PO.1. PO-2. PO.3, PO.11), 

- 2. Večja vključenost na trg dela preko zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja (PO.8, PO.10), 

- 3, Spodbujanja socialnega vključevanja in boja proti revščini (PO.S, POT?!T 

- 4. Učinkovita raba virov in zmanjševanje pritiskov na okolje {P0.4r PO. 5, P O. G), 

- 5. Omogofiitvena infraslruklura {P0.2, PO.7). 

! Investicija bo prispevala k uresničitvi 

\ 5. tematskega cilja, saj skozi 

\ i nvesticijski projekt odgovarja na 

. preprBčevarre En obvladovanje tveganj 

i povezanih s primeri naravnih irt drug ih 

j n esreč v občini. 

I 

Ukrepi NRP: Nacionalni reformni 

program Republike j - 1. Spodbujanje naložb, 

Slovenije za obdobje ' 

2015-2016 (4/2015) 

- 2. Strukturne reforme, 

- 3, Fiskalna odgovornost. 

Regional n i i azvojn i 

program Ljubljanske 

urbane regije za 

obdobje 2014-2020 

(6/2015) 

| Investicija je skladna s 5, prednostno 

; osjo 4. cilja, Učinkovita raba virov in 

i zmanjievanje pritiskov na okolje, saj 

: gre skozi projekt preprečevanje in 

obvladovanje tveganj povezanih s 

• p rimeri naravnih in drugih nesreč v 

; občini. 

! Investicija bo prispevala k 1. ukrepu, 

I Spodbujanje nafožb. saj je v okviru te 

: investicije spodbujena naložba v 

i novogradnjo večnamenskega objekta 

| za opravljanje treh dejavnosti zaščite 

i in reševanja v občini. 

Razvojne prioritete regije: 

- 1. Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva, 

- 2. Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov, 

- 3^ Ljudem prijazna regija. 

I Investicija bo prispevala k 3. razvojni 

i prioriteti, Ljudem prijazna regija, saj 

• b o skozi investicijo zagotovljeno novo 

[ urejanje prostora. 

_i . 

Investicijski prog runi za pn;jHkt 
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, Lo kalni razvojni 

j pro gram Občina Tizin 

j z a obdobje 2014-

i 2020 (6/3014) 

Cilji in načela: 

- 1, Ostali najrazvitejša občina v Sloveniji, 

- 2. Dosledno vztrajati pri politiki varstva okolja in varstva ter ohranjanja narave, 

- 3. Postat! energetsko učinkovila oziroma nizko ogjjična občina s težnjo po vjšjj ravni energetske samooskrbe, zlasti z uporabo 

obnovljivih virov energije, 

- 4. Ohranili in še razviti visoko raven socialne kohezije, integracije in kakovosti iivEjertja v občini. 

Investicija bo prispevala k 4. cilju, 

Ohraniti in že razvili visoko raven 

socialne kohezije, integracije in 

kakovosti življenja v občini., saj bo z 

investicijo povečana varnost v primeru 

naravnih m drugih nesreč, s tern pa 

povečana kakovost življenja v občin:. 

I Načrt razvoja PGD 

Trzin za obdobje 

2010-2014 (9/2010) 

. -

Načrt nabave potrebne opreme in izobraževanja enot, glade na kategorizacijo društva: 

- 1, Nujna gradnja r.ovega gasilskega doma (obstoječi prostori ne ustrezajo - prostorska stiska), 

- 2. Nakup zaščitne opreme za gasilce, 

- 3. Nakup gasilske opreme za gašenje in tahnične mtervejicija, 

- 4. Usposabljanje gasilskega kadra v letih 2010-2014. 

Investicija bo prispevala k 1. 

potrebnemu ukrepu, Nujna gradnja 

novega gasilskega doma, s čimer 

bodo v Trzinu pridobili nove prostore, 

primernejše za skladiščenje opreme, 

večje število garaž, urejene sanitarije 

ipd. 
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 

PGD Trzin: 

Gradnja novega objekta, v katerem bo nastanjeno PGD Trzin bo omogočila nadaljnji razvoj 

posameznih služb, ki delujejo v njem in doprinesla k: 

• optimalnemu razporedu prostorov glede na organizacijo in vsebino dela operativne enote in 

drugih služb, 

• boljšim možnostim za nadaljnji razvoj enote in osvajanju novih znanj ter nadgradnji 

povezovanja z ostalimi subjekti iz sistema zaščite in reševanja - Civilna zaščita Trzin, 

• boljšemu počutju in zadovoljstvu zaposlenih, kar se bo neposredno odrazilo v večji 

motiviranosti za izvajanje delovnih nalog in opravil, 

• zagotovitvi predpisanih pogojev hrambe in vzdrževanja gasilske zaščitne in reševalne opreme, 

• dvigu ugleda gasilske javne službe in s tem posredno višjemu interesu in motivaciji občanov 

za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, 

• boljšim delovnim in prostorskim pogojem za uspešno in strokovno delo vseh delujočih v 

objektu, 

• nadaljnjemu razvoju lokacije v Občini Trzin. 

Glede na to, da gre za izvajanje dejavnosti javne službe, projekt ne bo povzročal nastanka tržnih 

prihodkov. 

Civilna zaščita Trzin: 

Z izvedbo projekta bodo doseženi zastavljeni cilji ter izboljšani pogoji za izvajanje ukrepov požarne 

varnosti, zaščite in reševanja. Izvedba investicije prispeva k večji varnosti prebivalcev in njihovega 

premoženja na območju Občine Trzin. 

Tudi pri izvajanju dejavnosti civilne zaščite, ne bodo nastopili tržni prihodki. 

PD Onger Trzin: 

Povsem enako kot pri izvajanju PGD Trzin in Civilne zaščite Trzin, tudi pri poslovanju PD Onger ne 

bodo nastajali tržni prihodki. 

Investicijski program za projekt |p$Čite ». reševanja v 1 >zinu ([)?''•' T 
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6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 

6.1. OCENA OBSTOJEČEGA STANJA 

Obstoječi Gasilski dom Trzin, Ljubljanska cesta 2, Trzin, stoji na zemljišču pare. št. 493/2, k.o. 1961-

Trzin, je dotrajan, premajhen in nima dovolj funkcionalnega zemljišča za ustrezno opravljanje 

dejavnosti. Po nekaterih merilih tudi ne ustreza potrebam uporabnika-lastnika, to je PGD Trzin. Glede 

na navedeno je izkazana potreba po gradnji novega objekta na primernejši lokaciji, ki omogoča tudi 

neposredno prometno povezavo na glavno cesto, predvsem pa zagotovitev ustreznih prostorov za 

opravljanje nalog ter hranjenje zaščitne in reševalne opreme in naprav. 

CZ Trzin sedaj nima svojih prostorov za učinkovito delovanje. Za opravljanje nalog z njihove 

pristojnosti se je pokazala potreba po primernem in ustrezno velikem prostoru, kar utemeljuje 

nameravano gradnjo. 

PD Onger deluje v manjšem, dotrajanem in vlažnem objektu, ki stoji na zemljišču pare. št. 853/2, k.o. 

1961-Trzin. Člani društva že več let opozarjajo na neustrezne razmere ob rednih srečanjih 

(neogrevano) in za skladiščenje opreme (vlaga in mraz) v objektu, ki kljub občasnim manjšim 

vzdrževalnim delom vse bolj propada. Dejavnost, kadri in oprema društva se dopolnjujejo z 

delovanjem PGD in CZ, zato je smisefno združiti vse tri dejavnosti v enem objektu. 

Priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) je sicer predvidena na 

širšem območju, vendar bo občina pristopila k izdelavi OPPN za manjši severni del območja, ki je 

namenjen gradnji Doma zaščite in reševanja. Obravnava se poseg na manjšem delu območja znotraj 

enote urejanja prostora (EUP) ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV, ki meri cca. 2.300 m2 in leži na severnem delu 

EUP, med Mengeško cesto na zahodnem delu, obstoječimi stanovanjskimi stavbami na severu in 

kmetijskimi zemljišči na vzhodnem delu. Obravnavano območje sestavljajo zemljišča pare. št. 490/5, 

490/6 (zahodni del), 1628/1 (zahodni del), 1628/2 (zahodni del) in 490/2, vse k.o. 1961-Trzin. 

Investicijski program za projekl - ase 'le in reševanja v Trzinu (DZiP i'žin) 
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Slika 9: Prikaz zemljiških parcel, ki so predmet investicijskega projekta 

Vir: Projektna naloga »Novogradnja objekta na zemljišču pare. št. 490/5. 1628/1-delin 490/6-del, vse ko, 1961-Trzin«, Občina 

Trzin, september 2015 

6.2. PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE OBJEKTA 

Do sedaj so bili pripravljeni sledeči dokumenti na področju projektne dokumentacije: 

> Idejna zasnova »Prevera možnosti priključevanja predvidenega Centra zaščite in reševanja ter 

območja OPPN na državno cestno omrežje«; št. projekta: 431/2015-1; PRONIG d.o.o., maj 

2015; 

> Kapacitetna prometna študija in dimenzioniranje optimalne rešitve priključevanja novega 

Centra za zaščito in reševanje na G2-104/1139 in na R2-447/0294; PRONIG d.o.o., junij 2015, 

september 2015; 

> Geodetski posnetek; DIMC d.o.o., april 2016; 

> Idejna zasnova: začasni cestni priključek bodočega Centra zaščite in reševanja na državno 

cesto G2-104*1139 Mengeš-Trzin; PRONIG d.o.o., marec 2016. 

Projekt za gradnjo Doma zaščite in reševanja mora zagotoviti kakovostno in finančno izvedljivo 

umestitev v prostor in arhitekturno rešitev, ki bo: 

• Zagotavljala najboljšo funkcionalno zasnovo ter oblikovno sodobno in estetsko arhitekturo na 

osnovi uporabe racionalnih tehnoloških rešitev, kakovostnih materialov in trajnostnih principov 

gradnje. 

Investicijski program za projekt >Doni zaščite i< • »eševania v < tziru 1 mn) 
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• Upošteva danosti lokacije, še posebej izpostavljenost na začetku pomembne ceste v naselju. 

Dobra dostopnost lokacije oziroma navezava na pomembne ceste v naselju bo omogočila 

pravočasno in učinkovito posredovanje. 

• Prispevala h kulturi urejanja prostora in izpostavila družbeni pomen stavbe. Dom zaščite in 

reševanja je izrazito funkcionalen objekt, vendar je z vidika prostorskega oblikovanja in 

estetike mogoče zasnovati zanimivo sodobno arhitekturo v primernem odnosu do obstoječih in 

predvidenega objekta na tem območju, saj gre za lokacijo, ki je ena od vstopnih točk tako v 

stari del naselja kot najnovejšo blokovno pozidavo. Objekt mora tudi oblikovno predstavljati 

vezni element med grajeno strukturo (vas in bloki) in okoliško naravno in kulturno krajino. 

Izbor projektanta je predviden z izvedbo arhitekturnega natečaja. 

6.2.1. Omejitve v prostori; 

Širina varovalnega pasu državne ceste G2-104/1139 (Mengeška cesta) merjeno od zunanjega roba 

cestnega telesa je 25 m (posegi v tem pasu so mogoči le s soglasjem upravljavca - Ministrstvo za 

infrastrukturo-Direkcije Republike Slovenije za ceste iz Ljubljane). 

Določila občinskega prostorskega načrta (OPN) v zvezi z odmiki novih objektov od meje parcel (11. 

člen): »Najbolj izpostavljeni deti tlorisnih projekcij novih objektov (nad in pod terenom) morajo biti od 

meje parcel oddaljeni najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. Izjemoma je 

dopustno graditi pod terenom tudi do parcelne meje, če s tem soglašajo lastniki sosednjih parcel, na 

katere meji kletni objekt, in če so zagotovljeni s predpisi določeni pogoji.« 

OPN v zvezi z velikostjo in zmogljivostjo objekta določa naslednje (83. člen):« 

• max. višinski gabarit objektov je K + P + 2N + M (Dom zaščite in reševanja bi predvidoma imel 

naslednje višinske gabarite: K + P + N (+ M oz. N oz. ustrezna etaža, odvisno od arhitekturne 

rešitve); 

• skladno s pogoji ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda je možno izvesti 

max. dve kfetni etaži (2K) samo za potrebe parkiranja in servisno skladiščnih prostorov: 

• ob ureditvi območja z OPPN je potrebno umestiti javno pot, kot dostop do gasilskega doma in 

eventualno še pot do stranske Mengeške ceste (skladno s projektno dokumentacijo IDZ: 

Prevera možnosti priključevanja predvidenega Centra zaščite in reševanja ter območja OPPN 

na državno cestno omrežje, Pronig, d.o.o.). 

• streha je lahko: 

Investicijski program za projekt zašcile i<» rpsevania v Tr/r-u fDZiR Tr/m) 
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- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°, 

- izvedena kot zelena streha z naklonom 2° -10° ali 25° - 35°, 

- izvedena kot terasa ali rtepohodna streha z naklonom 2* -10°. 

Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: 

Up FZ [~~ FZP n J 
vm tipi največ 80% najmanj 10% do vključno 1.8 

V okolici objekta je potrebno urediti zadostno število parkirnih mest skladno s 24. členom OPN, in 

manipulativnih površin za nemoteno delovanje objekta. Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je potrebno 

ozeleniti, kjer je drevesna gostota vsaj 1 drevo na 5 PM. Na gradbeni parceli na meji z odprtim 

prostorom (K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob z avtohtonim drevjem (83. člen). 

Upoštevati je potrebno tudi druge določbe veljavnega OPN Občine Trzin. 

6.2.2. Klel 

Preveri se možnost izgradnje kleti - MOP-ARSO. Namembnost prostorov: 

• Parkirni prostori za osebna vozila; 

• Priročno skladišče za potrebe PGD in CZ. 

6.2.3. Pritličje 

Namembnost prostorov: 

• Garaža s 6 parkirnimi mesti za gasilska vozila s cisternami GVC (izvoz iz garaže le na eno 

stran); 

• Orodjarna; 

• Pralnica; 

• Garderobe s sanitarijami. 

6.2.4. Nadstropje 

Prostori v nadstropju naj imajo ločen vhod, tako da se v času izven intervencije ne vstopa v garderobe 

in garažo. 

Namembnost prostorov: 

investicijski program za projekt > Oo"i zršf.ile >f»*evanjF Trzimi ,'DZ.R Trzin) 
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• Arhiv; 

• Učni kabineti (PGD, CZ, PD); 

• Pisarne (PGD, CZ, PD); 

• Priročno skladišče opreme za PD Onger; 

• Štabna soba/večnamenski prostor (uporaba v primeru izrednega dogodka oz. dlje časa 

trajajočem reševanju, zagotovitev komunikacij tudi v primeru izpada el. energije in telefonskih 

zvez); 

• Stolp (višina najmanj 15 m) z možnostjo sočasne ali kasnejše namestitve plezalne stene, 

V kolikor bi se v postopku projektiranja izkazalo, da je potreba po dodatnih prostorih, bi se le ti lahko 

umestili v mansardo oz. ustrezno etažo odvisno od arhitekturne rešitve. Ta etaža bi bila v začetni fazi 

izdelana le na grobo. 

6.2.5. Način gradnje, oprema, zunanja ureditev 

Konstrukcija objekta naj sledi zahtevi po ekonomsko upravičeni gradnji (npr. gradnja v lesu, betonu, 

jeklu, montažna gradnja, itd.). Objekt je potrebno načrtovati kot energetsko varčen objekt, vključno z 

usmeritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira energije (npr. fotovoitaične elektrarne kot sončni 

kolektor na strehi, toplotna črpalka, vetrnica, vetrna elektrarna, itd.) oziroma kot nizko energijski objekt. 

Poskusne meritve (analizo) je potrebno izvesti že pred načrtovanjem. Priporočajo se rešitve z 

možnostjo kogeneracije {so-proizvodnja toplote in električne energije}. 

Za objekt bo po gradnji izdelana energetska izkaznica, v skladu z veljavno zakonodajo. 

Med garažami v pritličju in pisarniškim delom v nadstropju mora biti ustrezna izolacija, da ne bo 

prihajalo do toplotnih mostov, kot tudi sicer v objektu. Zaradi želje po čim večji energetski učinkovitosti 

objekta, naj bo objekt čim manj členjen, vendar sodobne arhitekturne zasnove. 

Uporabljeni materiali naj bodo kakovostni in preprosti za vzdrževanje. 

Kritina mora kljubovati močnim in sunkovitim vetrovom (ne pločevina). 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati problematiko podtalnice (smer in globina) zaradi bližine vodnih 

virov/črpališč imajo lovilniki (nevarne snovi) in ustrezna hidroizolacija poseben pomen. 

Oprema objekta zajema stavbno pohištvo, vse inštalacije oz. priključke, opremo in inštalacije za 

ogrevanje (način ogrevanja bo dogovorjen naknadno), izvedene pode, keramiko, sanitarno opremo, 

pleskarska dela in ureditev okolice. 
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Primerno je potrebno urediti tudi pripadajoče zunanje manipuiacijske površine in površine za vadbo. 

Na zelenici se lahko opravljajo vadbene dejavnosti gasilcev. 

Objekt bo priključena na naslednja infrastrukturna omrežja: 

• vodovod, 

• elektrika, 

• kanalizacija, 

• telekomunikacije (telefon, internet), 

• ceste, 

• odvoz odpadkov. 

6.2.6. Faznost 

V projektni dokumentaciji se določi faznost gradnje oz. končne izdelave notranjosti objekta (npr. 1. 

faza: kopalnice, orodišče, itd., 2. faza: klet, parkirišča, itd., 3. faza: po potrebi dokončna izdelava 2. 

etaže, itd.). 

Glede na dinamiko priprave OPPN se določi terminski plan priprave gradbene dokumentacije in 

izvedba gradnje. 

6.2.7. Predvidena velikost objekta 

Tabela 13: Prikaz predvidenih površin novozgrajenega objekta 

Uporabnik Prostor Kvadratura (v m2) Garaže, skladišča 
Pisarne in drugI 

prostori 

Civilna zaščita Trzin 

CZ skladišče CZ 36,74 36,74 0,00 

cz Skupno CZ 36,74 36,74 0,00 

Planinsko društvo Onger Trzin 

PD arhiv 19,82 0,00 19,82 

PD prostori 27,81 0,00 27,81 

PD skladišče PD 36,49 36,49 0,00 

PD Skupno PD 84,12 36,49 47,63 

Prostovoljno gasilsko društvo Trzin 

PGD čistila 5,06 0,00 5,06 

PGD društveni prostor 91,14 0,00 91,14 

PGD garaža 1, pralnica 85,00 85,00 0,00 j 

PGD garaža 2 85,00 85,00 0,00 I 
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PGD garaža 3 85,00 85,00 0,00 

PGD garderobe 71,92 0,00 71,92 

PGD hodnik 7,54 0,00 7,54 

PGD nadstrešek 42,43 42,43 0,00 

PGD omara z rekviziti 4,62 4,62 0,00 

PGD orodišče 14,71 14,71 0,00 

PGD planinci 19,82 0,00 19,82 

PGD pralnica, sušilnica 14,15 14,15 0,00 

PGD sanitarije 24,59 0,00 24,59 

PGD skladišče 40,00 40,00 0,00 

PGD skladišče 40,21 40,21 0,00 

PGD soba za zveze 10,05 0,00 10,05 

PGD stolp 3,61 0,00 0,00 

PGD stolp 3,61 0,00 0,00 

PGD stolp 3,61 0,00 0,00 

PGD stolp 3,61 0,00 0,00 

PGD stolp 3,66 0,00 0,00 

PGD stolp 9,09 0,00 i 0,00 

PGD taktična soba 38,32 38,32 0,00 

PGD Skupno PGD 706,75 449,44 230,12 

Skupni prostori 

SKUPNO čajna kuhinja 1,29 0,00 1,29 

SKUPNO čistila 2,46 0,00 2,46 

SKUPNO dvorana 134,67 0,00 134,67 

SKUPNO fotokopiranje 1,26 0,00 1,26 

SKUPNO hali 27,81 0,00 27,81 

SKUPNO hodnik 6,56 0,00 6,56 

SKUPNO hodnik 6,93 0,00 6,93 

SKUPNO hodnik 6,93 0,00 6,93 

SKUPNO inst. jašek 2,82 0,00 0,00 

SKUPNO inst jašek 2,82 0,00 0,00 

SKUPNO inst jašek 2,82 0,00 0,00 

SKUPNO inst jašek 2,82 0,00 0,00 

SKUPNO sanitarije M 13,51 0,00 13,51 

SKUPNO sanitarije Ž 13,51 0,00 13,51 

SKUPNO sejna soba, arhiv 48,37 0,00 48,37 

SKUPNO skladišče 18,57 18,57 0,00 

SKUPNO stopnišče 5,81 5,81 0,00 

SKUPNO stopnišče 8,55 8,55 0,00 

SKUPNO stopnišče 8,55 8,55 0,00 
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SKUPNO stopnišče 8,55 8,55 0,00 

SKUPNO stopnišče 8,55 8,55 0,00 

SKUPNO stopnišče 8,72 8,72 0,00 | 

SKUPNO strojnica 41,36 41,36 0,00 

SKUPNO vetrolov 19,10 0,00 19,10 J 
SKUPNO VVCINV 4,05 0,00 4,05 

SKUPNO Skupaj SKUPNO 406,39 108,66 286,45 

t SKUPAJ POVRŠINA 1.234,00 631,33 564,20 
Vir: Rok Benda - Arhitekt, april 2013. 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH 

Investicijski projekt ne bo vplival na število zaposlenih na Občini Trzin, ki ostaja nespremenjeno. Prav 

tako tudi vsi uporabniki novozgrajenega objekta (PGD Trzin, PD Onger Trzin in Civilna zaščita Trzin) 

delujejo v sklopu prostovoljstva, za kar tudi ni redno zaposlenih delavcev. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN 

TEKOČIH CENAH 

Zaradi prikaza vrednosti investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah v poglavju 2.8. »Prikaz 

ocenjene vrednosti investicije«, navedeno oceno ne prikazujemo ponovno. 

8.1. OCENA INVESTICIJSKE OPERACIJE ZA UPRAVIČENE IN NEUPRAVIČENE 

STROŠKE 

Glede na to, da trenutno ni na voljo nobenih javnih razpisov z vsebino gradnje večnamenskega 

prostora, bo Občina Trzin sama s proračunskimi sredstvi financirala izvedbo investicijskega projekta. 

Na podlagi tega so vsi stroški hkrati tudi upravičeni stroški investicijske operacije. V primeru možnosti 

prijave na določen javni razpis oz. poziv v prihodnosti, se delitev investicijskih stroškov na upravičene 

in neupravičene stroške izvede v kasnejši novelaciji investicijske dokumentacije, v skladu z zahtevami 

predmetnega javnega razpisa oz. poziva. 
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9. ANALIZA LOKACIJE 

9.1. MAKRO LOKACIJ A 

Regija: Osrednjeslovenska regija 

Občina: Trzin 

Trzin je naselje in sedež istoimenske občine v Republiki Sloveniji. Trzin je naselje in sedež druge 

najmanjše in gospodarsko najbolj uspešne slovenske občine. Do leta 1998 je Trzin spadal pod občino 

Domžale, danes pa je samostojna občina. Trzin leži v okolici Domžal, na obrobju Kamniško-

mengeškega polja. Meji na občine Mengeš, Ljubljana in Domžale. Nadmorska višina je 299 m. 

Slika 10: Prikaz Slovenije: Osrednjeslovenska regije in Občine Trzin 

¥-"WJ 

M* 

Vir: RRP LUR2014-2020, 7/2015, najdeno 2/2016. 

9.2. MiKROLOKACIJA 

Obravnavano ožje območje, na katerem bo izvedena gradnja, sestavljajo zemljišča pare. št. 490/5, 

1628/10 (zahodni del) in 490/2, vse k.o. 1961-Trzin. 
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Zemljišče: 

• zemljišča pare. št. 490/5, k.o. 1961-Trzin, v velikosti 1.493 m2, pare. št. 1628/10, k.o. 1961-

Trzin, v velikosti 400 m2 in zahodni del pare. št. 1628/2, k.o. 1961-Trzin, v velikosti 100 m2 so 

v lasti Občine Trzin, so zazidljiva in niso pozidana, 

• pare. št. 490/2, k.o. 1961-Trzin, v velikosti 138 m2, ki je v lasti Republike Slovenije, je del 

obstoječega pločnika ob Mengeški cesti G2. 

Slika 11: Prikaz območja nameravane gradnje večnamenskega objekta 

Vir: Občina Trzin, 2/2016. 

9.3. PODATKI O ZEMLJIŠKIH PARCELAH IN PROSTORSKI AKT) 

Podatki o namenski rabi prostora: 

• osnovna namenska raba: Območja stavbnih zemljišč, 

• podrobnejša namenska raba: Območja centralnih dejavnosti: CU {Osrednja območja 

centralnih dejavnosti. 

Lokacija zemljišča za predvideno gradnjo je ob križišču glavne ceste (G2-104/0295) in Mengeške 

ceste (G2-104/1139). Tik ob zahodni strani zemljišča poteka asfaltirana Mengeška cesta (G2-

104/1139). Trenutno se na zemljišču v naravi nahaja travnik oz. njiva, brez grajenih objektov. Teren je 

raven in malo nižji kot ceste, ki ga obdajajo z dveh oz. treh strani. Bližnji stanovanjski objekti so na 

severni strani območja, na ostalih straneh pa zemljišče obdajajo kmetijske površine. 
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Gospodarska javna infrastruktura: 

Na zemljišču sta javno vodovodno omrežje in omrežje za elektronske komunikacije. Javno 

kanalizacijsko omrežje za odpadne vode in plinovodno omrežje sta od zemljišča oddaljena cca 10 m. 

Električno energetsko omrežje pa je od zemljišča oddaljeno cca. 30-40 m. 

Siika 12: Prikaz gospodarske javne Infrastrukture 

Vir: Projektna naloga, Dom zaščite in reševanja Trzin, št. 3500-0022/2014, 9/2015. 

Za predmetno investicijo velja naslednji prostorski akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 4/13-uradno prečiščeno besedilo, 5/13 in 6/13). 

Investicija Dom zaščite in reševanja Trzin je investicija v nakup zemljišč, pripravo prostorskih aktov, 

gradnjo objekta ter vključujočo opremo in naprave. 

Vrsta gradnje oz. drugih del: Gradnja zahtevnega ali manj zahtevnega objekta 

Osnovna namenska raba: Območje stavbnih zemljišč 

Podrobna namenska raba: Območja centralnih dejavnosti: CU (osrednja območja centralnih 

dejavnosti), območja stanovanj: SSc (čiste stanovanjske površine) 

Prostorski akti: 

• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2008 in 

8/2008), 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, 

št. 8/2010, 7/2011, 1/2013, 5/2013 in 6/2013), 

• na obravnavani lokaciji je predvidena priprava delnega OPPN (začetek postopka predvidoma 

v drugi polovici leta 2016). 
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA 

OKOLJE 

10.1 STROKOVNE PODLAGE PRI PRIPRAVI ANALIZE VPLIVOV NA OKOLJE 

o Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 

66/06-odi. US, 33/07 -ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12,92/13, 56/15 in 102/15); 

o Pravilnik o učinkoviti uporabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10); 

o Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 51/14 in 57/15); 

o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno 

prečiščeno besedilo in 97/10); 

o Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 -

popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odi. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 

20/11 - odi. US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13 in 19/15); 

o Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 -

ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C in 80/10 -ZUPUDPP). 

o Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrl-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 

40/14 in 56/15); 

o Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 

(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15); 

o Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 

94/14 in 98/15); 

o Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09 in 68/12). 

Odpadki: 

o Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08); 

o Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11); 

o Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih 

(Uradni list RS, št. 14/14). 

Splošno: 

Voda: 
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10.2 VARSTVO OKOLJA 

10.2.1. Energetska varčna gradnja - učinkovitost izrabe naravnih virov 

Vsi ukrepi energetske gradnje, ki jih navajamo v tem dokumentu, so načrtovani v skladu s smernicami 

trajnostne arhitekture, okoljske učinkovitosti in rabe naravnih virov, kot okolju prijazna in energetsko 

učinkovita gradnja. Vsi prej našteti ukrepi gradnje bodo predstavljati »energetsko varčen« 

konstrukcijski element, zaradi česar se v času obratovanja stavbe pričakuje zmanjšanje negativnih 

vplivov na okolje. 

10.2.2. Okoljska učinkovitost 

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite 

okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal 

nadzorne službe ter investitorja. Izvajalec de! bo skrbet za ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje 

količine končnih odpadkov. Projekt bo imel vpliv na okoljsko učinkovitost. 

10.2.3. Trsjnostna dostopnost 

Objekt se bo nahajal na enotni lokaciji, ki je z vidika prometne ureditve ugodna, saj je prometno lahko 

dostopna in bo imela urejeno parkirno infrastrukturo. V bližini je organiziran javni potniški promet. 

10.2.4. Zmanjševanje vplivov na okolje 

Poročilo o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje, se izdelajo za tiste posege v 

prostor, za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Pri nadaljnjih aktivnostih 

realizacije te investicije bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma predvideni pogoji izvedbe, ki bodo v 

največji možni meri preprečili negativne vplive objekta na okolje v času izvedbe gradnje in v času 

obratovanja objekta z vidika: 

v varstva zraka, 

s varstva pred požarom, 

•S varstva voda in tal, 

S varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju, 

•s ravnanja s komunalnimi odpadki, 

s mehanske odpornosti in stabilnosti, 
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S higienske in zdravstvene zaščite, 

S varstva pri uporabi, 

•S energije in ohranjanja toplote. 

7 izdelano projektno dokumentacijo izvedenih del bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas 

obratovanja novozgrajenega objekta, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi na 

okolje. V času izvedbe gradnje je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem 

vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih je predvidena gradnja objekta in območje, preko 

katerega je predviden dostop do gradbišča. Vendar pa bodo pričakovani vplivi v času gradnje le 

začasnega značaja in bodo prenehali z zaključkom del. 

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

na okolje. Upošteva se obstoječa komunalna infrastruktura (elektrika, vodovod, kanalizacija, plinovod) 

in se sorazmerno prilagodi, 

10.2.4.1. Varstvo zraka 

V skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS št. 9/2011) se obravnavane parcele 

nahajajo v Občini Trzin, ki spada v SIL aglomeracijo za ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka, ki 

po Odredbi o določitvi območja in razvrstitvi območij, agfomeracij in podobmočij glede na 

onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS št. 50/2011) spada v območje onesnaženosti zraka III. 

stopnje ogroženosti, kjer so koncentracije delcev PM10, N02, benzena, ozona in benzo(a)pirena pod 

ocenjevalnim pragom. 

10.2.4.2. Varstvo pred hrupom 

Obravnavani objekt se bo gradil v območju kjer je določena III. stopnja varovanja pred hrupom, tako 

da delovanje in uporaba objekta ne bo povzročala prekomerne obremenitve s hrupom v okolici. 

Obravnavani objekt spada v III. območje varstva pred hrupom. Mejne in kritične vrednosti v nočnem 

času so 50dB(A) ter v dnevnem času 60dB(A). izbrana in določena TČ ustreza mejnim vrednostim. 

Skladno s členi od 22. do vključno 27. Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, 

št. 42/2002) je potrebno izvesti meritve v prvem letu delovanja po izdaji uporabnega dovoljenja. 

Meritve morajo biti opravljene v zimskem času in v letnem času, ter ugotoviti skladnost izvedbe in 

doseganje parametrov s projektno dokumentacijo. 
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Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/2005, 34/2008, 109/2009, 

62/2010) spada obravnavani objekt v III. območje varstva pred hrupom, zato mejne vrednosti naprav 

ne smejo preseči 50 dB(A) v nočnem času in 60dB(A) v dnevnem času ter kritične vrednosti 69dB(A). 

10.2.4.3. Varstvo voda 

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode, se obravnavane 

parcele nahajajo izven varstvenih pasov. 

10.2.4.4 Varstvo pred požarom 

Sama namembnost objekta ne predstavlja prekomerne požarne obremenitve. Zagotovljena je 

ustrezna varnost pred požarom, omejeno širjenje požara in varnost za ljudi. Objekt je projektiran 

požarno varno. Predvideni poseg upošteva tehnične rešitve, ki preprečujejo širjenje požara na objekte 

v okolici. Poti za umik omogočajo hitro evakuacijo oseb v objektu in varno delo reševalnih ekip. 

Evakuacija v primeru požara bo možna na proste površine okoli objekta. 

10.2.4.5. Higienska in zdravstvena zaščita 

OsonČenje - gradnja novega objekta bistveno ne posega v obstoječe zagotovljeno osončenje vseh 

sosednjih objektov po sanitarno higienskem priporočilu za bivalne prostore in sicer vsaj eno uro v 

zimskem solsticiju, vsaj tri ure v ekvinokcijih in vsaj 5 ur v poletnem solsticiju. Vpliv objekta na 

higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice bo pri normalni uporabi objekta v okviru dopustnih 

emisij. Objekt okolja ne bo onesnaževal z emisijami nevarnih plinov, delcev ali sevanja. 

10.2.4.6. Varnost pri uporabi 

Ni pričakovanih vplivov v času obratovanja. Objekt bo projektiran tako, da bo omogočal varno uporabo. 

V času gradnje mora biti gradbišče organizirano tako, da pri izvajanju gradbenih del ne bo prihajalo do 

nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega 

toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije. 
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10.2.4.7. Energija in ohranjanje toplote 

Načrtovani poseg v prostor bo zasnovan tako, da na sosednjih objektih ne bo prišlo do povečanih 

potreb po energiji. 

10.2.5. Okolje 

10.2.5.1. Emisije snovi v zraku 

Onesnaževanje zraka med gradnjo bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv 

omejen le na čas def i n zaradi tega časovno omejen. S tega vidika je mogoče zaključiti, da bo vpliv 

zanemarljiv. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano 

prašenje. Dovoljene vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka 

(Uradni list RS št. 9/11). S tega vidika bo potrebno žarišča prahu redno močiti, s čimer bo mogoče 

preprečiti širjenje prahu. Povečan bo tudi vpliv na onesnaženost ozračja v času izvajanja del, kar bo 

predvsem posledica povečanega prometa tovornih vozi! (emisije dimnih plinov), ki bodo odvažali in 

dovažali material. 

10.2.5.2. Vpliv na tla in vode 

Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del. Takrat je mogoče na območju pričakovati povečano 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli ali pa 

zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, lahko pride do 

razlitja olj ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja bo potrebno 

onesnaženo zemljo odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaščenih mestih. Onesnaženo zemljo bo 

moralo odvoziti pooblaščeno podjetje, ki je zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov. 

Ocenjujemo, da je mogoče tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem 

vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko. Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi 

in naftnimi derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi bodo skladna z Uredbo o skladiščenju nevarnih 

tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10). 

10.2.5.3. Emisije hrupa 

V času gradnje bo prišlo do povečanih emisij hrupa v okolico zaradi dovoza materiala na gradbišče, 

kar pa ne bo bistveno vplivalo na bivanjske pogoje sosedov v bližnji okolici objekta. 
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Zvočna izolativnost obravnavanega objekta bo ustrezna. Zmanjšani bodo vplivi hrupa tako navzven 

kot vplivi hrupa okolice navznoter. V času obratovanja ne bo vplivov na zaščito pred hrupom. 

Ocenjujemo, da bo hrup, ki bo nastajal v notranjosti objekta v času uporabe, glede na izolacijo 

obodnih sten, vrat nepomemben vir za obremenitve sosednjega območja s hrupom. 

10.2.5.4, Gradbeni odpadki 

V času izvedbe bodo izvajalci gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri svojem delu upoštevali 

Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), ki določa 

obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, 

obnove ali odstranitve objekta. V času izvajanja del je mogoče pričakovati nastanek manjše količine 

nevarnih odpadkov, ki bodo nastali kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. 

Tovrstni nevarni odpadki obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena 

motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in 

vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke bo potrebno 

zbirati ločeno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi. 

V kolikor hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, morajo 

izvajalci del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob 

gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. 

Investitor mora pred začetkom izvajanja gradbenih del zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov, njihov 

prevoz v predelavo ali odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu 

prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina 

nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega 

se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 

Dinamika investicijskega projekta gradnje novega objekta za potrebe namestitve PGD Trzin, PD 

Onger Trzin in Civiine zaščite Trzin se je začela v letu 2014 z nakupom oz. menjavo potrebnih zemljišč. 

Natančnejši okvirni terminski plan investicije je sledeč: 

Tabela 14: Dinamika izvajanja investicijskega projekta 

Pripravljanja faza Leto izvedbe 

Nakup/menjava zemljišč 2014/2015 

Strokovna podlaga z recenzijo (promet) 2015 

Projektna naloga za OPPN 2015 

DIIP 2015 

OPPN 2016/2017 

Program opremljanja 2017 

Investicija 

Ocena stroškov gradnje april 2016 

Natečajna/projektna naloga maj 2016 

IP maj 2016 

Arhitekturni natečaj skladno z ZJN-3 2016 

PGD, PZI 2017 

Gradbeno dovoljenje 2017 

Dokumentacija za javno naročilo za izbor izvajalca skladno z ZJN-3 2017 

Gradnja z gradbenim nadzorom začetek 2018 

PID 2018 

Uporabno dovoljenje konec 2018 

Vir: Občina Trzin, interni vir, maj 2016. 

11.1. ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA 

Odgovorna vodja projekta je ga. Sida Valentinčič, univ. dipl. inž. kraj. arh., ki ima 13 let delovnih 

izkušenj in je na Občini Trzin zaposlena kot višja svetovalka župana za okolje in prostor. 

Njen referenčni projekt glede na preteklo delo je: 

• rekonstrukcija in novogradnja Jefačn'kove domačije, zaključena gradnja leta 2013, vrednost: 

522.899,65 EUR z DDV. 

Vodja projekta bo skrbela za ustrezno izvedbo projekta do zaključitve investicije, predvidoma v 

decembru leta 2018. 
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Vloge in odgovornosti vodje pri izvedbi investicijskega projekta so/bodo: 

• zagon projekta, 

• priprava časovnega načrta izvajanja investicije, 

• priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalcev/dobaviteljev, 

• pridobitev projektne dokumentacije, 

• koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, 

• ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, 

• razreševanje problemov znotraj projektne skupine, 

• spremljanje finančnega načrta itd. 

11.2. JAVNA NAROČILA 

Vsa predvidena večja dela bo in bodo oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih. Ostala dela in 

storitve (izdelava dokumentacije) so bila ali še bodo oddana izbranim ponudnikom skladno z javno-

rtaročniško zakonodajo. Navedba posameznih javnih naročil za posamezne postavke je prikazana v 

poglavju 2.4. »Način in postopek izbire izvajalcev« in je zato na tem mestu ne prikazujemo ponovno. 

11.3. POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJE 

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) mora investitor zagotoviti ustrezen 

nadzor in spremljanje izvajanja investicije. V ta namen morajo biti izdelana poročila o izvajanju 

investicije. V okviru poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od predvidenega načrta 

izvajanja investicije v vseh njenih segmentih, poročilo pa zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem 

in težav, ki se pojavijo med izvajanjem. 

11.4. ZAKLJUČEK 

Projekt ima jasno časovno in organizacijsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja 

pripravljalne faze, zato menimo, da je projekt s tega vidika realen in izvedljiv. 

Investicijski program za projekt l.)cr> zaščite in reševanja v Trzum T zrn) 

»05 -



Občina Trzin 

Mengeška cesta 22 

1236 Trzin 

12. NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

12.1. DINAMIKA FINANCIRANJA V STALNIH IN TEKOČJH CENAH 

Tabela 15: Prikaz investicijskih stroškov projekta po posameznih letih izvajanja v stalnih cenah 

Zap£L Postavka DDV 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 
Delež po 

postavkah 

brez 143.569,23 39.044,25 0,00 0,00 0,00 182.613,48 

i- Nakup zemljiič 2% 2.871,38 780,89 0,00 0,00 0,00 3.652,27 10,07% 

z 146.440,61 39.825,14 0,00 0,00 0,00 186.265,75 

Priprava in sprejem občtnskege 

podrobnega prostorskega načrta {OPPN) 

brez 0,00 8.610,00 0,00 8.196,72 0,00 16.806,72 

2. 
Priprava in sprejem občtnskege 

podrobnega prostorskega načrta {OPPN) 
22% 0,00 1.694,20 0,00 1.803,28 0,0Q 3.697,48 1,11% 

Priprava in sprejem občtnskege 

podrobnega prostorskega načrta {OPPN) 
z 0,00 10.504,20 0,00j 10.000,00 0,00 J 20.504,20 

Izdelava potrebne projektne in investicijske 

dokumentacije 

brez 0,00 0,00 40.983,61 25.000,00 24.590,16 90.573,77 

a. 
Izdelava potrebne projektne in investicijske 

dokumentacije 
22% 0,00 0,00 9.016,39 5.500,00 5.409,84 19.926,23 5,97% 

Izdelava potrebne projektne in investicijske 

dokumentacije 
z 0,00 0,00 50.000,00 30.500,00 30.000,00 j 110.500,00 

brez 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.131,00 1.006.131,00 

4. GOI dela 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 221.348,82 221.348,82 66,35% 

z 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227.479,82 1.227.479,82 

brez 0,00 0,00 0,00 0r00 441.93100 441.931,00 

a) Garaže, skladišča 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 97.224,82 97.224,82 29,15% 

z 0,00 0,00 0,00 0,00 539.155,82 539.155,82 

brez 0,00 0,00 0,00 OrOO 564.200,00 564.200,00 

Pisarne in drugi prostori 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 124.124,00 124.124,00 37,21% 

z 0,00 0,00 0,00 0,00 688.324,00 688.324,00 

5. Zunanja ureditev 
brez 0,00 0,00 0,00 0,00 101.640,00 101.640,00 

6,70% 5. Zunanja ureditev 
22% 0,00 0,00 0,00 otoo 22.360,80 22.360,80 

6,70% 
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z 0,00 0,00 0,00 0,00 124.000,80 124.000,80 

a) Asfaltirano površine 

brez 0,00 0,00 0,00 0,00 58.590,00 58.590,00 
3,86% a) Asfaltirano površine 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.889,80 12889,80 3,86% a) Asfaltirano površine 

z 0,00 0,00 0,60 0,00 71.479,80 71.479,80 

3,86% 

b) Betonski tiakovci 

brez 0,00 0,00 0,00 0,00 33,950,00 33.950,00 
2,24% b) Betonski tiakovci 22% 0,00 0,00 0,00 0.00 7.469,00 7.469,00 2,24% b) Betonski tiakovci 

z 0.00 0,00 Qr00 0,00 41.419,00 41.419.00 

2,24% 

cl Zelenice z drevesi 
brez C,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 9.100,00 

0,60% cl Zelenice z drevesi 22% 0,00 0,00 0,00 0.00 2.002,00 2.002,00 0,60% 

z 0,00 0,00 0,00 0,00 11.102,00 11.102,00 

0,60% 

f 
6. | Oprema 

i 

brez 0,00 0,00 0.00 0,00 111.897,10 111.897,10 

7,38% 
f 

6. | Oprema 
i 

22% 0,00 0,00 0,00 0,00 24.617,36 24.617,36 7,38% 
f 

6. | Oprema 
i z 0,00 0,00 0,00 0,00 136.514,46 136.514,46 

7,38% 

s) \ Garaže, skladišča 
\ 
! 

brez 0,00 0,00 0,00 0,00 44.193,10 44.193,10 
2,91% s) \ Garaže, skladišča 

\ 
! 

22% 0,00 0,00 0,00 0,00 9.722,48 9.722,48 2,91% s) \ Garaže, skladišča 
\ 
! z 0,00 0,00 0,00 0,00 53.915,58 53.915,58 

2,91% 

b} Pisarne in drugi prostori 

brez 0,00 0,00 0,00 0,00 67.704,00 67.704,00 
4,47% b} Pisarne in drugi prostori 22% t 0,00 0,00 0,00 0,00 14.894,88 14.894,88 4,47% b} Pisarne in drugi prostori 

z 0,0C 0,00 0,00 0,00 82.598,88 82.598,88 

4,47% 

7. Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo 

brez 0,00 0,00 0,00 0,00 36.590,04 36.590,04 

2,41% 7. Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.049,81 8.049.81 2,41% 7. Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo 

z 0,00 0,00 0,00 0,00 44.639,65 44.639,85 

2,41% 

brez ! 143.569.23 47.664,25 40.983r61 33,196,72 \ 1280.848,31 1.546.252,12 
t SKUPAJ 22% l 2.871*38 2.675,09 9.016,39 7.303,28 | 281.766,63 1 303,662,77 1 100,00% 1 

z ' 146.440,61 i 50329,34 50.000,00 40.600,00 1,562.634,93 1 1.849.904,88 
t Delež po letih I ' I 7,92% | 2,72% 2,70% | 2,19% 84,47% | 100,00% | t 

Vir Občina Trzin, interni vir, maj 2016. 
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Tabela 16: Prikaz investicijskih stroškov projekta po posameznih letih izvajanja v tekačih cenah 

Zapit Postavka DDV 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 
Delež po 

postavkah 

1- Nakup zemfjiSč 

brez 143.569,23 39.044,25 0,00 0.00 0.00 182.613,48 

9,80% 1- Nakup zemfjiSč 2% 2.871,38 780,89 0,00 0.00 0.00 3.652,27 9,80% 1- Nakup zemfjiSč 

z 146.440,61 39.825.14 0.00 0,00 0.00 186.265.75 

9,80% 

2. 
Priprava in sprejem ob finskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 

brez 0,00 8.610,00 0,00 8.344,85 0.00 16.954.85 

1.09% 2. 
Priprava in sprejem ob finskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
22% 0,00 1.894,20 0,00 1.835.87 0.00 3.730,07 1.09% 2. 

Priprava in sprejem ob finskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
z 0,00 10.504.20 0,00 10.180,72 0,00 20.684,92 

1.09% 

3. 
Izdelava potrebne projektne in investicijske 

dokumentacije 

brez 0,00 0,00 41.229,51 25.451,60 25.385,04 92.066t35 

5,91% 3. 
Izdelava potrebne projektne in investicijske 

dokumentacije 
22% 0,00 0,00 9.070.49 5.599,40 5.584,71 20.254,60 5,91% 3. 

Izdelava potrebne projektne in investicijske 

dokumentacije 
z 0,00 0,00 50.300,00 31.051,20 30.969,75 112.320,95 

5,91% 

4. GOI dela 

brez 0,00 0,00 0,00 0.00 1.038.654.19 1.038.654,19 

66,64% 4. GOI dela 22% 0,00 0,00 0,00 0.00 228.503.92 228.503.92 66,64% 4. GOI dela 

z 0.00 0.00 0,00 0.00 1.267.156,12 1.267.156.12 

66,64% 

3) Garaže, skladišča 
brez 0,00 0,00 0,00 0,00 456.216,42 456.216,42 

29,27% 3) Garaže, skladišča 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 100.367,61 100.367,61 29,27% 
I z 0.00 0,00 0.00 0,00 556.584,04 556.584,04 

29,27% 

Pisarne in drugi prostori 
brez 0,00 0,00 0,00 0.00 582.437,77 582.437,77 

37,37% Pisarne in drugi prostori 22% 0,00 0,00 0,00 0.00 128.136,31 128.136,31 37,37% Pisarne in drugi prostori 

z 0,00 0,00 0,00 0,00 710.574,08 710.574,08 

37,37% 

5. Zunanja ureditev 

brez 0,00 0,00 0.00 0,00 104.925,51 104.925,51 

6,73% 5. Zunanja ureditev 22% 0,00 0,00 0.00 0,00 23.083,61 23.083.61 6,73% 5. Zunanja ureditev 

z 0,00 0,00 0,00 0.00 128.009.13 128.009.13 

6,73% 

a) Asfaltirane površine 
brez 0,00 Q,Q0 o.oc 0,00 60.483,92 60.483,92 

3,89% a) Asfaltirane površine 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 13.306,46 13.306,46 3,89% a) Asfaltirane površine 

z C,00 0,00 0,00 0,00 73.790,39 73.790,39 

3,89% 

b) Betonski tlakovci brez 0,00 0,00 0,00 0,00 35.047,43 35.047,43 2,25% 
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22% G,00 0,00 0,00 0,00 7.710,44 7.710,44 

z 0,00 0,00 0,00 0,00 42.757,87 42.757.87 

C) Zelenice z drevesi 
brez 0,00 0,00 0,00 0,00 9.394,16 9.394,16 

0,60% C) Zelenice z drevesi 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066,71 2.066,71 0,60% C) Zelenice z drevesi 

z 0,0G 0,00 0,00 0,00 11460,87 11.460,87 

0,60% 

6. Oprema 

brez 

22% 
0,00 0,00 0,00 0,00 115.514,17 115.514,17 

7,41% 6. Oprema 

brez 

22% 0,00 0,00 0,00 0,00 25.413,12 25.413,12 7,41% 6. Oprema 
z 0,00 0,00 0,00 0,00 140.927,29 140.927,29 

7,41% 

a) Garaže, skladišča 

brez 0.00 0,00 0,00 0,00 45.621,64 45,621,64 

2M% a) Garaže, skladišča 22% 0,00 C, 00 0,00 0,00 10.036,76 10.036.76 2M% a) Garaže, skladišča 

z 0,00 0,00 0,00 0,00 55,658,40 55.658,40 

2M% 

Pisarne in drugi prostori 
brez 0,00 0,00 0,00 0,00 69.892,53 69.892,53 

4M% Pisarne in drugi prostori 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 15.375,36 15.376,36 4M% Pisarne in drugi prostori 

z 0,00 0,00 0,00 0,00 85268,89 85.268,89 

4M% 

7. Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo 

brez oroo 0,00 0,00 0,00 37.772,82 37.772,82 
2,42% 7. Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo 22% oroo 0,00 0,00 0,00 8.310,02 8.310,02 2,42% 7. Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 46.082,84 46.082,84 

2,42% 

brez 143.569.23 , 47.054,25 41.229,51; 33.796,65 1,322.251,74 1.586.501,36 
/ SKUPAJ 22% 2871,36 

146.440,61 
2,075,09 \ 9.070,49 i 7.435,26 290.695,38 312.947,61 I00r00% / SKUPAJ 

z 
2871,36 

146.440,61 50.329,34 60.300,00 41231,92 1.613.147.12 1,901.448,99 ! 

' Delež po lotih | i j 7,70% | 2,65% j 2,65% 2,17% | 64,84% J 100,00% /J 
Vir. Občina Trzin, Interni vir, maj 2016. 
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13. PROJEKCIJE 

POSLOVANJA 

PRIHODKOV IN ODHODKOV 

13.1. EZHODiŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV !N ODHODKOV 

Tabeta 17: Prikaz prihodkov in odhodkov iz poslovanja za PGD Trzin v letu 2015 

Zap.št. PRIHODKI Leto 2015 1 

1! SKUPAJ PRIHODKI IZ POSLOVANJA 133.710,00 

2. Finančni prihodki 133.710,00 

1. SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA 71.625,00 

2. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 21.877,00 | 

3 
Stroški storitev 25.152,00 I 

4. Odpisi vrednosti 24.596,00 

Vir: Ajpes, Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju Od 1.1. do 31.12.2015za PGD Trzin, maj 2016. 

Tabela 18: Prikaz prihodkov in odhodkov iz poslovanja za PD Onger Trzin v letu 2015 

Zap.št. PRIHODKI Leto 2015 

1. SKUPAJ PRIHODKI IZ POSLOVANJA 13.333,00 

2 Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 3.515,00 

3 
Članarine in prispevki članov 3.100,00 

4 
Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 6.718,00 

r i i. SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA 12.379,00 

2. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 4.019,00 

3- Stroški storitev 6.729,00 

4. Drugi odhodki iz dejavnosti 1.631,00 

Vir: Ajpes, Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 za PD Onger Trzin, maj2016. 

Civilna zaščita Trzin sredstva pridobiva direktno iz proračuna Občine Trzin in zato kot takšna ni 

obravnavana v finančni analizi v nadaljevanju dokumenta. 

13.1.1. Metodologija izvedbe finančne in ekonomske analize 

• Izdelali smo finančno in ekonomsko analizo, pri čemer smo pri ekonomski analizi upoštevali 

družbene koristi. 
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• Ekonomska doba projekta je 15 let od konca investiranja. 

• Pri diskontiranju na sedanjo vrednost smo uporabili 4 % diskontno stopnjo (Uredba o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06r 54/10, 27/16)). 

• Izhodiščno leto diskontiranja je 2016. 

• Celotna prikazana finančna in ekonomska analiza je prikazana v stalnih cenah, 

• Kot metodologija pri izdelavi finančne in ekonomske analize je bila uporabljena Metoda 

diferenčnih vrednosti (inkrementalna metoda), kar pomeni, da projekt upošteva vse 

predvidene nastale stroške in ne stroške, ki so nastali že prej in posredno vplivajo na sam 

investicijski projekt (Metoda že nastalih stroškov). Hkrati je bila upoštevana metoda 

diskontiranega denarnega toka, za katero veljata dve poglavitni značilnosti: 

o Upoštevani so le denarni tokovi, tj. dejanski znesek denarnih sredstev, ki je izplačan v 

okviru projekta oziroma ki ga za projekt prejme investitor. Zato na primer 

računovodske postavke, kot sta amortizacija in rezervacije, ki ne pomenijo denarnih 

odlivov, ne smejo biti vključene v analizo metode diskontiranega denarnega toka. 

Kadar pa je predlagani projekt podprt s podrobno analizo tveganj, so nepredvideni 

stroški lahko vključeni med upravičene stroške, vendar ne smejo biti višji od 10 % 

skupnih stroškov investicije (brez nepredvidenih stroškov}, 

o Pri združevanju (tj. seštevanju ali odštevanju) denarnih tokov, nastalih v različnih letih, 

je treba upoštevati vrednost denarja v posameznem obdobju. Zato je treba sedanjo 

vrednost prihodnjih denarnih tokov oceniti z diskontnim faktorjem, ki se v časovnem 

obdobju znižuje, njegovo vrednost pa določimo z izbiro diskontne stopnje (4%), ki jo 

uporabimo v analizi metode diskontiranega denarnega toka. 

13.1.2. Analizirano obdobje 

Izračun upravičenosti naložbe smo izdelali za obdobje 2019-2033, pri čemer predstavljajo leta: 

• do decembra 2018 - konec investicije, 

• od januarja 2019 - začetek obratovanja, 

• leta v obdobju od januarja leta 2019 do decembra leta 2033 - leta uporabe. 
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13.1.3. Stroški amortizacije 

Ekonomska doba investicije je določena na 15 let7. Pri tem amortizacija vsebuje različne 

amortizacijske stopnje, ki so v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09; 112/09. 

58/10 in 108/13): 

Tabela 19: Prikaz amortizacijske vrednosti za investicijski projekt, ki se v celoti ne odpiše v ekonomski dobi 

projekta 

Postavka 
Vrednost 

(EUR) 

Amortizacijska 

stopnja (%)8 

Letna 

amortizacija 

(EUR) 

Ostanek 

vrednosti 

(EUR) 

GOl dela + zunanja ureditev 1.107.771,00 3 33.233,13 609.274,05 

Nakup opreme 111.897,10 12 13.427,65 / 

SKUPAJ 1.219.668,10 / 46.660,78 609.274,05 

Vir: IDZ in Občina Trzin, maj 2016. 

Ostanek vrednosti je prikazan kot razlika neamortiziranega novozgrajenega objekta. Slednji se 

amortizira s 3 % amortizacijsko stopnjo, kar pomeni, da se novozgrajen objekt v celoti amortizira v 

33,3 letih. Razlika nastopi zaradi trajanja ekonomske dobe projekta, ki je določena na 15 let. 

V nadaljevanju dokumenta so tabelarno prikazani sledeči finančni kazalnik (v stalnih cenah v EUR): 

> Ocena prihodkov in stroškov poslovanja novega objekta; 

> Likvidnostni tok; 

> Finančni tok; 

> Neto sedanja vrednost; 

> Analiza korist; in stroškov. 

V tabeli »Ocena prihodkov in stroškov poslovanja investicijskega projekta« so zajete finančne 

postavke iz zgoraj predstavljenega poslovanja PGD Trzin in PD Onger Trzin v letu 2015, prav tako 

zajemajo tudi prikaz postavk »Amortizacija«, ki pa je kasneje, torej od prikaza Likvidnostnega toka 

7 Ekonomsko obdobje projekta je določeno na podlagi Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o 

dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 

razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem 

skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. V predmetni Uredbi so določene ekonomske dobe za 

posamezne sektorje. 

a Prikazane amortizacijske stopnje so povzete iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05,138/06, 120/07, 48/09,112/09, 58/10 in 108/13). 
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naprej izločena iz finančnega toka, saj v skladu z dokumentom »Guide to Cost-benefit Analysis of 

Investment Projects« - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, iz decembra 2014, ne 

sodi med postavke, ki izkazujejo denarne odlive. 

Poleg predstavljenih prihodkov in odhodkov iz poslovanja določenih uporabnikov, ki bodo nastanjeni v 

novozgrajenem objektu je pri izdelavi finančne in ekonomske analize potrebno upoštevati tudi stroške 

obratovanja in upravljanja objekta. Med slednje sodijo stroški elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih 

storitev, zavarovanja, itd. Na podlagi primerljivih projektov smo te stroške ovrednotili glede na celotno 

velikost objekta (garaže, skladišča, pisarne in drugi prostori) in vrednost na m2. Slednjo smo določili na 

2,50 EUR/m2 na mesec. Glede na to, da je velikost garaž; skladišč, pisarn in drugih prostorov 

1.195,53 m2 znašajo stroški obratovanja in upravljanja novega objekta 2.988,83 EUR na mesec oz. 

35.865,90 EUR na leto. 

Zaradi nabavljene opreme ter gradnje novega objekta, stroški investicijskega vlaganja vsaj v prvih 10-

ih letih predvidoma ne bi nastali. Od leta 2028 se tako predvideva, da bo lastnik objekta imel letne 

stroške investicijskega vzdrževanja v višini 50.000.00 EUR, ti pa predstavljajo razna fasaderska deta, 

nakup nove opreme, itd. 

Omenjene spremembe so upoštevane v naslednjem prikazu poslovanja celotnega novozgrajenega 

objekta, kakor tudi v izdelani Analizi stroškov in koristi, ki je predstavljena v nadaljevanju dokumenta. 
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13.2. OCENA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Tabela 20: Ocena prihodkov in stroškov poslovanja v ekonomski dobi investicijske operacije v stalnih cenah (v EUR) 

Zap.žL ' I ' ' ' I ' / 1 Z 
Ekonomsko leto 2014 j 2015 ] 2016 [ 2017 2018 2019 2020 

PRIHODKI fZ POSLOVANJA Gr00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.043,00 147.043,00 

ODHODKI E POSLOVANJA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 119.860,90 118.899,90 

I. Skupaj prihodki PGD Tizin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.710,00 133.710,00 

1. Finartčni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.710,00 133.710,00 

L Skupaj odhodki PGD Trzin 0T00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.625,00 71.625,00 

1, Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga otoo 0,00 0,00 0,00 0,00 21.877,00 21.877,00 

2. Stroški storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.152,00 25.152,00 

3. Odpisi vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.596,00 24.596,00 

i. Presežek prihodkov nad odhodki PGD Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.085,00 62.085,00 

II. Skupaj prihodki PDOnger Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.333,00 i 13.333,00 

1. DetacEfe iz proračunskih in drugih lavnih sredstev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.515,00 3.515,00 

2. Čtenzjrine in prispevki Sanov 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 

3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.718,00 6.718,00 

II. Skupaj odhodki PDOnger Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.379,00 12.379,00 

1. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.019,00 4.019,00 

2. Stroški storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.729,00 6.729,00 

3. Drugi odhodki iz dejavnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.631,00 1.631,00 

[\r p resežek prihodkov nad odhodki PD Onger Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 954,00 

[|[. Stroški upravljani« En obratovanja objekta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.865,90 35,865,90 

i [V. Stroški inves ticijskega vzdrževanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZLiKA | 0,00 0.00 ) 0,00 | 0,00 j 0,00 | 27.173,10 | 27.173,10 

| Zapit 
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i Ekonom sko leto 2021 j 2022 | 2023 | 2024 j 2025 j 2026 | 2027 

PRIHODKI EZ POSLOVANJA 147.043,00 147.043,00 l 147.043,00 147.043,00 147,043,00 , 147.043,00 147.043,00 
ODHOD KF IZ POSLOVANJA 119.666,90 119.869,60 119.869,80 119,869,90 119-869,90 119,869,90 j 119.889,90 

1. Skupaj prihodk i PGD Trzin 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133,710,00 133.710,00 

1. Finančni prihodki 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133,710,00 

I. Skupaj odhodki PGD Trzin 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 

1. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 

2. Stroški storitev 26.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 

3. Odpisi vrednosti 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 

I. Preseisk prihodkov nad odhodki PGD Trzin 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 

II. Skupaj prihodki PD Onger Trzin 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 

i 1. Dotacije i z proračunskih in drugih javnih sredstev 3.515,00 
3.100,00 

3.515,00 
3.100,00 

3.515,00 
3.100,00 

3.515,00 3.515,00 3.515,00 
3.100,00 

3.515,00 
3.100,00 2. Članarine in prispevki članov 

3.515,00 
3.100,00 

3.515,00 
3.100,00 

3.515,00 
3.100,00 3.100,00 3.100,00 

3.515,00 
3.100,00 

3.515,00 
3.100,00 

3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 
: II. Skupaj odhodki PD Onger Trzin 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 

1. Stroški porabtjenepa materiala in prodanega trgovskega blaga 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 

1 2, Stroški storitev 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 

3. Drugi odhodki iz dejavnosti 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 

II. Presežek prihodkov nad odhodki PD Onger Trzin 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 

III. Stroški upravljanja in obratovanja objekta 35.865,90 35.865.90 35.865,90 35.865,90 35.865,90 ! 35.665,90 r35.865,90 

fV. Stroški investicijskega vzdrževanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00 o.oa 

27.173.10 j 27.173,10 [ 27.173J0 | 27.173,10 | 27.173.10 | 27.173,101 27.173,10 ; RAZLIKA 
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Za p. št, 10 11 12 13 14 15 J 1 
Ekonomsko leta 2028 2029 2030 2031 2032 2033 i SKUPAJ 

PRIHODKI fZ POSLOVANJA 147.043,00 147.043,00 147.043,00 147.043,00 147.043,00 147.043,00 : 2.205.646,00 
ODHODKI IZ POSLOVANJA 169.860.90 169.869,90 169 £69,90 169.869,90 169.869,90 169.889,90 2.098.046,601 

I. Skupaj prihodki PGD Trzin 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133,710,00 133.710,00 133.710,00 | 2.005.850,00 

' 1. Fina nčni prihodki 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 ! 2.005.650,00 

I. Skupaj odhodki PGD Trzin 71,625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 ! 1.074.375,00 

1. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 j_ 328.1 55,00 

2. Stroški storitev 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 377.260,00 

3. Odpisi vrednosti 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24-596,00 24.595,00 24.596,00 j 368.940,00 

I. Presežek prihodkov nad odhodki PGD Trzin 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 | 931.275,00 

II. Skupaj prihodki PDOnger Trzin 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 | 169.995,00 

1. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 (_ 52.725,00 

2. Članarine in prispevki članov 3.100,00 3.100.00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 [ 46.500,00 
3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 6.718,00 6.718,00 6,718,00 6.716,00 6.718,00 6.718,00 ! 100.770.00 

It. Skupaj odhodki PDOnger Trzin 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 j 185.685,00 

1. Stroški porabljenega materiala h prodanega trgovskega blaga 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 I 60.285,00 
2. Stroški storitev 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6 729,00 ; 100.935,00 

3. Drugi odhodki iz dejavnosti 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631, oT! 24.465,00 
II. Presežek prihodkov nad odhodki PD Onger Trzin 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 | 14.310,00 

|(F. StroSki upravtjanja in obratov anja objekta 35.865,90 35.865,90 35.665,90 35.865,90 35.865,90 35.865,90 j 537.988,50 
IV. Stroški investicijskega vzdrževanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000.00 i 300.000,00 | 

RAZLIKA -22.826,90 -22.626,90 -22.626,90 -22 £26,90 -22.626,90 -22.626.90 | 107.596,50 i 
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER 

PRESOJA UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI Z 

IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE 

Tako finančna analiza kot ekonomska anafiza sta izdelani na podlagi podatkov, predstavljenih v 

predhodnem poglavju »Ocena prihodkov in stroškov poslovanja investicijskega projekta«. 

Kot metodologija pri izdelavi finančne in ekonomske analize je bila uporabljena Metoda diferenčnih 

vrednosti (inkrementaina metoda), kar pomeni, da projekt upošteva vse dejanske nastale stroške in ne 

stroške, ki so nastali že prej in posredno vplivajo na sam investicijski projekt (Metoda že nastalih 

stroškov). Hkrati je bila upoštevana metoda diskonti ranega denarnega toka, za katero veljata dve 

poglavitni značilnosti: 

1. Upoštevani so le denarni tokovi, tj. dejanski znesek denarnih sredstev, ki je izplačan v okviru 

projekta oziroma ki ga za projekt prejme investitor. Zato na primer računovodske postavke, kot 

sta amortizacija in rezervacije, ki ne pomenijo denarnih odlivov, ne smejo biti vključene v 

analizo metode diskontiranega denarnega toka. Kadar pa je predlagani projekt podprt s 

podrobno analizo tveganj, so nepredvideni stroški lahko vključeni med upravičene stroške, 

vendar ne smejo biti višji od 10 % skupnih stroškov investicije (brez nepredvidenih stroškov). 

2. Pri združevanju (tj. seštevanju ali odštevanju) denarnih tokov, nastalih v različnih letih, je treba 

upoštevati vrednost denarja v posameznem obdobju. Zato je treba sedanjo vrednost 

prihodnjih denarnih tokov oceniti z diskontnim faktorjem, ki se v Časovnem obdobju znižuje, 

njegovo vrednost pa določimo z izbiro diskontne stopnje (4%), ki jo uporabimo v analizi 

metode diskontiranega denarnega toka. 

Namen finančne analize je izdelati napovedi denarnih tokov projekta, da bi lahko izračunali primerne 

stopnje donosnosti, zlasti finančno interno stopnjo donosnosti investicije (FRR/C) in lastnega 

vloženega kapitala (FRR/K) ter pripadajoče finančne neto sedanje vrednosti (FNPV). Na podlagi 

izračunane diskontirane neto sedanje vrednosti je finančna ocena operacije negativna, kar je povsem 

s pričakovanji, saj projekt v ekonomski dobi ne bo ustvarjal nobenih finančnih oz. tržnih prihodkov, le 

stroške poslovanja oz. operativne stroške projekta. Zaradi negativne neto sedanje vrednosti 

investicijskega projekta, lahko sklepamo, da je tudi relativna neto sedanja vrednost, ki meri neto donos 

na enoto investicijskih stroškov, prav tako negativna. Izračunamo jo iz razmerja med NSV in sedanjo 

14.1. FINANČNA ANALIZA 
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vrednostjo investicijskih stroškov in pomeni primerjavo med vsoto vseh diskontiranih neto prilivov 

(NSV) in vsoto diskontiranih investicijskih stroškov. 

Finančna analiza se izdela na podlagi serije tabel, ki so predstavljene v nadaljevanju dokumenta, kjer 

so zbrani finančni tokovi investicije, razdeljeni na: 

> skupno vrednost investicije, 

> stroške poslovanja in prihodke, 

> vire financiranja in analizo denarnih tokov ter 

> pokritosti investicije z viri financiranja. 

Mednarodna metodologija finančne analize projekta, ki temelji na denarnih tokovih, spodbuja izdelavo 

finančnih analiz z izračunom donosov investicije na podlagi skupnih stroškov investicije nastalih z 

datumom, ko je bila investicijska dokumentacija tudi potijena s strani naročnika, tj. v letu 2016. 

Celotna finančna in ekonomska analiza je izdelana na podlagi stalnih cen z vključenim DDV-jem. 

Glede na to, da je projekt nemogoče razdeliti na upravičene in neupravičene stroške, je v finančni in 

ekonomski analizi v nadaljevanju dokumenta predstavljena celotna vrednost investicijskega projekta. 

Investicijski program za projekt »Dom zaščite i* -sevanja v Tržim; (DZiR 
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14.1.1. Likvidnostni tok investicijskega projekta 

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov poslovanja celotnega projekta v 15-letni ekonomski dobi. Pri tem so upoštevani vsi stroški operacije v 

stalnih cenah z DDV. 

Tabeta 21: Likvidnostni tok pcsfovsnja v ekonomski dobi investicijske operacije v stalnih cenah (v EUR) 

Zap.it. t / / i / 1 . . . 2 

Ekonomsko leto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PRILIVI IZ POSLOVANJA " 146.440,61 j 50.329,34 50.000,00 
50.000,00 

40.500,00 1.562.634,93 147.043,00 147.043,00 

ODUVIJZ POSLOVANJA 146.440,01 60.328,34 

50.000,00 
50.000,00 40.600,00 1.562.634,83 119,660,90 | 119.869,90 

t. Skupaj prihodki PGD Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.710,00 133.710,00 

1, Finančni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.710,00 133.710,00 

I. Skupaj odhodki PGD Trzin 0,00 0,00 0,00 0T00 . .  m 71.625,00 71.625,00 

1. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskepa blaga 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 21.877,00 21.877,00 
25.152,00 2. Stroški storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25.152,00 
21.877,00 
25.152,00 

3. Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 24.596,00 24.596,00 

t. Presežek prihodkov nad odhodki PGD Trart 0,00 0,00 l 0,00 D.DO 0,00 62.085.00 62.085,00 

II. Skupaj prihodki PD Onger Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.333,00 13.333,00 

1. Dotacije EZ proračunskih rn drugih javnih sredstev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.515,00 3.515,00 

2. Članarine in prispevki članov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 

3, Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 0,00 0,00 0,00 0,00 J 0,00 6.718.00 6.718,00 

II. Skupaj odhodki PD Onger Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.379,00 12.379,00 

1. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.019,00 4.019,00 

2. Stroški storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.729.00 6.729,00 

3. Drugi odhodki iz dejavnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.631,00 1.631,00 

II. Presežek prihodkov nad odhodk? PD Onger Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 954,00 

III, Viri financiranja - prihodkovna siran 146.440,61 50.329,34 50.000,00 40.500,00 1.562.634,93 I 0,00 0,00 

IV. Viri financiranja - odhodkovna stran 146.440,61 50.329,34 50.000,00 40.500,00 1.552.634,93 j 0.00 0,00 
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V. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

! VI. Stroški upravljanja in obratovanja objekta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.865,90 35.865,90 

VEL Stroški investicijskega vzdrževanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NETO PRILIVI/ODLIVI | 0,00 0,00 | 0,00 | 0.00 0,00 j 27.173,10 | 27.173,10 

Zap.št. 3 4 5 6 7 8 9 

Ekonomsko leto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

PRILIVI fZ POSLOVANJA 147.043,00 147,043,00 147.043,00 147.043,00 147,043,00 1 147.043,00 147.043,00 
ODUVI IZ POSLOVANJA 119.869,90 119.869,90 119.669,90 119,869,90 119.689,00 119.869,60 I 119.869,90 

I. Skupaj prihodki PGD Trzin 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 

i 1. Finančni prihodki 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 

I, Skupaj odhodki PGD Trzin 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.628,00 71.625,00 71.625,00 
• • ^ 1 " -

1. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 21.877,00 21.677.00 21.677,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 

2. Stroški storitev 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00J 25.152.00 

3. Takoče vzdrževanje 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 

L Presežek prihodkov nad odhodki POD Trzin 62.085,00 62.085,00 62.065,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 

II. Skupaj prihodki PD Onger Trzin 13.333,00 13.333,0CT 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 

1. Dotacije iz proračunski in drugiii javnih sredstev 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 

2. Članarine in prispevki članov 3.100,00 3.100.00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 

3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 

II. Skupaj odhodki PD Onger Tizin 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379.00 

t. Stroiki porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 
6.729,00 2, Stroški storitev 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 
4.019,00 
6.729,00 

3. Drugi odhodki iz dejavnosti 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1,631,00 

If. Presežek prihodkov nad odhodki P D Onger Tizin 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 

lil. Viri financiranja - prihodkovna stran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Viri financiranja - odhodkovna stran 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

V. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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VI. Stroški upravljanja tn obratovanja objekta 35.865,90 35.865,90 35.865,90 35.865,90 [ 35.865,90 35.865,90 35.865,90 

VIL Stroški investicifskega vzdrževanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NETO PRKJVI / ODLIVI 27.173,10 27173,10 27173,10 27 173,10 j 27.173,10 27.173.10 27.173,10 

Zap.it 10 11 12 13 14 15 / 

Ekonomsko lelo 2028 2029 2030 2031 2032 2033 SKUPAJ 

PRH. M !Z POSLOVANJA 147.043,00 147.043,00 147.043,00 147.043,00 147,043,00 756.317,05 4.664.823,93 

ODUV1 IZ POSLOVANJA 139.869,90 169.869,90 ' 169-869,90 169.860,90 169.869,90 169.869,90 3.947.963,38 

I, Skupaj prihodki PGD Tizin 133.710,00 133.710,00 133,710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 2.005.650,00 

1. Finančni prihodki 133.710,00 133,710,00 133.710,00 133.710,00 133,710,00 133.710,00 2.005.650,00 

I. Skupaj odhodki PGD Trzin 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 1.074.375,00 

1. Stroiki porabljenega materiala in prodartega trgovskega blaga [ 21.877,00 21.877,00 21,877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 328.155,00 

2. SfrcSki storitev I 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152.00j 25.152,00 25.152,00 377.280,00 

3. Tekoče vzdrževanje 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 368.940,00 

L Presežek prihodkov nad odhodki PGD Trzin 62.085,00 62.065,00 62.085,00 62,085,00 62.085,00 62.085,00 931.275,00 

II. Skupaj prihodki P D Onaer Trzin [ 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13,333,00 13.333,00 199.995,00 

1. Dotacije fz prorafcurtskih in drugih javnih sredstev 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 52.725,00 

2. članarine in prispevki čfanov r 3.100,00 3.100,00 i 3.100,00 3,100,00 3.100,00 3.100,00 46.500,00 

3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6,718,00 100.770,00 

II. Skupaj odhodki PD Onger Trzin 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 185.665,00 

1. Stroški porabljenega materiala in predanega trgovskega blaga 4.019,00 4.019,00 4.019r00 4,019,00 4.019,00 4.019,00 60.285,00 

2. StroSki storitev 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6,729,00 100.935,00 

3. Drugi odhodki iz dejavnosti 1.631,00 1631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 24.465,00 

If. Presežek prihodkov nad odhodki PD Onger Trzin 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 14.310,00 

III. Viri financiranja - prihodkovna stran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649.904,88 

IV. Viri financiranja - odhodkovna stran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649.904,88 

V. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.274,05 609.274,05 

VI. Stroški upravljanja in obratovanja objekta 35.865,90 35.865,90 35.865,90 35.865,90 35.865,90 35.865,90 537.988,50 
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VIL Stroški investicijskega vzdrževanja 50,000,00 50.000,00 50.000,00 I 50.000,00 60.000,00 [ 50.000,00 | 300.000,00 

NETO PRILIVI / ODUVl -22.826,60 -22.62630 -22.826,90 | -22.626,90 -22.826,90 | 586.447,16 | 716.870,55 

14.1.2. Finančni tok investicijskega projekta 

Finančni tok za investicije je izpeljan iz likvidnostnega toka za ekonomsko dobo 15 let ter ob upoštevanju prejšnjih ocen prihodkov In stroškov poslovanja 

projekta. 

Tabela 22: Finančni tok poslovanja v ekonomski dobi investicijske operacije v stalnih cenah (v EUR) 

Zap,št j t i t ' / j 1 I 2 

Ekonomsko leto [ 2014 2015 2016 2017 2018 I 2019 ! 2020 

PRILIVI KL POSLOVANJA ; 0,CC ! 0,0C oroo; 0,00 o,oo 147.043,00 147.043,00 
ODLIVI IZ POSLOVANJA ' 143.440,61 i 50.329,34 50,OCO,GO : 40.500,00 ' 1,562,634,93 119.889,90 119.866,90 

I. Skupaj prihodki PGD Trzčn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,710,00 133.710,00 

1, Finančni prihodki 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.710,00 133.710,00 

: I. Skupaj od hodki PGD Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.625,00 71.625,00 

1, Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.877,00 21.677,00 

2, Stroški storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.152,00 25.152,00 

3. Tekoče vzdrževanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.596,00 24.596,00 

[. Presežek prthorikov nad [>dhodki PGD Ttzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.085,00 62.085,00 

II. Skupaj prihodki PD Onger Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.333,00 13.333,00 

1. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.515,00 3.515,00 

2. članarine rn prispevki članov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 

3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.718,00 6.718,00 

11. Skuoaj odho dki PD Onger Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.379,00 12.379,00 

1, Stroiki porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.019,00 4.019,00 

2. Stroški storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.729,00 6.729,00 
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3. Drugi odhodki iz dejavnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.631,00 1.631,00 

flr Presežek prihodkov nad odhodki PD Onper Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 954,00 

!!l. SNVESTiCIJSKI STROŠKI 146.440,61 50.329,34 50.000,00 40.500,00 1.562.634,93 0,00 0,00 

IV. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Stroiki upravljanja in obratovanja objekta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.865,90 35.865,90 

VI. Stroški investicijskega vzdrževanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NETO PRILIVI/ODLM -146.440,61 | -50.329,34 -50.000,00 I -40.500,00 | -1,562.634,93 27.173,10 27.173,10 

Zap-ši 3 | 4 | 5 6 7 i _ _8 _ 9 

Ekonomsko leto 2021 | 2022 | 2023 2024 2025 T 2026 2027 

PRELIVI IZ POSLOVANJA 147.043,00 . 147.043,00 j 147.043,00 , 147.043,00 147.043,00 147,043,00 ' 147,043,03 

ODLIVI \Ž POSLOVANJA 119,8S9fS0 119.868,90 119.869,90 119.869,90 119.669,90 119<86Gr90 j 119.869,90 

1. Skupaj prihodki PGD Trzi n 133.710,00 133.710,00 ! 133.710,00 133.710,00 j 133.710,00 133.710,00 
__133.710,00 

71.625,00 

133.710,00 
133.710,00 

71.625,00 
1. Finančni prihodki „133.710,00 

71.625,00 
133.710,00 

71.625,00 
133.710,00 133.710,00 _ .133710,00 

71.625,00 

133.710,00 
__133.710,00 

71.625,00 

133.710,00 
133.710,00 

71.625,00 I. Skupaj odhodki PGD Trzin 

„133.710,00 
71.625,00 

133.710,00 
71.625,00 71.625,00 71.625,00 

_ .133710,00 
71.625,00 

133.710,00 
__133.710,00 

71.625,00 

133.710,00 
133.710,00 

71.625,00 

Stroški porabljenega materiala ta prodanega trgovskega blaga 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 

2k Stroški staniev 25.152 >00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 

3. Tekoče vzdrževame 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 | 24.596,00 24.596,00 J 24.596,00 

1. Presežek prihodkov nad o dhodki PGD Trzin 62.085,00 62.085,00 t 62.085,00 62.085,00 | 62.085,00 62.085,00 62.085,00 

II. Skupaj prihodki PD Onger Trzin 13,333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 

1. Dotacije iz proračunskih m drugih javnih sredstev 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 

2, Članarine in prispevki članov 3.100,00 3.100,00"' 3.100,00 3,100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 
6.718,00 3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6,718,00 
3.100,00 
6.718,00 

It. Skupaj odhodki PD Onger Trzin 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 

1. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 

2. Stroiki storitev 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 

3. Drugi odhodki iz dejavn osti 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 

fl. Presežek prihodkov nad odhodki PD Onger Trzin 654,00 954,00 954,00 954,00 j 954,00 954,00 954,00 
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III, INVESTICIJSKI STROŠKI 0,00 otoo 0,00 0,00 
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0,00 
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0,00 0,00 

IV. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Stroški upravljanja in obratovanja objekta 35.865,90 35.865,90 35.865,90 35.865,90 35.865,90 35.865,90 35.865,90 

VI, StroSki investicijskega vzdrževanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NETO PRILIVI/ODLIVI 27.173,10 27.173,10 27.173,10 27.173,10 27.173,10 27 173,10 27.173,10 

I Zap.St. 10 11 12 13 14 15 / 

Ekonomsko leto 2028 2029 2030 2031 2032 2033 SKUPAJ 

[ PRILIVI IZ POSL OVANJA 147.043,00 147,043,00 147.043,00 147.043,00 147.043,00 756.317.05 2.814.019,05 

. ODLIVI !Z POSLOVANJA 169.866,90 169.869,90 169.866,90 169.860,90 : 160,869,90 169.869,90 3.£47.963,38 

L Skupaj prihodki PGD Trzin 133.710,00 133.710,00 133,710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 2.005.650,00 

1. Finančni prihodki 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 2.005.650,00 
: I. Skupaj odhodki PGD Trzin 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 __ 71.625,00 1.074.375,00 

• 1. Stroški porabljenega materiala in prodane ga trgovskega blaga 21.877,00 21,877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 328.155,00 

' 2. Stroški storitev 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25,152,00 25.152,00 377.280,00 

, 3. Tekoče vzdrževanje 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 368.940,00 

L Presežek prihodkov nad odhodki PGD Trzin 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 62.085,00 931.275,00 
[~ 

i II. Skupaj prihodki PD Onger Trzin 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13,333,00 13.333,00 199.995,00 
- 1. Dotacije iz proračunsk ih in drugih javnih sredstev 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 52,725,00 

i 2. Članarine in prispevki članov 3.100,00 3.100,00 3,100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 46.500,00 
! 3. Prihodki od prodaje trqovskeqa blaga, storitev in proizvodov 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 100.770,00 

j- ti. Skupaj odhodki PD Onger Trzin 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 185.685,00 
j 1. Stroš ki porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 60.285,00 

: 2. Stroški storitev 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 100.935,00 

! 3. Drugi odhodki iz dejavnosti 1,631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1631,00 1.631,00 24.465,00 

! II. Presežek prihodkov nad odhodki PD Onger Trzin 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 14.310,00 

I III. INVESTICIJSKI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "0,00 1.B49.904,8B 

[ IV. Ostane k vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.274,05 609.274,05 
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V. Stoiki upravljanja in obratovanja objekta 35.865.90 35.865.90 35.865,90 35.865.90 35.865,90 l 35.865,90 I 537.988,50 

VI. Stroški investicijskega vzdrževanja 50.000.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 i 50.000,00 j 300.000,00 

NETO PRILIVI /ODLIVI -22.826,90 -22.826,90 -22.826,90 -22.826,90 -22.826,90 j 686.447,16 j -1.133.034,33 

54.1.3. Neto sedanja vrednost investicijskega projekta 

Za izračun neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko doDo d iskontirani s 4,00 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom 

(S. čisn Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, SI. 60/C6, 54/10, 27/16). 

Izračun neto sedanje vrednosti je prikazan za vse stroške investicijske operacije. 

Tabela 23: tzmtun neto sedanjo vrednosti investicijske operacije v stalnih cenah (v EUR) 

i Zap.št. / _L._| / / / | 1 .._.2 J 
Ekonomsko leto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PRILIVI IZ POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 147.043,00 147.043,00 ; 

ODLIVI IZ POSLOVANJA 146.440,61 50.329,34 50.000,00 40.500,00 1.562.634,93 j 119.869,90 119.669,90 

NETO DENARNI TOK -146 440,61 -50.329,34 -50.000,00 -40.500,00 -1.562.634,93 27.173,10 27.173,10! 

Kumulativa neto denarnega toka -146.440,61 -196.769,95 -246.769,95 -287.269,95 -1.849.904,88 -1.822.731,78 -1.795.558,68 

Diskontni faktor 1,0000 1,0000 1,0000 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 

DISKONTIRANI FINANČNI NETO DENARNI TOK -146.440,61 -50.329,34 -50000,00 -38.942,31 -1.444.743,84 24.156,79 23227,68 

Zap.St. 3 4 5 6 7 6 9 

Ekonomsko leto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

PRILIVI IZ POSLOVANJA 147.043,00 147.043,00 147.043,00 147.043,00 147.043,00 147,043,00 147.043,00 

ODLIVI IZ POSLOVANJA 119.869,90 119.869.90 119.869,90 119.669,90 119.869,90 119.869,90 119.869,90 

NETO DENARNI TOK 27.173,10 27.173,10 ; 27,173,10 j 27.173,10 27.173,10 j 27.173,10 27.173,10 

Kumulativa neio denarnega toka [ -1.768.385,58 -1.741.212,48 -1.714.039,38 -1.686.866,26 | -1.659.693,18 -1.632.520,08 -1.605.346,98 
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Diskontni faktor 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 0,6496 | 

DISKONTIRANI FINANČNI NETO DENARNI TOK 22.334,31 21.475,30 20.649,32 19.665,12 19.091 r46 18.357,17 17 651,13 j 

2ap.lt. 10 11 12 13 14 15 / 

Ekonomsko leto 2028 2029 2030 2031 2032 2033 SKUPAJ 

PRILIVI IZ POSLOVANJA 147.043,00 147.043,00 147,043,00 147.043,00 147.043,00 756.317,05 2.814.919,05 

ODLIVI IZ POSLOVANJA 169.869,90 169.869,90 169.869,90 169.869,90 169.869,90 169.869,90 3.947.953,38 

NETO DENARNI TOK -22,026,90 -22.820,90 ^22.826,90 -22,826r90 .22.826,90 586,447,16 -1.133,034,33 

Kumuiativa neto denarnega toka 1.628.173,86 -1.651.000,78 -1.673.827,68 -1.696.654,68 -1.719.481,48 -1.133.034,33 / 

Diskontni faktor 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553 0,5339 0,5134 / 

DISKONTIRANI FINANČNI NETO DENARNI TOK -14.257.61 -13.709,24 -13-181,97 -12,674,97 -12187,47 301-066,28 -1-308.602,61 
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14.1.4. Doba vračanja investicijskih sredstev 

Upoštevajoč vrednost operacije, predvidene letne stroške vzdrževanja ter upravljanja novega objekta, 

se investicijska operacija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to, da gre za gradnjo 

novega objekta, v katerem bodo nastanjeni PGD Trzin, Pn Onger Trzin in Civilna zaščita Trzin, 

vključno z nakupom potrebne opreme, bo celotni projekt financiran s strani proračunskih sredstev 

Občine Trzin. Iz tega vidika je ne-povračilo investicijskih sredstev v ekonomski dobi projekta razumljivo 

in pričakovano. 

14.1.5. Finančni kazalniki 

14.1.5.1. Neto sedanja vrednost investicijskega projekta 

Neto sedanja vrednost (Net present value, NPV) predstavlja znesek, ki ga dobimo, ko diskontirane 

vrednosti pričakovanih stroškov investicije odštejemo od diskontiranih vrednosti pričakovanih koristi. 

Ločimo ekonomsko neto sedanjo vrednost (ENPV) in finančno sedanjo vrednost (FNPV). 

Tako je neto sedanja vrednost projekta določena kot: 

Pri tem je Sn finančni tok virov (neto priliv) v času n in at izbrani finančni diskontni faktor za 

diskontiranje. To je zelo zgoščen kazalnik učinkov investicijskega projekta: je dejanska vsota vseh 

neto prilivov projekta, izražena v eni sami številki in v isti enoti mere uporabljena v obračunskih 

tabelah. Pomembno je poudariti, da je običajno bilanca investicijskega projekta v prvih letih negativna 

in postane pozitivna šele pozneje. Kakor se negativne vrednosti sčasoma znižujejo, so v prvih letih 

bolj obremenjene z utežmi od pozitivnih v zadnjem obdobju. To pomeni, da je izbira časovnega 

obdobja ključna pri določanju NPV. Še več, na izračun NPV vpliva tudi izbira diskontnega faktorja. Ta 

kazalnik je lahko zelo preprosto in natančno merilo za izbor investicije: NPV > 0 pomeni, da projekt 

povzroči neto koristi (ker je vsota utežnih Sn še vedno pozitivna) in je na splošno sprejemljiv. Z 

drugimi besedami, lahko je dobro merilo za ugotavljanje dodane vrednosti, ki jo ustvari projekt družbi v 

denarnih enotah. Je tudi koristno za razvrščanje projektov na podlagi vrednosti NPV in odločanje, 

kateri je najboljši. Včasih pa se NPV ne more uporabiti za vsako vrednost i. V tem primeru pa 

opredelitev istega i za vsak projekt lahko vodi k jasni izbiri med projektoma. Poznamo finančno neto 

sedanjo vrednost - če je izračunana v finančni analizi s finančnimi spremenljivkami - in ekonomsko 

neto sedanjo vrednost, kadar jo računamo v ekonomski analizi. 
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Vse prihodnje pritoke in odtoke (oziroma neto ekonomski tok v posameznih letih ekonomske dobe 

projekta) diskontiramo na sedanji termin tO, torej na leto, v katerem nastopijo prvi investicijski stroški. 

Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove neto sedanjo vrednost, ki je v tem primeru negativna, 

konkretno znaša - 1.308.602,81 EUR. 

Negativna neto sedanja vrednost pomeni, da je sedanja vrednost vlaganj večja od sedanje vrednosti 

donosov. 

Finančna neto sedanja vrednost investicije se izračuna z upoštevanjem celotne vrednosti investicije 

kot odliv (skupaj s odhodki poslovanja) in prihodki kot priliv. 

Finančna neto sedanja vrednost kapitala pa je izražena z vloženim kapitalom, v tem primeru Občine 

Trzin, skupaj s poslovnimi stroški ter pripadajočimi obrestmi in prihodki med prilivi. 

Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C) ni izračunljiva 

Finančna neto sedanja vrednosti investicije (FNPV/C) - 1.308.602,81 EURe 

Finančna interna stopnja donosnosti kapitala (FRR/K) nI izračunljiva 

Finančna neto sedanja vrednosti kapitala (FNPV/K) - 1.308.602,81 EUR10 

Rezultati so povsem pričakovani in v skladu z ostalimi primerljivimi projekti. Nemogoče je, da bi 

zgradili nov objekt za potrebe širše družbene koristi in od tega imeli finančno korist. 

14,1.5.2. Interna stopnja donosnosti investicijskega projekta 

Interna stopnja donosnosti je določena kot obrestna mera, ki izenači neto sedanjo vrednost investicije 

z nič, kar pomeni, da je obrestna mera IRR v spodnji enačbi: 

NPV(S) =2 / t1 + FRR)'=0 

t=C 

Kakor je jasno že iz definicije IRR in njene formule, za izračun tega kazalnika ni treba določiti 

diskontnega faktorja. Tisti, ki pregleduje izračune, večinoma uporabi finančno stopnjo donosa zato, da 

9 Pri Izračunu Finančne neto sedanje vrednosti investicije so upoštevana diskontirana sredstva celotne investicijske operacije 

po stalnih cenah z upoštevanim DDV-jem. 

10 Glede na to, da so kot glavni in edini vir financiranja vključena proračunska sredstva Občine Trzin, se finančna neto sedanja 

vrednost kapitala ne razlikuje od finančne neto sedanje vrednosti investicije. 
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bi presodit bodoče učinke investicije. Ob predpostavki, da i predstavlja oportunitetne stroške 

lastniškega kapitala, je IRR tista največja vrednost i, kjer bi brez investicije nastala neto izguba v 

primerjavi z alternativno rabo kapitaia. Torej je lahko IRR ocenjevalni kriterij v oceni projekta: pod 

določeno vrednostjo IRR se investicija šteje za neprimerno. NPV in IRR lahko uporabimo za 

ocenjevalni kriterij pri razvrščanju projektov. Vendar pa je koristno vedno upoštevati NPV in IRR 

skupaj, ker lahko pride tudi do nejasnih primerov. 

Interna stopnja donosnosti (Internal rate of return) predstavlja diskontno stopnjo, pri kateri je sedanja 

vrednost neto prilivov stroškov in koristi enaka nič. Finančna stopnja donosa (FRR), ko se vrednosti 

izrazijo po dejanskih cenah. Ekonomska stopnja donosa (ERR), ko se vrednosti ocenijo z 

obračunskimi cenami. Interna stopnja donosa se primerja s podatkom, ki predstavlja merilo za 

primerjave, s čimer se ocenijo učinki predlaganega projekta. 

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitoiju ne povrne v življenjski dobi, interna 

stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna. 

14.1.5.3 Relativna neto sedanja vrednost investicijskega projekta 

Relativna neto sedanja vrednost prikazuje sedanjo vrednost neto denarnih tokov v celotni ekonomski 

dobi investicije glede na sedanjo vrednost stroškov investicije. 

Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi 

investicijskimi stroški. V tem primeru znaša RNSV = -0,7562. 

Količnik je manjši od nič in znaša -0,7562 kar pomeni, da so skupni diskontirani neto denarni tokovi, ki 

nastanejo v letih poslovanja, manjši od stroškov investicije. 

14.1.6. Povzetek finančne analize 

Finančna analiza zajema prikaz vseh prihodkovnih in odhodkovnih postavk po denarnem toku (izjema 

je amortizacija in ostale računovodske bilance, ki ne predstavljajo denarnega toka). 

Tabela v nadaljevanju prikazuje povzetek preračunanih najpomembnejših finančni kazalnikov. 

Tabela 24: Prikaz najpomembnejših finančnih kazalnikov investicijskega projekta 

Finančni kazalniki Vrednost 

Neto sedanja vrednost investicije -1.308.602,81 EUR 

Finančna neto sedanja vrednost investicije (celota) -1.308.602,81 EUR 
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Finančna neto sedanja vrednost kapitala (sredstva Občine Trzin) -1.308.602,81 EUR 

Finančna stopnja donosnosti Ni izračunljiva 

Relativna neto sedanja vrednost -0,7562 

14.2. EKONOMSKA ANALIZA 

Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projektov. Potrebno je 

oceniti vse vplive, tj. finančne, ekonomske in družbene, vpliv na okolje, itd. 

Cilj Analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (tj. pripisati vrednosti v denarnih enotah) vse 

morebitne vplive, saj so na ta način določeni stroški in koristi projekta. 

Rezultat Analize stroškov in koristi je izračunana celota (neto koristi), po finančnem delu pa je 

ugotovitve potrebno okrepiti s sklepi, ali je projekt zaželen in se ga splača izvesti. 

Evropska Komisija, v skladu s sprejeto Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 17.12.2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 

skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 

za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, priporoča 

uporabo 5 % družbene diskontne stopnje za velike projekte iz Kohezijskih držav članic ter 3 % 

družbeno diskontno stopnjo za ostale članice Unije, torej v našem primeru kot merilo za presojo 

upravičenosti investicijskih projektov, velja 5 % družbena diskontna stopnja. 

Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale 

parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se gleda posredne učinke 

ne samo na investitoija, ampak tudi na širšo družbo. Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko 

denarno ovrednotiti. Glede na to, da je investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska 

analiza ni potrebna. 

V tem kontekstu je operacija izgradnje novega objekta za potrebe nastanitve PGD Trzin, PD Onger 

Trzin in Civilne zaščite Trzin, vsekakor pozitivna. Ocenjujemo, da pozitivni nedenarni stroški investicije 

prav gotovo presegajo denarne in nedenarne stroške investicije. 

Kot že sledi iz zgornjih navedb obstaja veliko nedenarnih vidikov investicije, ki so vsi po vrsti pozitivni. 

Pozitivni učinki investicije so: 

s zagotavljanje požarne varnosti in ustrezne ravni zaščite in reševanja za primere naravnih in 

drugih nesreč; 
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S zagotovitev prostorskih kapacitet za ustrezno in nemoteno opravljanje drugih dejavnosti 

(civilna zaščita, planinsko društvo) v Občini Trzin; 

J ureditev priključevalnega pasu za nov objekt treh dejavnosti v Občini Trzin; 

v zagotavljanje pogojev in omogočanje vsestranskega dviga ravni strokovnega sodelovanja 

vseh izvajalcev gasilske javne službe in drugih reševalnih služb; 

S prispevek k uspešnejšim pripravam in izvedbam intervencij ob vseh vrstah nezgod; 

s večja učinkovitost delovanja služb bo vplivala na nastanek manjše obsežnosti škodnih 

primerov in večjo osebno varnost občanov; 

S z večjo usklajenostjo bodo doseženi pozitivni sinergijski učinki in izboljšana organiziranost 

delovanja služb (vse službe za zaščito in reševanje bodo na enem mestu); 

•s večja motiviranost in usposobljenost zaposlenih bo vplivala na boljše zdravje zaposlenih in 

manj bolniških; 

S boljši pogoji hrambe in vzdrževanja gasilske zaščitne in reševalne opreme bodo zmanjševali 

škode in povečali varnost; 

s dvig ugleda PGD Trzin, Civilne zaščite in PD Onger Trzin in s tem posredno večji interes in 

motivacija občanov, kar bo vplivalo na boljše izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred 

nesrečami. 

s učinkovitejše posredovanje služb bo zmanjševalo negativne vplive »okoljskih« nesreč. 

14.2.1. Faza i - davčni popravki 

Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na 

relativne cene. Medtem ko je v nekaterih primerih morda težko oceniti raven cen brez davkov, se 

vendar lahko določijo nekateri splošni približki in odpravijo ta nesorazmerja cen: 

o cene inputov in outputov, ki jih upoštevamo v analizi stroškov in koristi (v nadaljevanju CBA), 

ne smejo vključevati DDV ali katerih koli drugih posrednih dajatev; 

o cene v CBA vključenih inputov morajo biti v celoti brez neposrednih davščin; 

o izpustiti je treba čista transferna plačila posameznikom, kakor so na primer plačila za socialno 

zavarovanje; 

o v določenih primerih se neposredni davki in subvencije lahko uporabijo tudi za popravek 

zunanjih vplivov. 

V tem primeru to pomeni, da je iz vrednosti investicije izključen DDV, kar je upoštevano v tabeli 

izračuna ekonomske stopnje donosnosti, ki je navedena v nadaljevanju. 
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14.2.2. Faza I! - popravki zaradi eksternaiij 

Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso bili upoštevani v finančni 

analizi. Na primer stroški in koristi, ki izhajajo iz zagotovitve večnamenskega objekta v Občini Trzin za 

potrebe namestitve PGD Trzin, PD Onaer Trzin in Civilne zaščite Trzin. Praviloma je te zunanje koristi 

in stroške težko ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti. 

Kot splošno pravilo velja, da je treba vse družbene koristi in stroške, ki se prelivajo od projekta k 

ostalim subjektom brez nadomestila, v CBA upoštevati kot dodatek k njegovim finančnim stroškom. 

Zunanjim vplivom je treba določiti denarne vrednosti, če je to le mogoče. Če ni, jih je treba opisati z 

nedenarnimi pokazatelji. 

Mnogi veliki projekti, še zlasti infrastruktumi, lahko koristijo tudi tretjim osebam in tako prispevajo k 

prihodkom družbe, ki ga projekt ustvarja. 

V našem primeru je določitev ekstemih koristi in stroškov za obravnavano investicijo težavna, saj je 

zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno ocenili eksternalije. 

Ekonomski učinki izgradnje novega objekta se bodo kazali v multiplikatorskem učinku. Preko 

multiplikatorskega učinka bo izgradnja objekta imela učinke na lokalno gospodarstvo in okoliško 

prebivalstvo. Na področju gospodarskih učinkov ne moremo mimo učinka multiplikatcrja, ki bo nastal 

kot posledica gradnje novega objekta. Muitipfikator je kfjučni pojem moderne ekonomije in ga 

opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča dohodek oz. prihranek, če se povečajo izdatki 

za investicije. Na ta način lahko dobimo spremembo v dohodku, ki je posledica izvedbe investicije. 

Vrednost investicije (po stalnih cenah) brez DDV znaša 1.421.858,48 EUR po stalnih cenah 

(upoštevan konverzijski faktor). V kolikor predpostavljamo, da znaša multiplikatorski učinek 10 % od 

celotne vrednosti investicijskega projekta ugotovimo, da se bodo zaradi vlaganja v novogradnjo 

objekta prihodki podjetij oz. prihranki gospodinjstev povečali za 142.185,85 EUR na letni ravni. 

14 2,3. Faza III ocs tržnih do obračunskih cen 

Cilj te faze je določiti vrednosti za pretvornike, s katerimi preoblikujemo tržne cene v popravljene, 

obračunske cene. To je mogoče storiti poleg upoštevanja davčnih in vplivov zunanjih dejavnikov še 

tedaj, ko: 

o so dejanske cene inputov in outputov zaradi motenj na trgu popačene, 

o plače niso odvisne od produktivnosti delavcev. 

Investicijski progiam za picjekt Oom :•< •' ,fs m rpševarija v Trzinu (DZiR 1 
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14.2.3.1. Predstavitev vseh vrednotenih koristi in določitev konverzijskih faktorjev 

Določitev konverzijskih faktorjev: 

1. 

Izdelava potrebne 

projektne in investicijske 

dokumentacije-

Za preračun izdelave potrebne projektne in investicijske 

dokumentacije smo uporabili konverzijski faktor 0,5497. 

Ocenjujemo, da struktura stroškov vključuje 10 % materiala in 90 % i 

delovne sile. V stroških delovne sile je 30 % davkov In prispevkov. 

Delež davkov in prispevkov v celoti je 0,30 * 0,90 = 0,2700. Stroški 

materiala vsebujejo 22 % DDV (1/1,22 = 0,8197). Konverzijski faktor } 
I 

za predmetne stroške je tako 0,8197 - 0,2700 = 0,5497. 

2. 

f 

Izvedba GOI del: 

Za preračun izvedbe GOI del smo uporabili konverzijski faktor 

0,7597. Ocenjujemo, da struktura stroškov vključuje 80 % materiala 

in 20 % delovne sile. V stroških delovne sile je 30 % davkov in 

prispevkov. Delež davkov in prispevkov v celoti je 0,30 * 0,20 = i 

0,0600. Stroški materiala vsebujejo 22 % DDV (1/1,22 = 0,8197). j 

Konverzijski faktor za predmetne stroške je tako 0,8197 - 0,0600 = 

0,7597. 

3. 

| 
i 

Izvedba zunanje ureditve. 

Za preračun izvedbe zunanje ureditve smo uporabili konverzijski 

faktor 0,7597. Ocenjujemo, da struktura stroškov vključuje 20 % 

delovne sile in 80 % materiala. V stroških delovne sile je 30 % 

davkov in prispevkov. Delež davkov in prispevkov v celoti je 0,30 * 

0,20 = 0,0600. Ostali stroški projekta vsebujejo 22 % DDV (1/1,22 = 

0,8197). Konverzijski faktor za predmetne stroške je tako 0,8197 -

0,0600 = 0,7597. 

4. Nakup potrebne opreme: 

Za preračun nakupa potrebne opreme smo uporabili konverzijski 

faktor 0,7897. Ocenjujemo, da struktura stroškov vključuje 10 % 

delovne sile in 90 % opreme. V stroških delovne sile je 30 % davkov 

in prispevkov. Delež davkov in prispevkov v celoti je 0,30 * 0,10 = 

0,0300. Ostali stroški projekta vsebujejo 22 % DDV (1/1,22 = 

0,8197). Konverzijski faktor za predmetne stroške je tako 0,8197 -

0,0300 = 0,7897. 

j 
5. 

i 

Izvedba svetovalnega 

inženiringa in nadzora 

nad gradnjo: 

Za preračun izvedbe svetovalnega inženiringa in nadzora nad 

gradnjo smo uporabili konverzijski faktor 0,6097. Ocenjujemo, da 

struktura stroškov vključuje 70 % delovne sile in 30 % materiala. V 

Investicijski piogram za projekt »Dom zsščitp ;• eševanja v Ti • ••o izin) 
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6. 

7. 

stroških delovne sile je 30 % davkov in prispevkov. Delež davkov in 1 

prispevkov v celoti je 0,30 * 0,70 = 0,2100. Ostali stroški projekta 

vsebujejo 22 % DDV (1/1,22 = 0,8197). Konverzijski faktor za 

predmetne stroške je tako 0,8197 - 0,2100 = 0,6097. 

Ostanek vrednosti: 
Velja konverzijski faktor 0,7597, povsem enako kot v točki 2. j 

»Izvedba GOI del«. 

Izvedba investicijskega 

vzdrževanja; 

Velja konverzijski faktor 0,7597, povsem enako kot v točki 2. 

»Izvedba GOI del«. 

14.2,4. Diskontiranje 

Procesa diskontiranja se lotimo tako kot v finančni analizi šele po opredelitvi elementov v tabeli za 

ekonomsko analizo. 

Diskontna stopnja v ekonomski analizi operacij - družbena diskonta stopnja - skuša odražati družbeni 

vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške vrednotili glede na zdajšnje razmere. Lahko se tudi 

razlikuje od diskontne stopnje v finančni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni. 

V našem primeru določimo družbeno diskontno stopnjo, ki je enaka 5,00 %.11 

11 Povzeto iz Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects 

december 2014. 

Investicijski program za projekt 
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Tabela 25: Prikaz analize stroškov in koristi celotnega investicijskega projekta 

Zap.it. Konverzijski faktor / / / I / / 1 2 

Ekonomsko leto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SKUPAJ KORISTI '' 7* •' ;-y. '/- - , ~r'rT7-t . . ) . 0,0C - 0,00 • 0,00 : o,oo CflO . 250.223,65 269.228,85 

L Skupaj prihodki PGD Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.710,00 133.710,00 

1, Finančni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.710,00 133.710,00 

II. Skupaj prihodki p D Onger Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.333,00 13 333,00 

1. Dotacije iz proračunskih ki drugih javnih sredstev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.515,00 3,515.00 

2. Članarine in prispevki članov 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 

3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.718,00 6,718,00 

lil. Ostanek vrednosti 0,7597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

IV. Zunanje ekstemalije (koristi) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 142.1 &5,85 142.185,65 

1. Mullipiikatomi učinek 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.155, &5 142.185,65 

SKUPAJ STROŠKI v' ' '* 143.566,23 47,054,26 Z7.4aar&: 24.861,72 U 78.169,67 119.660,00 119,069,00 

i. Skupaj odhodki PGD Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.625,00 71.625,00 

1. Stroški porabljenega materiala to prodanega irg|ov$k«gsi Lilaga 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 21.877.00 21.877,00 

2. SlroSki storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.152,00 25.152,00 

3. Tefcoče vzdrževanje 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 24.596,00 24.596,00 

II. Skupaj odhodki PD Onger Trzin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.379.00 12.379,00 

1, Stroški porabljenega materiala :n prodanega trgovskega blaga 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.01&,00 4.019,00 

2. Slrolki storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.729,00 6.729,00 

3. Drugi odhodki iz dejavnosti 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.631,00 1,631,00 

I!I. StroSki upravljanja in obratovanja objekta 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 35.865,90 35.865,90 

IV. Stroški investicijskega vzdrževanja 0,7597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. INVESTICIJSKI STROŠKI . .  ,  .  A . '  143-560,23 47.654,25 27,483,61 24.961,72^ 1.178.189,67 G-30 0,00 

1, Nakup zemljiSč 143.569,23 39.044,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Spremembe in dopolnitve Obirnskega prostorskega načrt OT ter OPPN-ji 0,00 8.610.00 0,00 8.196,72 0.00 0,00 0,00 

3. Izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije 0,5497 0,00 0,00 27.483,61 16.765,00 16.490,16 0.00 0,00 

4. GOI dela 0.7597 0,00 o.oo 0,00 0,00 932.482,21 0,00 0,00 

5. Zunanja ureditev 0,7597 0,00 0,00 0,00 0,00 94.199.95 0,00 0,00 

Invastfcij&ki program 2a proje-n • i>C4i"r? Zdi :i: 
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6. Oprema 0,7897 0,00 0.00 0,00 0,00 107.601,67 0,00 0.00 

7. Svetovalni inženiring fn nadzor nad gradnjo 0,6097 0,00 0,00 0,00 0,00 27.216,67 0,00 0,00 

NETO DENARNI TOK T ' ' * ' \ / ' ' ; : •-. -• * -143.569,23 -47.064,25 -27.433,131 -24.m.72 -1,178.1 ».«7 106,358,95 169,366,96 

Diskontni faktor / 1.0000 1,0000 1,0000 0,9615 0,9246 0,8890 0,8648 

DISKOHTIRAN1 EKONOMSKI NETO DENARNI TOK / -143 .569,23 -47 854,25 -27.463.61 -24.001.6« "1.089.302,58 150.559/49 144.766,74 

Za p.Št. Konverzijski faktor 3 4 5 6 7 8 9 

Ekonomsko leto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

SKUPAJ KORISTI Ti ^ '. 'Y" ' . '7:«7 • 289.226,85 289J22835 289.228,65 269.22835 289228,85 289-228,85 289.228.86 j 

I. Skupaj prihodki PGD Trzin 133.710.00 133,710.00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 

1. Finančni prihodki 133.710,00 133,710.00 133.710,00 133,710,00 133.710,00 133.710,00 133,710,00 

II. Skupaj prihodki PDOnger Trzin 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 

1. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 3.515, oiT 3,515.00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 

2. ČJanarine in prispevki članov 3.100,00 3.100.00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 

3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6,716,00 

lit. Ostanek vrednosti 0,7597 0,00 0,00 0,00 0.00 j 0,00 0,00 0,00 

IV. Zunanje ekstemalije (koristi) 142.185,85 142,165.65 142.185,85 142.185,85 142.185,85 142.185,85 142.185,85 

1. Mirftiplikatcmi •Sinek 10% 142.185,85 142.185,85 142.185,65 142.185,85 142.185,85 142.185,85 142.185.85 

SKUPAJ STROS« V . . 119,669,90 119.G69C®0 119.569,90 1119.869,00 119.869,90 119.869,90 119369,90 

I. Skupaj odhodki PGD Trzin 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71,625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 

1. Slrofekr porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877.00 21,677.00 

Z- StroSRi storitev 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152.00 25.152,00 

3. Tekoče vz-držev anje 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 

II. Skupaj odhodki PD Onger Trzin 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12,379.00 

1, StroSki porabljenega matBriala in prodanega trgovskega blaga 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 

2. Stroški storitev 6.729,00 6.729.00 6.729.00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 

3. Drugi odhodki iz dejavnosti 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 

ii;. Stroški upravljanja in obratovanja obje kta 35.865,90 35.865,90 35.865,90 35.665,90 35.865,90 35.865,90 35.865.90 

IV. Stroški investicijskega vzdrževanja 0,7597 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. INVESTICIJSKI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IrivestFciisKi program za projekt "*• '•fc^vania v >'• Zi e " 

-M-



->HP eiNW 

1 r N akup zemljišč 0,00 0,00 0,00 
jirvrj. jc. 1U-. 

0,00 
r..-. T iTLVJ. ,*1« 

0,00 
'* —T 

0,00 0,00 

2. Spremembe fn dopolnitve Občinskega prostorskega načrt OT ter OPPN-ji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,00 

3. Izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije 0,5497 0,00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0,00 

4. GOI dela 0,7597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Zunanja ureditev 0,7597 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Oprema 0,7897 0,00 0,00 0,00 0,00 O.OO o.oo 0,00 

7. Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo 0,6097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NETO DENARNI TOK - " V "J\ ' ••••.':" 139,358,55 169.356,95 139,368,85 1 199.368,« 189/358,95 169.958,96 169,358,65 ; 

Diskontni faktor f 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0.6756 0,6496 

DISKOHTIRANI EKONOMSKI METO DENARNI TOK t 139,200,71 183,848,84 128,898,88 123.748,92 118.98935 114.412,84 110.012,34 

Zap.žt. Konverzijski faktor 10 11 12 13 14 15 | / 

Ekonomsko leto " " ~ " 2028 2029 2030 2031 2032 2033 SKUPAJ 

SKUPAJ KORISTI . .  "  "  '  :  "  'V- .  V - !. • ' .• 28 9.223,86 289.228,86 2*9.228,85 289.22835 289228.86 752.077,38 4.601.281,23 

1 Skupaj prihodki PGD Trcin 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 2.005.050,00 

1. Fbamčni prihodi 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 133.710,00 2.005.650,00 

II. Skupaj prihodki PD OngerTrain 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333.00 13.333,00 199.995,00 

1, Dotacije iz praraCunsHuh in drugih javnih sredstev 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 52.725,00 

: 2 , Članarine fn prispevki članov 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100.00 3.100,00 46.500,00 

3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 6.718,00 6.718,00 6.716,00 6.718,00 6.718,00 6.718.00 100.770,00 

IIE. Ostanek vrednosti 0,7597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.848,52 462.848,52 

IV. Zunanje ekstemalije {koristi) 142.185,85 142.185,85 142.185,85 142.185,85 142.185,85 142.185,85 2.132.787,71 

1. h{ulL:pEik&tcrrr: učinek 10% 142.185,85 142.185,85 142.185,85 142.185,85 142.185,85 142.185.85 2.132.787,71 

SKUPAJ STROŠKI ' • • • ' 187.863.51 157.853,61 157.B63.51 157.863 JS1 157.853,61 157.663,61 • 3.44 7.006,61 

I, Skupaj odhodki PGD Tizin 71.625.00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00 1.074.375,00 

1. Stroiki porabljenega materiala In prodanega trgovskega blaga 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.877,00 21.677.00 21.877.00 328.155,00 

2. Stroški storitev 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 25.152,00 377.280,00 

3. T<&o5e vzdrževanje 24.596.00 24,596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 368.940,00 

II. Skupaj odhodki PD Onger Trzin 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379,00 12.379.00 12.379,00 185.6B5.00 

1. Stre-iki porabljenega materi&Ea in prodanega trgovskega blaga 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 60.205,00 

-M-
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2. StroSki storitev 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729,00 6.729.00 100.935,00 

3. Drugi odhodki iz dejavnosti 1.631.00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 24.465.00 

lir. Stroški upravljanja tri obratovanja objekta 35.665,90 35.865,90 35.665.90 35.865,90 36.866,90 35.865,90 537.988,50 

IV. Stroški investicijskega vzdrževanja 0,7597 37.963,61 37.983,61 37.983,61 37.983,61 37.983,61 37.983,61 227.901,64 

V. fNVE8TTCIJ8Kl STROŠKI V ' • " Xv •V. 0,00 • . 0,00 ojoa ,5,. 0,00 -'.-v o.oo 0,00 j 1.421.668,46 

1. Nakup zemljišč 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 i 162.613,48 

2. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega na£rt OT ter OPPN-ji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,806.72 

3. Izde!ava potrebne projektne in investicijske dokumentacije 0,5497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 j 60.738,77 

4. GOI dela 0,7597 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 j 932.482,21 

5. Zunanja ureditev 0,7597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 j 94.199.95 

6. Oprema 0,7897 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.801,67 

7. Svetoval inženiring in nadzor nad gradnjo 0.6097 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 ( 27.215,67 

NETO DENARNI TOK - . - 131.375,34 f 31,37534 151.375,34 131-376,34 131.375.34 504223,88 1.353 472,61 

Diskontni faktor i 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553 0,5339 0,5134 / 

DISKONTI RAN I EKONOMSKI NETO DENARNI TOK t 82,066,66 78900,63 75.666,09 72.948,06 70142,37 305 058,63 517.169.11 

r/:n5 
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14.2.5. Prikaz ekonomskih kazalnikov investicijskega projekta 

14.2.5.1. Ekonomska neto sedanja vrednost 

Za analizo ekonomske neto sedanje vrednosti se priporoča uporaba letnega denarnega toka, pri 

čemer cenam! IOK p redstavlja razliko med denarnimi pritoki in odtoki (vkijučno z vsemi izmerljivimi 

koristmi in stroški), povzročenimi z investicijo. 

Formula izračuna ekonomske neto sedanje vrednosti: 

( \ 
A A D ENPV= 1- + - +...-r- - J 0 =  ,  %  

1 + 7 (l + /) (l + /) I fc=i (l + /) 

" D 
z- * ^0 

ENPV ali ENSV predstavlja ekonomsko neto vrednost v časovnem obdobju investicijskega projekta, ki 

ostane investitorju ter širši družbi. Je razlika med vsoto sedanjih vrednosti denarnega prihodka za 

vsako posamezno leto (letni denarni tok) in začetnih investicijskih stroškov. 

Posamezna investicija je ekonomsko upravičena, ko je ENPV ail ENSV večja od nič. ENPV ali ENSV 

je pozitivna v primeru, ko bodo pričakovani diskontirani stroški investicije nižji od diskontiranih 

prihodkov in koristi investicije. Kadar je ENPV ali ENSV nič, zadostujejo neto denarni tokovi oz. koristi 

za pokritje investicijskih vlaganj ter vseh ostalih nastalih stroškov. 

V našem primeru je izračunana ekonomska neto sedanja vrednost večja od 0 in znaša 517.199,11 

EUR, kar pomeni, da je investicijski projekt iz ekonomskega vidika upravičljiv. 

14.2.5.2. Ekonomska stopnja donosnosti 

Parameter, s katerim ugotavljamo najvišjo dopustno obrestno mero, pri kateri je še smotrno izvesti 

določeno naložbo, je parameter ERR ali ESD, ki nam prikazuje ocenjeno vrednost v odstotkih (%). 

Formula izračuna ekonomske stopnje donosnosti: 

T J7 T T\ 
' i _ M 

i=0 (1 + W S (! + £)' ' 

ERR ali ESD je določena kot tista obrestna mera, kjer je ENPV ali ENSV investicije enaka nič. 

Prikazuje maksimalne obresti, pri katerih je investicija ekonomsko upravičena. Ekonomsko donosnejša 

investicija ima višjo ERR ali ESD. Naložba je ekonomsko upravičena, če je ERR ali ESD večja kot 

obrestna mera 5 %. 

Investicijski program za projekt zaščite in ipševanja v rmnu (DZiK Trži')! 
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Poudariti je potrebno, da ocenjevalni parameter ERR ali ESD pri odločitvi o izvedbi investicije ni 

odločujoči parameter, na podlagi katerega bi zavrnili ali sprejeli odločitev o izvedbi le-te. ERR ali ESD 

predstavlja neke vrste pomožni instrument v procesu ekonomske evalvacije projekta. 

V našem primeru ie izračunana ekonomska stopnja donosnosti večja od družbene diskontne stopnje 

(5,00 %) in znaša 8,14 %, kar pomeni, da je investicijski projekt iz ekonomskega vidika upravičljiv. 

14.2.5.3. Količnik oz. razmerje med skupnimi koristmi in skupnimi stroški 

Kot tretji pomemben ekonomski kazalnik, pa je razmerje med celotnimi koristmi projekta in celotnimi 

stroški projekta. 

Formula izračuna razmerja med skupnimi koristmi in skupnimi stroški projekta: 

B / C  a l i  K / S  

Razmerje med koristmi in stroški (B/C) mora biti večje od 1, da je projekt zaželen iz ekonomskega 

vidika. 

ISDe in razmerje K/S nista odvisna od velikosti projekta. Pri izračunu teh kazalnikov se lahko pojavijo 

nekatere težave. Glede na vsebino denarnega toka je v posebnih primerih lahko ISDe več ali pa niso 

opredeljene. Vrednost razmerja K/S je lahko odvisna od tega, ali je določena postavka upoštevana kot 

korist ali pa kot znižanje stroškov. 

V našem primeru je izračunano razmerje med skupnimi koristmi in skupnimi stroški večja od 1 in 

znaša 1,1920, kar pomeni, daje investicijski projekt iz ekonomskega vidika upravičljiv. 

14.2.6. Povzetek ekonomske analize investicijskega projekta 

Ekonomska analiza zajema prikaz vseh prihodkovnih in odhodkovnih postavk po denarnem toku 

(izjema je amortizacija in ostale računovodske bilance, ki ne predstavljajo denarnega toka) kot 

finančna analiza, vendar so postavke nekoliko popravljene (izpuščen DDV, tržne cene se preoblikujejo 

v obračunske cene, itd.). Poleg finančnih postavk pa ekonomska analiza obsega tudi nekatere koristi 

in stroške, ki jih je potrebno najprej denarno oz. monetarno ovrednotiti. Ti so: 

s Prikaz multiplikatorskega učinka - vpliv na gospodarstvo širše regije in domače prebivalstvo. 

Prav tako najpomembnejši izračuni ekonomskih kazalnikov prikazujejo, ali je projekt upravičen do 

izvedbe. 

Tabela v nadaljevanju prikazuje povzetek preračunanih najpomembnejših ekonomskih kazalnikov. 

Investicijski program za projekt -Oom zaščite in •eševains v Trztnu fDZiP 1 • -tn) 
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Tabela 26: Prikaz najpomembnejših ekonomskih kazalnikov investicijskega projekta 

Ekonomski kazalniki 
- —v 

Vrednost j 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 517.199,11 EUR 

Ekonomska stopnja donosnosti 8,14 % 

Razmerje med skupnimi koristmi tn skupnimi stroški projekta 1,1920 ! 
j 
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15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 

15.1. ANALIZA TVEGANJ 

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je 

mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje 

projektnih {tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj 

(politična, narodno-gospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja). 

Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke 

med gradnjo, ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt. 

Ti dogodki bi imeli tako nizek vpliv na celoten projekt, prav tako je verjetnost teh dogodkov razmeroma 

malo verjetna, čeprav mogoča. V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer: 

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

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

Natančnejši prikaz tveganj je predstavljen v spodnji tabeli »Analiza tveganj za obravnavan investicijski 

projekt«. 

Legenda: 

*Stopnja tveganja: 1= majhna verjetnost; 

3 = srednja verjetnost; 

5 = velika verjetnost. 

Ocena vpliva: 0 = ni vpliva; 

1 = majhen vpliv; 

3 = srednji vpliv; 

5 = velik vpliv. 

Investicijski piogiam za piojekt :.[)om zašo'p -=evanjr ! i->inu fO/ if: Trzin) 
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Tabela 27: Analiza tveganj za obravnavan investicijski prvfekt 

'Hp I §JN%i# 

Tvegala 
Stopnja tveganj 

(vmjetnost dogodka)* 
Ocena vpliva** Posledica tvegan) Ukrepi za zmar4&an!* tveganj 

; 1 . TVEGANJA RAZVOJA PROJ EKTA iN SP LOŠHA TVEGANJA 

Tveganje zaradi 'menovanj a neizkušenega in 

strokovno neusposobljenega odgovornega vodje 

za izvedbo investicijskega projekta. 

1 

Čas: 3 

Stroški; 3 

- Kakovost: 5 

- Projekt ne bo uspešno voden in 

pravočasno zaključen; 

- Sprejemanje napačnih odločitev; 

- Nejasno delegirane naloge; 

- Nejasno opredeljene odgovornosti in 

pristojnosti udeležencev na projektu. 

frnenovanie izkušenega En strokovno 

usposobljenega odgovornega vodje za izvedbo 

investicijskega projekta; 

- Zagotovitev zunanjih in notranjih svetovalcev. 

Tveganje zaradi preobremenjenosti odgovornega 

vodje za izvedbo investicijskega projekta in 

članov projektne skupine z drugimi nalogami. 

1 

Čas: 3 

- Stroški: 3 

- Kakovost: 5 

Projekt ne bo uspešno voden in izveden 

ter pravočasno zaključen; 

• Projekt ne bo primemo spremljan in 

posledično se bodo nastali problemi 

reševati na datjše časovno obdobje. 

Imenovanje izkušenega in strokovno 

usposobljenega strokovnega vodje, ki ni 

preobremenjen z drugimi nalogami; 

- Imenovanje ustreznih članov projektne skupine, 

ki niso preobremenjeni z drugimi nalogami. 

Tveganje zaradi neskladnosti projekta s strategijo 

Občine Trzin. 
1 

- Čas: 3 

- Stroški: 3 

- Kakovost 1 

- Neusklajenost projekta s strategijo; 

- Podaljšanje roka izvedbe zaradi 

potrebnih prilagoditev dokumentacije. 

- Sodelovanje Občine Trzin z izvajalcem projekta 

ter obveščanje oz. informiranje o vseh ve|avnfh 

in sprejetih strategijah in merilih Občine Trzin; 

- Upoštevanje 3prejetih strategij in meril v fazi 

projektiranja ter kasneje v fazi izvedbe. 

Tveganje zaradi spremembe zakonodaje. 1 

Čas: 3 

Stroški: 1 

- Kakovost: 1 

- Neusklajenost projekta z veljavno 

zakonodajo; 

- Podaljšanja roka izvedbe projekta zaradi 

potrebnih prilagoditev dokumentacije. 

- Spremljanje zakonodaje v vseh fazah izvedba 

projekta. 

Tveganje zaradi nestabilnih političnih dejavnikov. 1 

- Čas: 5 

- Stroški: 3 

- Kakovost: 1 

- Zastoj (ustavitev) projekta. - Preveritev strateških odločitev države. 

Tveganje zaradi odklonilnega javnega mnenja do 

realizacije projekta (npr. vplivi na kvaliteto 
1 

- Čas: 3 

- Stroški: 1 

- Kakovost: 1 

- Podaljšanje roka izvedbe projekta. 
- Upoštevanje zahtev oz, priporočil; 

- Pozitivno informiranje javnosti glede projekta. 

investicijski program projoki 
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življenjskega okolja prebivalcev, hrup avtomobilov 

zaposlenih, itd.") 

Tveganj 
Stopnja tveganj 

(verjetnost dogodka)* 
Ocena vjritvfl" Poriedra tveganj Ukrepi za zmftf̂ iAnje tveganj 

2- TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA 

Tveganje v postopkih oddaje del 1 
Čas: 3 
Slrogkf: 3 

- kakovost: 1 

- Ponovitev postopka javnega razpisa; 

Zamuda pri oddaji del. 

Posebna pozornost namenjena postopku 

oddaje del (jasna opredelitev obsega del, itd.) 

Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in 

neizkušenih zunanjih izvajalcev. 
3 

- Čas: 5 

- Stroški: 3 

- Kakovost: 5 

Podaljševanje rokov izvedbe in potrebo 

po zagotovitvi dodatnih denarnih 

sredstev Rebalans proračuna); 

- Zamude pri pridobitvi ustrezne 

dokumentacije; 

- Zapleti pri potrjevanju dokumentacije, 

- Spreminjanje in dopolnjevanje 

dokumentacije. 

- Priprava kvalitetne razpisne dokumentacije v 

skladu z veljavno zakonodajo; 

Jasno definiranje pogojev, kijih mora 

ponudnik - izvajalec izpolniti predvsem glede 

referenc, kadrovske zasedbe, ter določitev 

ustreznih meril za izbor ponudnika; 

- Zagotavljanje stalnega nadzora nad delom 

izvajalcev za pravočasno ukrepanje. 

Tveganje zaradi nerazpolaganja z zadostnimi 

finančnimi sredstvi (glede na pridobljene 

ponudbe). 

3 

- Čas: 5 

- Slrožki: 5 

- Kakovost: 3 

- Projekt ne bo zaključan v predvidenem 

roku; 

Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih 

sredstev (rebalans proračuna); 

Pri prekoračitvi predvidenega zneska za 

izvedbo investicije za več kot 20%, 

potreba po novelaciji investicijske 

dokumentacije. 

- Priprava kvalitetne projektne dokumentacije v 

skladu z veljavno zakonodajo; 

Priprava natančnih popisov del, ki so sestavni 

dei razpisne dokunentacije, za £in natančnejšo 

oceno predvidenih itroškov. 

3, TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA 

Tveganje zaradi nedoseganja okolje-varstvenih 

standardov. 
1 

- Čas: 3 

- Stroški: 1 

- Kakovost: 3 

- Poslabšanje kakovosti cko â; 

- Povečan jo obremenitev okolja; 

- Povečanje stroškov izvedbe projekta. 

- Upoštevanje standardov kakovosti okolja v vseh 

fazah izvajanja investicije kakor tudi v fazi 

obratovanja objekta. 
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15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTf 

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate 

ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo 

glede na posebnosti posamičnega projekta ir. jih je treba izbirati za vsak primer posebej. 

V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante: 

> povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5,00 % in 10,00 %, 

> povečanje in zmanjšanje prihodkov iz poslovanja za 5,00 % in 10,00 % ter 

> povečanje in zmanjšanje stroškov iz poslovanja za 5,00 % in 10,00 %. 

Tabela 28: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov v stalnih cenah (v EUR) 

Investicijski 

stroški/sprememba 
NSV ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV 

0,00 % -1.308.602,81 Ni izračunljiva -0,7562 Se ne povrne 8,14 % 517.199,11 

+5,00 % -1.395.125,61 Ni izračunljiva -0,7678 Se ne povrne 7,47 % 450.598,55 

+ 10,00 % -1.481.648,42 Ni izračunljiva -0,7784 Se ne povrne 6,84 % 383.997,98 

-5,00 % -1.226.200,14 Ni izračunljiva -0,7440 Se ne povrne 7,63 % 464.613,64 

-10,00 % -1.151.288,62 Ni izračunljiva -0,7318 Se ne povrne 7,14 % 411.406,65 

Tabela 29: Analiza občutljivosti na spremembe prihodkov iz poslovanja v stalnih cenah (v EUR) 

Prihodki iz 

poslovanja/sprememba 
NSV ISD RNSV Doba vračanja ERR 

K 
ENPV 

0,00 % -1.308.602,81 Ni izračunljiva -0,7562 Se ne povrne 8,14 % 517.199,11 

+5,00 % -1.166.241,50 Ni izračunljiva -0,6740 Se ne povrne 9,19 % 657.611,94 

+10,00 % -1.029.951,49 Ni izračunljiva -0,5952 Se ne povrne 10,17% 792.130,60 

-5,00 % -1.313.796,54 Ni izračunljiva -0,7592 Se ne povrne 8,08 % 510.056,90 

-10,00% -1.318.518,11 Ni izračunljiva -0,7619 Se ne povrne 8,02 % 503.563,98 

Tabela 30: Analiza občutljivosti na spremembe stroškov iz poslovanja v stalnih cenah (v EUR) 

Stroški iz 

poslovanja/sprememba 
NSV ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV 

0,00 % -1.306.602,81 Ni izračunljiva -0,7562 Se ne povrne 8,14 % 517.199,11 

+5,00 % -1.326.114,99 Ni izračunljiva -0,7663 Se ne povrne 7,98 % 497.738,45 

+ 10,00 % -1.345.960,27 Ni izračunljiva -0,7778 Se ne povrne 7,81 % 476.121,82 

-5,00 % -1.241.818,47 Ni izračunljiva -0,7176 Se ne povrne 8,63 % 582.034,97 

-10,00 % -1.181.105,43 Ni izračunljiva -0,6825 Se ne povrne 9,06 % 640.976,66 

Investicijski program za projekt »Dom za, itp 1 iešew-"ia vrzhu (0211! Trzin: 

105-



Občina Trzin 

Mengeška cesta 22 

1236 Trzin -jHR I £JN W 

Z analizo ugotavljamo, da je investicijska operacija občutljiva na vse tri postavke, torej na spremembe 

investicijskih stroškov, spremembe prihodkov iz poslovanja in spremembe stroškov iz poslovanja skozi 

celotno ekonomsko obdobje projekta (najbolj izmed navedenih treh sprememb je projekt občutljiv na 

spremembo investicijskih stroškov). 

Nekoliko manjša odstopanja kot pri spremembi investicijskih stroškov kaže analiza občutljivosti pri 

morebitnih spremembah prihodkov in stroškov poslovanja skozi 15-ietno ekonomsko obdobje. 

Navedena trditev najboljše prikazuje zmanjšanje NSV za 173.045,61 EUR pri spremembi investicijskih 

stroškov za +10,00 %, medtem ko je zmanjšanje NSV za 278.651,32 EUR pri spremembi prihodkov iz 

poslovanja za -10,00 %. Oba prikazana odstopanja sta glede na pomembnost in celotno vrednost 

investicijskega projekta praktično zanemarljiva, oz. majhna. 

Iz analize občutljivosti izhaja, da pri uporabi spremenljivke +/- 10,00 % stroškov investicije ter 

prihodkov in stroškov poslovanja novega objekta, projekt ni občutljiv do te mere, da bi bila njegova 

ekonomska upravičenost vprašljiva oz. da bi njegova ekonomska stopnja donosnosti znašala manj kot 

5 %, ki predstavlja mejo družbene diskontne stopnje. 

Investicijski program za projekt iDoni zaščite in reševanja v 1 rzinu i '/iif '• sin) 
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16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

Občina Trzin se je odločila za gradnjo novega doma zaščite in reševanja s pripadajočimi zunanjimi 

maniputacijskimi površnimi in površinami za vadbo na zemljišču pare. št. 490/5, 1628/10 (zahodni del), 

in 490/2, vse k.o. 1961-Trzin. Vzrok za gradnjo novega objekta je, da se več sorodnih dejavnosti 

{gasilci, civilna zaščita in planinsko društvo) umesti na skupno in primernejšo lokacijo ter posodobi vse 

tehnične parametre. Nov objekt bodo v prvi vrsti uporabljali člani PGD Trzin za izvajanje nalog javne 

gasilske službe, pripadniki občinske civilne zaščite Trzin in čiani PD Onger Trzin. 

Finančna in ekonomska analiza skozi ekonomske kazalce resda kaže, da se investicija v finančnem 

smislu ne bo pokrila v življenjski dobi, kar je tudi pričakovano. Finančna neto sedanja vrednost 

projekta po varianti 1 - Investicija se izvede zgradi se novi objekt za potrebe namestitve PGD Trzin, 

PD Onger Trzin in Civilne zaščite Trzin znaša -1.308.602,81 EUR, kar pomeni, da projekt iz 

finančnega vidika ni sposoben sam zagotoviti zadostna sredstva, pač pa ga je potrebno izvesti s 

pomočjo proračunskih sredstev Občine Trzin. Ob upoštevanju vseh ključnih družbenih koristi so 

preračunani ekonomski kazalci oz. parametri vsi po vrsti pozitivni (ekonomska neto sedanja vrednost 

= 517.199,11 EUR, ekonomska stopnja donosnosti = 8,14 %, razmerje med skupnimi koristmi in 

skupnimi stroški = 1,1920), kar priča o tem, da je ekonomski projekt (varianta 1) iz ekonomskega 

vidika upravičen za izvedbo. 

Po drugi strani obstaja veliko nedenarnih vidikov investicije, ki so vsi po vrsti pozitivni: 

s zagotavljanje požarne varnosti in ustrezne ravni zaščite in reševanja za primere naravnih in 

drugih nesreč; 

^ zagotovitev prostorskih kapacitet za ustrezno in nemoteno opravljanje drugih dejavnosti 

(civilna zaščita, planinsko društvo) v Občini Trzin; 

V ureditev priključevalnega pasu za nov objekt treh dejavnosti v Občini Trzin; 

s zagotavljanje pogojev in omogočanje vsestranskega dviga ravni strokovnega sodelovanja 

vseh izvajalcev gasilske javne službe in drugih reševalnih služb; 

V prispevek k uspešnejšim pripravam in izvedbam intervencij ob vseh vrstah nezgod; 

v večja učinkovitost delovanja služb bo vplivala na nastanek manjše obsežnosti škodnih 

primerov in večjo osebno varnost občanov; 

s z večjo usklajenostjo bodo doseženi pozitivni sinergijski učinki in izboljšana organiziranost 

delovanja služb (vse službe za zaščito in reševanje bodo na enem mestu); 

S večja motiviranost in usposobljenost zaposlenih bo vplivala na boljše zdravje zaposlenih in 

manj bolniških; 

nvesticijski program za projekt .;Dom zaščite in reševanja fi.Hi ; tDZiE' 1 rzir1 
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s boljši pogoji hrambe in vzdrževanja gasilske zaščitne in reševalne opreme bodo zmanjševali 

škode in povečali varnost; 

•S dvig ugleda PGD Trzin, Civilne zaščite in PD Onger Trzin in s tem posredno večji interes in 

motivacija občanov, kar bo vplivalo na boljše izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred 

nesrečami. 

s učinkovitejše posredovanje služb bo zmanjševalo negativne vplive »okoljskih« nesreč. 

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim 

terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska naložba v investicijsko 

operacijo smiselna in upravičena. K temu težijo tudi vsi cilji investicijske operacije, ki so skladni s 

sledečimi programi, resolucijami in strategijami: 

1. Evropa 2020, Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (3/2010); 

2. Skupni strateški okvir za obdobje 2014-2020, za 5 skladov (ESRR, ESS, KS, EKSRP in ESPR, 

3/2012); 

3. Partnerski sporazum (PS) med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 

(10/2014); 

4. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (12/2014); 

5. Nacionalni reformni program Republike Slovenije za obdobje 2015-2016 (4/2015); 

6. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020 (6/2015); 

7. Lokalni razvojni program, Občine Trzin za obdobje 2014-2020 (6/2014); 

8. Načrt razvoja PGD Trzin za obdobje 2010-2014 (9/2010). 
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