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OKRAJŠAVE 
DDV Davek na dodano vrednost 
DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta 
IDZ Idejna zasnova 
IP Investicijski program 
NRP Načrt razvojnih programov 
OP Ocena posledic (v analizi tveganja) 

 
 

OPN Občinski prostorski načrt 
OPPN Občinski podrobni prostorski načrt 
OŠ Osnovna šola 
OVE Obnovljivi viri energije 
P Preventivni ukrep (v analizi tveganja) 

 DGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PID Projekt izvedenih del 
PIZ Predinvesticijska zasnova 
PZI Projekt za izvedbo 
REP Razširjen energetski pregled 
RRP Regionalni razvojni program 
RS Republika Slovenija 
SURS Statistični urad RS 
UMAR Urad za makroekonomske analize in razvoj 
VD Verjetnost dogodka 
ZJN Zakon o javnih naročilih 
NSV Neto sedanja vrednost 
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1 UVODNO POJASNILO S POVZETKOM INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
 
 
Občina Bled si je v svojem Razvojnem programu do leta 2020 zastavila vizijo, po kateri se bo občina Bled kot izjemen 
naravni in kulturni prostor Slovenije razvila v vrhunsko mednarodno destinacijo, ki bo omogočala visoko kakovost 
bivanja, poslovanja, dobro počutje in vsestranska doživetja. Za uresničitev takšne vizije je Občina Bled postavila štiri 
prednostne usmeritve: 

- Učinkovito upravljanje in vodenje (horizontalna prednostna usmeritev) 
- Zelena alpska občina (prednostna usmeritev 1) 
- Vrhunska turistična destinacija (prednostna usmeritev 2) 
- Vitalna občina (prednostna usmeritev 3). 

 
V okviru vseh prednostnih usmeritev so bili opredeljeni strateški projetki, v ovkiru prednostne usmeritve 3 – Vitalna 
občina tudi projekta energetske sanacije šole, ki ga obravnava ta dokument.  Občina Bled, ki jo zastopa župan Janez 
Fajfar, namerava dozidati, nadzidati, rekonstruirati in energetsko sanirati objekt osnovne šole na Bledu.   
 
S pričujočim investicijskeim programom je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom podana strokovna 
podlaga za investicijsko odločitev. Z investicijskim programom obravnavamo tehnične, organizacijske in finančne 
vidike izgradnje kanalizacijskega sistema in ostale potrebne infrastrukture.  IP vsebuje vse  osnovne elemente  
zahtevane z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).  
 
Izdelovalec investicijskega programa je podjetje K & Z, Svetovanje za razvoj d.o.o. Radovljica. 
 
V nadaljevanju povzemamo že izdelano investicijsko dokumentacijo. 
 
 
 
1.1 Povzetek predinvesticijske zasnove 
 
Osnovni namen investicije je izvesti funkcionalno in oblikovno posodobitev šole, ki bo zagotavljala šolske prostore 
normativnih velikosti, v katerih bo lahko potekalo nemoteno in kvalitetno izvajanje pouka. Novi in posodoboljeni 
prostori z ustrezno urejeno zunanjo infrastrukturo bodo učencem, učiteljem in ostalim krajanom zagotavljali prijetno, 
funkcionalno in varno šolsko okolje.  Ob tem se izvede tudi energetska sanacija ter ustrezno uredijo zunanje površine. 
 
S projektom bomo vplivali na doseganje naslednjih ciljev: 
- Izboljšati prostorske pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja v občini 
- Z ureditvijo dostopnih poti zagotoviti ustrezno varnost učencem, učiteljem in ostalim zaposlenim v šoli ter drugim 

obiskovalcem šole 
- Z energetsko sanacijo prispevati k znižanju obratovalnih stroškov objekta ter prispevati k zmanjšanju emisij na 

območju 
 
V okviru predinvesticijske zasnove obravnavamo: 

1. minimalno varianto - varianto brez investicije (Varianta 0); 
2. varianto z investicijo, v kateri sta bili proučeni dve opciji:  
® objekt se obnovi, rekonstruira in dogradi (Varianta 1); 
® obstoječi objekt se podre in se zgradi nov, sodoben objekt (Varianta 2). 
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Tabela 1 Povzetek obravnavanih variant 
 

Kriterij Varianta 1: »obnova, rekonstrukcija in 
dogradnja obstoječega objekta« 

Varianta 2: »zgradi se nov objekt« 
 

Opis točke Opis točke 
Tehnični vidik izvede se energetska sanacija, 

projekt izpolnjuje pogoje po 
PURES 

1 Nov objekt mora upoštevati PURES 
 

1 

Prihranek pri obratovalnih stroških 
(zmanjšanje stroškov ogrevanja) 

1 Prihranek pri obratovalnih stroških 1 

Vsebinski vidik:  
 

Zagotovijo se potrebni dodatni 
prostori, potrebe uporabnikov se 
upoštevajo v največji možni meri 

1 Izvedba skladno s potrebami 
uporabnikov 
 

1 

Obstoječe stanje v posameznih 
primerih omejuje izvedbo 
optimalnih rešitev 

0 Maksimalno prilagajanje potrebam in 
optimizacija 

1 

Izvedba/organizacijski vidik  
 

Varianta omogoča fazno izvedbo 1 Faznost izvedbe ni mogoča oziroma 
ne pomeni prednosti 

0 

Trajanje projekta in 
prilagajanje izvajanja pouka 

Prilagajanje pouka je minimalno, 
kajti izvedba projekta traja 5 
mesecev, kar pomeni, da je 
potrebno za največ 3 mesece iskati 
nadomestne rešitve za izvajanje 
pouka 

1 Naložbo je potrebno izvesti v celoti, 
zato je potrebno zagotoviti 
nadomestne prostore za izvajanje 
pouka v trajanju približno 1,5 leta 

0 

Višina investicije 9.995.185,50 1 15.552.023,20 0 
Finančni kazalniki     
Neto sedanja vrednost -7.138.123 EUR 1 -11.104.046 EUR 0 
Interna stopnja donosa -6,58% 1 -7,01% 0 
Ekonomski kazalniki     
Ekonomska neto sedanja 
vrednost 1.482.855 EUR 1 1.028.143 0 

Koeficient družbene 
koristnosti 1,23 1 1,07 0 

Ekonomska stopnja donosa 
 8,66% 1 6,38% 0 

RANGIRANJE 
 1 11 2 4 

 
 
Na podlagi analize  variant v Predinvesticijski zasnovi, izračunov finančnih in ekonomskih kazalnikov, prikazov vrednosti, 
strokovnih ocen in uporabljene multikriterijske analize je v PIZ  ugotovljeno, da je najbolj primerna in izvedljiva izvedba 
investicijskega projekta po Varianti 1.  
 
 

1.2 Povzetek investicijskega programa 
 
Osnovni namen investicije je izvesti funkcionalno in oblikovno posodobitev šole, ki bo zagotavljala šolske prostore 
normativnih velikosti, v katerih bo lahko potekalo nemoteno in kvalitetno izvajanje pouka. Novi in posodoboljeni 
prostori z ustrezno urejeno zunanjo infrastrukturo bodo učencem, učiteljem in ostalim krajanom zagotavljali prijetno, 
funkcionalno in varno šolsko okolje.  Ob tem se izvede tudi energetska sanacija ter ustrezno uredijo zunanje površine. 
 
S projektom bomo vplivali na doseganje naslednjih ciljev: 
- Izboljšati prostorske pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja v občini 
- Z ureditvijo dostopnih poti zagotoviti ustrezno varnost učencem, učiteljem in ostalim zaposlenim v šoli ter drugim 

obiskovalcem šole 
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- Z energetsko sanacijo prispevati k znižanju obratovalnih stroškov objekta ter prispevati k zmanjšanju emisij na 
območju 

 
Tehnična dokumentacija, na podlagi katere je izdelan investicijski program: 

 
- ”Energetska sanacija in rekonstrukcija”, idejna zasnova (IDZ), ki jo je izdelal Kontura d.o.o. Bled,  odgovorni vodja 

projekta mag. Polona Filipič, , št. Projekta 2-12, oktober 2012, 
- ”Dozidava, nadzidava in rekonstrukcija z energetsko sanacijo”, idejni projekt, št. 2-12, ki ga je izdelal ARCO d.o.o. 

Nova Gorica, vodja projekta mag. Polona Filipič, december 2017, 
- Projektna naloga št. 17/15 pn, ki jo je idelal Arco d.o.o. Nova Gorica, odgovorni vodja projekta mag. Polona Filipič, 

oktober 2017. 
- Geodetski načrt Merjovc, Žiga Novak s.p., št. načrta 36-2017, 2017; 
 
Odgovorne osebe: 
Investitor projekta je Občina Bled, ki jo zastopa župan Janez Fajfar. 
 
Ključne osebe, odgovorne za izdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije: 

- Vodja projekta:  Matjaž Berčon, direktor občinske uprave,  
tel:  04 575 01 13, e-pošta: matjaz.bercon@bled.si 

 
- Kontaktna oseba:  mag. Romana Starič, višja svetovalka za gospodarske javne službe in investicije,  

tel.: 04 575 01 27, e-pošta: romana.staric@bled.si  
 
Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije 
 
V investicijskem programu je predvidena jasna organizacijska struktura ter narejena analiza izvedljivosti, ki opozarja na 
ključne mejnike v pripravi in izvedbi operacije.  Iz analize izhaja, da ima operacija jasno upravljavsko strukturo in rešena 
bistvena vprašanja pripravljalne faze, vezana na projektiranje in lastništvo, zato je operacija, v kolikor bodo zagotovljeni 
tudi načrtovani viri financiranja, izvedljiva. 
 
Prikaz ocenjene vrednosti investicije in predvidene finančne konstrukcije z deležem sofinanciranja   
 
Tabela 2 Vrednost investicije in viri financiranja   

 Vrednost v € 
Vrednost v stalnih cenah (z DDV) 10.135.743,05 
Vrednost v tekočih cenah (z DDV) 10.606.608,08 
Viri financiranja  
Občina Bled 10.606.608,08 

 
Zbirni prikaz rezultatov in izračunov ter utemeljitev upravičenosti operacije 
 
Tabela 3 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti operacije  

FINANČNI KAZALNIKI Vrednost 
Neto sedanja vrednost -5.085.402 EUR 
Interna stopnja donosa -4,64% 
EKONOMSKI KAZALNIKI  
Ekonomska neto sedanja vrednost 162.793 EUR 
Koeficient družbene koristnosti 1,11 
Ekonomska stopnja donosa 5,57% 

 
Ekonomski kazalniki so pozitivni, kar pomeni, da je vpliv izvedbe operacije na širše družbeno okolje pozitiven oz.  so 
družbenoekonomske koristi izvedbe operacije večje kot stroški izvedbe. 
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2 OPREDELITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCEV IN UPRAVLJAVCA 
 
2.1 Investitor  
 

Investitor: OBČINA BLED 
Naslov: Cesta svobode 13, Bled 
Odgovorna oseba: Janez Fajfar, župan 
  

Datum:                                                                                                  Podpis in žig 
Telefon: 04/ 575 01 00 
Telefaks: 04/ 574 12 43 
E-mail: obcina@bled.si 
Spletna stran: http://www.e-bled.si 
Matična številka: 5883539000 
Davčna številka: 75845687 
Zakladniški račun: SI56 0120 3010 0007 903 (Banka Slovenije)  
Kratek opis: Občina je ustanovljena in deluje po Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

UPB) in spremembe) in Statutu Občine Bled. V skladu z 21. členom zakona občina med drugim 
upravlja tudi naloge povezane s to naložbo: 

- upravlja občinsko premoženje; 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge 

s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 

prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 
zemljišči; 

- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 
sklada stanovanj; 

- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi, za lokalne javne službe; 
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele; 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 

kvaliteto življenja njenih prebivalcev; 
- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, in 

drugo, dejavnost na svojem območju; 
- pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
- pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z 
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju; 

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 
redarstva; 

- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini; 
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 
- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali 

obletnicah občanov; 
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 

opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, 
s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno; 

- sprejema statut občine in druge splošne akte; 
- organizira občinsko upravo; 
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
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Odgovorna oseba za 
pripravo in vodenje 
projekta: 

Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 

Telefon: 04/ 575 01 13 
E-mail: matjaz.bercon@bled.si 
Kontaktna oseba: Mag. Romana Starič, višja svetovalka za gospodarske javne službe in investicije 
Telefon: 04/ 575 01 27 
E-mail: romana.staric@bled.si 

 
 

2.2 Upravljavec 
 

Bodoči upravljavec: OSNOVNA ŠOLA PROF.DR.JOSIPA PLEMLJA BLED  

Naslov: Seliška cesta 3, 4260 Bled 
Odgovorna oseba: Nataša AHAČIČ, ravnateljica 

 
 
 
 

 
 
 
 
Datum:                                                                                               Podpis in žig 

Telefon: 04/ 578 06 20 

E-mail: Os-bled@guest.arnes.si 

Spletna stran: http://www.os-bled.si 

Matična številka: 5087295000 

 
Davčna številka: 56918518 

Transakcijski račun: SI56 0120 3603 0644 163 (Banka Slovenije) 

Opis: Osnovna šola je ustanovljena kot javna šola skladno s predpisi v Zakonu o 
zavodih, Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o organizacijai in financiranju vzgoje 
in izobraževanja ter predpisi, vezanimi na dejavnost vzgoje in izobraževanja. 
Ustanovni akt je Občinski svet Občine Bled sprejel 17. Oktobra 1996. 
Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 
 V sestavu šole delujejo poleg matične šole še 2 podružnici: Podružnico Ribno 
in Podružnico Bohinjska  Bela. 
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2.3 Izdelovalec investicijskega programa 
 

Naziv izdelovalca: K & Z, Svetovanje za razvoj d. o. o. 
Naslov: Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica 
Odgovorna oseba: Boža Kovač, direktorica 
 
 
 

 
 
 
Datum:   27.5.2019                                                                                         Podpis in žig 

Telefon: + 386 (0) 590 28 280 
Telefaks:  + 386 (0) 590 28 684 
E-mail: info@kz-consult.si 
Spletna stran: www.kz-consult.si 
Matična številka: 2320371 
Davčna številka: SI 82260001 

Transakcijski račun: SI56 0510 0801 2427 632 
Abanka d. d. 

Kratek opis: Leto ustanovitve:        2007 
Glavne dejavnosti: K/70.220 Drugo podjetniško svetovanje 

- Investicijska dokumentacija in CBA analize 
- Zasnove projektov in iskanje finančnih virov 
- Vloge za razpise, pomoč pri poročanju in evalvacijah projektov 
- Celovito vodenje projektov in programov 
- Razvojni programi in strategije 
- NRP-ji, optimiziranje proračunov  
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3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 
 
Investitor v interesu dobrega gospodarja načrtuje naložbo v osnovno šolo, s katero bi se med drugim izboljšala 
energetska slika objekta in zagotovili takšni prostorski pogoji, ki bodo funkcionalno in normativno zadoščali merilom, 
kriterijem in standardom področja osnovnošolskega izobraževanja.  
 
 
3.1 Ozadje in razlogi za investicijo 
 
Ključni razlogi in razvojni izzivi predmetne naložbe so: 
 

- Obstoječi objekt je sicer dobro in stalno vzdrževan, zaradi starosti in drugačnega načina izvajanja dejavnosti, 
sprememb na području vzgoje in izobraževanja ter  spremenjenih zahtev glede prostorskih pogojev za 
izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ne ustreza sodobnim merilom,  

- Zmogljivost in kakovost prostorov osnovne šole Bled ne zadošča potrebam uporabnikov in prostorskim 
pogojem, ki jih postavljajo pravilniki in normativi (Navodilo o graditvi OŠ),  

- Objekt je energetsko potraten in ne zadovoljuje sodobnih normativom in standardom področja energetske 
učinkovitosti javnih objektov 

 
® Demografski trendi v občini Bled 

 
Število prebivalcev občine Bled v proučevanem obdobju od leta 1999 do 2019 je večinoma konstantno in se giblje okoli 
8.000 prebivalcev. Pred letom 2006 je bilo občmočje občine širše, kajti vključevalo je tudi prebivalce sedanje občine 
Gorje. Zato je padec števila prebivalcev, ki je viden na sliki v nadaljevanju, posledica spremembe območja občine 
(ustanovitev nove občine Gorje). 1.1.2019 je občine Bled štela po podatkih SURS 7.835 prebivalcev. Značilno za 
demografsko sliko občine je stalna rast prebivalstva v starostni strukturi nad 65 let, v zadnjih letih pa je opazna tudi rahla 
rast števila prebivalcev v starostni skupini od 0 – 14 let.   

 
Slika  1 Starostna struktura in gibanje števila prebivalcev občine Bled 1999-2019 
Vir: SURS, vsakoletni podatek se nanaša na dan 1.1. (H1) ali  1.7. (H2). 
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Tabela 4 Struktura skupnega letnega prirasta prebivalstva v občini Bled 2007-2017 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Naravni prirast -18 -3 16 31 44 10 33 23 13 0 -31 
Selitveni prirast s 
tujino 20 47 9 9 8 12 12 -14 5 -1 6 
Selitveni prirast 
med občinami -66 -24 0 -47 7 -30 -23 -72 -111 -52 -85 
Skupni prirast -64 20 25 -7 59 -8 22 -63 -93 -53 -110 
Skupni prirast na 
1000  prebivalcev -7,75 2,46 3,08 -0,86 7,25 -0,98 2,68 -7,73 -11,50 -6,6 -13,9 

Vir: SURS 

 
® Neustrezna zmogljivost in kakovost prostorov vrtcev in osnovnih šol vodi v manjšo dostopnost otrok do 

kakovostnega varstva in izobraževanja, socialno neenakost, ovira zaposlovanje in gospodarsko konkurenčnost 
mesta in občine 

Obstoječa zmogljivost in kakovost prostorskih zmogljivosti OŠ ne zadošča povečanem številu otrok in mladih v starostni 
skupini med 1-14 let in prostorskim pogojem, ki jih postavljajo pravilniki in normativi (Navodilo o graditvi OŠ) ter 
bistveno zaostaja za slovenskim povprečjem in konkurenčnimi mesti. Nedostopnost do osnovnih javnih storitev 
predstavlja visoko tveganje socialne neenakosti, ovira zaposlovanje in dolgoročno gospodarsko konkurenčnost mesta.  
 

® Pregled vpisa v osnovno šolo v zadnjih letih 
Kljub temu, da demografska slika občine in letni prirast prebivalstva v občino ne kažeta sliko večjega povečanja števila 
prebivalcev v zadnjih letih, pa število vpisanih učencev v osnovno šolo (OŠ prof.dr.Josipa Plemlja s podružnicama) kaže 
na stalno letno povečevanje števila učencev.  
 
Tabela 5 Pregled vpisa učencev v osnovno šolo (OŠ Bled s podružnicama)  

ŠOLSKO 
LETO 

razred 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SKUPAJ 
ŠOLA   

2012/2013 

OŠ BLED 52 48 50 51 51 53 48 76 69 498 
PŠ RIBNO 10 4 10 7 16         47 
PŠ BOHINJSKA BELA 6 3 5 5 4         23 
SKUPAJ 68 55 65 63 71 53 48 76 69 568 

2013/2014 

OŠ BLED 59 52 49 50 51 72 50 50 75 508 
PŠ RIBNO 10 10 5 10 7         42 
PŠ BOHINJSKA BELA 6 6 3 5 5         25 
SKUPAJ 75 68 57 65 63 72 50 50 75 575 

2014/2015 

OŠ BLED 53 58 54 50 48 65 71 49 50 498 
PŠ RIBNO 8 10 10 5 10         43 
PŠ BOHINJSKA BELA 5 6 7 3 5         26 
SKUPAJ 66 74 71 58 63 65 71 49 50 567 

2015/2016 

OŠ BLED 50 52 59 54 50 64 64 71 46 510 
PŠ RIBNO 15 8 10 10 5         48 
PŠ BOHINJSKA BELA   10 5 6 8 2       31 
SKUPAJ 65 70 74 70 63 66 64 71 46 589 

2016/2017 

OŠ BLED 71 49 50 57 56 56 65 64 71 539 
PŠ RIBNO 5 15 8 10 9         47 
PŠ BOHINJSKA BELA 9 10 5 6 8         38 
SKUPAJ 85 74 63 73 73 56 65 64 71 624 

2017/2018 

OŠ BLED 54 69 47 50 57 73 52 67 64 533 
PŠ RIBNO 7 5 15 8 10         45 
PŠ BOHINJSKA BELA 10 9 10 6 6         41 
SKUPAJ 71 83 72 64 73 73 52 67 64 619 

2018/2019 

OŠ BLED 57 53 67 48 49 70 70 53 65 532 
PŠ RIBNO 17 7 6 16 7         53 
PŠ BOHINJSKA BELA 6 10 9 9 5         39 
SKUPAJ 80 70 82 73 61 70 70 53 65 624 

2019/2020 

OŠ BLED 67 57 53 67 48 61 70 70 53 546 
PŠ RIBNO 11 17 7 6 16         57 
PŠ BOHINJSKA BELA 8 6 10 9 9         42 
SKUPAJ 86 80 70 82 73 61 70 70 53 645 

Vir: Osnovna šola prof.dr.Josipa Plemlja Bled, maj 2019 
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3.2 Potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija 
 
Naložba, ki je predmet investicijskega programa zadovoljuje naslednje potrebe: 
 
® Odziv na demografsko sliko občine 
Obseg otrok v posamezni generaciji je odvisen od gospodarske situacije v okolju, gradnje stanovanj  ter širitve 
individualne gradnje, zato je smiselno zagotavljati čim bolj fleksibilne prostorske pogoje, ki bodo omogočili 
večnamensko rabo prostorov, še zlasti na prehodu med vrtcem in prvo triado osnovne šole.  Evidentna je potreba občine 
po bolj fleksibilnih prostorskih pogojih za zagotavljanje storitve vzgoje in izobraževanja. Iz spodnje slike je jasno 
razvidno, da bo v naslednjih letih povečano število učencev v osnovni šoli. Zato je izvedba naložbe dobrodošla tudi v 
smislu proaktivnega pristopa in priprave na stanje vpisa v osnovno šolo čez nekaj let. Na ta način bo osnovna šola 
pripravljena na pritiske številčno močnejših generacij učencev. 
 

 
 
Slika  2 Starostna struktura otrok 0-14 let v občini Bled, 1.1.2019 (Vir: SURS) 
 
® Izboljšanje obstoječih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in vzgoje 
V občini obstaja občutna potreba po dvigu kakovosti prostorskih pogojev za vzgojo in izobraževanje šolarjev ter 
približanje standardom, ki jih predvidevajo pravilnik in normativi. Z neprimernostjo in v posameznih delih zastarelostjo 
se sooča tudi osnovna šola Bled.  
 
Tabela 6 Projekcija vpisa učencev v osnovno šolo na Bledu  
 

Projekcija  števila učencev po posameznih šolskih letih 

  OŠ 6-10 OŠ 11-14 Skupaj Danes Razlika 

Šolsko leto 2019/2020 381 279 660 624 36 

Šolsko leto 2020/2021 405 268 673 624 49 

Šolsko leto 2021/2022 401 286 687 624 63 

Šolsko leto 2022/2023 391 291 682 624 58 

Šolsko leto 2023/2024 369 302 671 624 47 

Šolsko leto 2025/2026 355 319 674 624 50 

Šolsko leto 2026/2027 335 329 664 624 40 

Šolsko leto 2027/2028 333 319 652 624 28 

Šolsko leto 2024/2025 356 331 687 624 63 

Šolsko leto 2025/2026 354 318 672 624 48 
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3.3 Prikaz obstoječega stanja, namenskosti, ciljev  in vrste investicije  
 
Dosedanje etape gradnje objekta 
Objekt osnovne šole prof.dr.Josipa Plemlja Bled je bil zgrajen v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja (1972). 
Kasneje so bile izvršene manjše predelave, s katerimi so bili pridobljeni dodatni manjkajoči prostori. Zaradi porasta 
prebivalstva je šola postala premajhna in objekt je bil konec osemdesetih let prejšnjega stoletja (1989) dozidan 
(telovadnica na severu trakta B, novo (požarno) stopnišče na vzhodni strani trakta A) in nadzidan (dodatna etaža na 
traktu A). 

Poleg dodatnih prostorov (telovadnica, knjižnica), izvedbe učilnic nižje stopnje (zdaj prve triade) v nadzidanem delu 
objekta in funkcionalne ločitve od prostorov višje stopnje (zdaj druge in tretje triade) v pritličju in nadstropju objekta, 
je objekt ob prenovi doživel še druge izboljšave - med drugim tudi spremenjen vstop otrok v šolo preko garderobnih 
prostorov dostopnih iz poglobljenega zunanjega prostora na severni strani A trakta.  

Ob zadnji prenovi so bile v okviru inštalacijskih del deloma predelana oz. obnovljene obstoječe inštalacije (telefonija, 
prezračevanje avle, povezave na obstoječe inštalacije itd). nadzidan je bil dimnik, izvedene predelave kotlovnice. Nove 
stropne konstrukcije proti strehi so bile po podatkih iz arhivskega projekta izdatno toplotno izolirane. 

Po podatkih, ki izhajajo iz arhivske dokumentacije je bila ob dozidavi in nadzidavi objekta izvedena tudi ločitev 
meteornih vod iz takratnega mešanega kanalizacijskega sistema 
 
Lokacija objekta 
Objekt se nahaja ob Seliški cesti, v k.o. Bled. Območje šole je nekoliko odmaknjeno od ožjega centra Bleda, saj je 
umeščeno v prostor med zaščitenimi ledeniškimi morenami na severu in jugu, ki se razteza proti zahodu v obliki šolskih 
rekreacijskih in športnih površin, proti vzhodu pa se zaključi proti redki pozidavi s stanovanjskimi objekti.  
 
Zasnova obstoječega objekta 
Objekt osnovne šole ima moderno arhitekturno zasnovo, značilno za 70. leta prejšnjega stoletja, ki je bila z dozidavo in 
nadzidavo dokaj uspešno dopolnjena, saj se je novi del v največji možni meri prilagajal osnovnemu objektu. Uporabljeni 
materiali, značilni za ta čas (vidni beton – strukturirana površina zunanjih sten, dekorativno oblikovani parapeti, 
zaključni venci in večkotni stebri osnovne konstrukcije objekta, pa tudi velike steklene površine itd.) poleg samega 
oblikovanja kubusa stavbe, dajejo objektu svojstveno kvaliteto.  
 
Usklajeno je oblikovana tudi notranjost stavbe, ki je tudi potrebna popolne obnove (zlasti tlaki, v katere se je v preteklosti 
zaradi vzdrževanja inštalacij že posegalo, dotrajani leseni deli – vrata ipd, sanitarni prostori itd.). 
 
Temelji objekta so po podatkih iz osnovne projektne dokumentacije točkovni, z vmesnimi gredami in v kombinaciji s 
pasovnimi temelji pod stenami, ki segajo iz osnovnega konstrukcijskega rastra stebrov.  Konstrukcija osnovnega objekta 
je skeletna (osmerokotni armiranobetonski stebri premera 60cm), stropna konstrukcija je super strop (30 cm opeka + 5 
cm tlačna plošča). Večji razpon v telovadnici premoščajo prefabricirani nosilci, na katerih je AB plošča – ki predstavlja 
streho tega dela objekta. Stropna konstrukcija telovadnice v prizidku je armiranobetonska plošča. Streha nad objektom 
je členjena, dvopakna, plitvega naklona (5°). Na traktu A je bila ob nadzidavi izvedena nova streha (lahka konstrukcija iz 
lepljenih lesenih nosilcev), krita s pločevino, na traktu B pa je na strešno AB ploščo položena bitumenska kritina oz. na 
manjši telovadnici tudi pločevina na lesenem ostrešju. Etaže povezujejo armiranobetonske stopnice na lokacijah, ki 
omogočajo tudi ustrezno evakuacijo v primeru nesreče. 
Stene med razredi so pozidane z vidno opeko, ostale so ometane ali obložene s keramičnimi ploščicami.  
 
Objekt je v zasnovi deljen na dva trakta:  

® TRAKT A - (UČILNICE) je delno podkleten, v pritličju in nadstropju so učilnice in kabineti druge in tretje triade, 
v 2. nadstropju pa so učilnice prve triade, zbornični prostori, knjižnica. Pritličje objekta obsega poleg učilnic in 
kabinetov ter sanitanih prostorov in drugih pomožnih prostorov tudi večji večnamenski prostor – avlo z odrom, 
centralno stopnišče do 1. nadstropja, prostore šolske kuhinje in jedilnice ter zobno ambulanto. V nadstropju 
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tega trakta so učilnice s pripadajočimi kabineti ter sanitarni prostori. V kletnih prostorih trakta A so garderobe 
učencev ter pomožni oz. tehnični prostori. 

 
® TRAKT B – (TELOVADNICE), v katerem so v pritličju in deloma v nadstropju prostori telovadnic (skupaj 4 

telovadnice različnih velikosti) s pripadajočimi prostori (garderobe in sanitarije), v južnem delu pritličja, je 
poleg glavnega vhoda nekaj učilnic s kabineti, v nadstropju nad njimi pa so pisarniški prostori uprave in 
zbornica višjih učnih stopenj ter garderobni in sanitarni prostori zaposlenih. Prostori delno podkletenega 
trakta B obsegajo kurilnico in druge pomožne prostore. V kurilnico je direkten zunanji vhod – iz poglobljenega 
dela na severnem delu trakta A.  

 
Med obema traktoma je cezura – vezni trakt, v katerem je glavni vhod in od nadstropja tudi vertikalna komunikacija – 
stopnišče, ki povezuje etaže obeh traktov. Oba trakta se namreč nivojsko navezujeta eden na drugega. V nadstropju je 
na veznem traktu terasa.  
 
Velikost neto površin po posameznih etažah: 
 

TRAKT ETAŽA Površina (m2) 

TRAKT A 

KLET 545,35  
PRITLIČJE 1.363,90  
1. NADSTROPJE 1.300,62  
2. NADSTROPJE 1.398,13  
Skupaj 4.607,29  

TRAKT B 

KLET 169,47  
PRITLIČJE 310,73  
1. NADSTROPJE 277,82  
Skupaj 758,02  

SKUPAJ VSE  5.365,31 
 
 
Zunanja ureditev 
Objekt ima dostop s Seliške ceste. Povozne in pohodne površine okrog objekta so v največji meri asfaltirane, pas ob 
objektu je tlakovan, ostale površine so zatravljene. Stavba ima zadostne funkcionalne površine vključno s površinami za 
rekreacijo in s parkirnimi površinami, katerih urejanje že poteka v ločenem postopku. 
 
Problematika obstoječega objekta 

Izdelan je bil pregled objekta z oceno stanja zaradi energetske sanacije in rekonstrukicije objekta, ki ga je izdelal 
Kontura d.o.o. Bled, izdelala Zora Zarnišnik Črnologar, št. projekta 1127, november 2011. Po navedenem pregledu 
povzemamo problematiko v nadaljevanju. 

Objekt je redno vzdrževan in je v uporabi. Zaradi starosti se naobjektu kažejo prvi znaki dotrajanosti, čeprav so bili 
posamezni deli objekta še prenovljeni oziroma nadomeščeni z novimi (zlasti sanitarije, tlak v telovadnici, posamezna 
okna, ipd). Ob pregledu objekta je bila izpostavljena relativna dotrajanost inštalacij, predvsem elementov inštalacij 
centralnega ogrevanja, katerih cevovodi potekajo v veliki meri po večinoma nedostopnih kinetah. Obnove je potrebna 
zlasti kotlovnica. Objekt se ogreva na zemeljski plin, v kombinaciji je tudi peč na kurilno olje, Poseben problem je 
zamakanje strehe nad traktom A, ki povzroča propadanje z vodo prizadetih delov objekta. Dotrajani so tudi elementi 
fasade objekta, saj gre povečini za viden beton, ki je na nekaterih mestih že dosegel potrebo po sanaciji. 

Za objekt so značilne velike steklene površine, ki zagotavljajo ustrezno dnevno osvetlitev prostorov. Starost in način 
odpiranja oken ne zagotavljajo ustreznega tesnjenja, posamezni elementi tudi z zasteklitvijo ne zadostijo pogojev 
predpisane toplotne prevodnosti. 
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Zaradi dotrajanosti je nekaj oken že zamenjanih, vendar pri gradnji ni bila upoštevana sanacija v smislu odprave 
toplotnega mostu – okna so montirana med betonske stebre osnovne konstrukcije, ki niso obloženi s toplotno izolacijo. 
Podobno je proti prekladi, kjer tudi ni zadostne toplotne izolacije. 

Senčenje notranjosti objekta se na južni fasadi zagotavlja z zunanjimi žaluzijami, ki so dotrajane in ponekod ne 
opravljajo več svoje funkcije. 

V traktu B – telovadnice so okna iz copilita, kar ne zagotavlja niti osnovne izolativnosti elementa. Senčenje prostora je 
z zavesami z notranje strani, kar ustreza le za preprečevanje motenja igre zaradi sončnih žarkov, ni pa preprečeno 
pregrevanje prostora. Tudi zasteklitev v veznem traktu ni ustrezna. 

 
Stavba OŠ Bled je danes na točki, ko je potrebna celostna preureditev in preveritev zmogljivosti stavbe in njene okolice 
v skladu z aktualnimi predpisi, navodili in danimi prostorskimi zmožnostmi. Prav tako je stavba potrebna rekonstrukcije, 
ki bo zagotovila ustrezno konstrukcijsko trdnost, potresno in požarno varnost. Pri rekonstrukciji je zato potrebno poiskati 
in izkoristiti danosti v širšem pogledu, ki bi posledično omogočale boljšo organizacijo znotraj šole, in to brez večjih 
posegov. Potrebna je tudi energetska sanacija stavbe OŠ Bled, da se zagotovijo čim ugodnejši rezultati pri porabi 
energije za ogrevanje in čim ugodnejše bivanje v prenovljeni stavbi šole. 
 
 
PRENOVA TELOVADNICE 
 
Poleg navedenih potreb po sanaciji, rekonstrukciji in dozidavi osrednjega dela objekta osnovne šole bo v naslednji fazi 
nujno potrebno tudi izvesti sanacijo obstoječega trakta B – telovadnice. Projekt sanacije objekta telovadnice je v 
pripravi, Občina Bled je za pripravo projekta ustanovila delovno skupino z namenom čim boljše priprave projekta 
(projektne in investicijske dokumentacije). Projekt je trenutno v fazi usklajevanja idejnih zasnov ureditve telovadnice, 
delovna skupina pa je prišla do zaključka, da je najbolj smotrna rušitev obstoječe telovadnice in na njenem mestu 
novogradnja le-te z razširitvijo na istem mestu. Nova telovadnica bo sodobno urejena na način, da bo zagotovljenih 
dovolj igralnih površin za potrebe izvajanja dejavnosti telesne vzgoje v osnovni šoli ter za dejavnosti športnih društev in 
klubov, ki delujejo na območju občine. Predvidena je zagotovitev športnih površin za: 

- Izvajanje pouka telesne vzgoje za učence osnovne šole, 
- Igrišče na celotni površini za: 

o Rokomet 
o Košarko 
o Odbojko 

- Igrišče na 1. In 2. tretjini površine za: 
o Šolsko odbojko 
o Šolsko košarko 
o 3 igrišča za badminton 

- Na 3. tretjini površine za: 
o Šolsko odbojko 

 
Športne površine bodo primerne za mali nogomet, rokomet, košarko, odbojko, badminton, gimnastiko, dvoranski hokej, 
namizni tenis, različne oblike športne rekreacije, ples, borilne veščine. Prav tako je možno organizirati kulturne, zabavne, 
sejemske ali druge, prostoru primerne prireditve.  
 
Posebnapozornost bo dana ureditvi športnega igrišča za odbojko, ki bo omogočal tudi igranje tekem mednarodnega 
značaja. 
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3.4 Usklajenost investicijskega projekta s strategijami na področju dejavnosti  
 
Investicija je usklajena s cilji, prioritetami in programi ključnih državnih, regionalnih in občinskih strateških razvojnih 
dokumentov. 
 

® Nacionalna zakonodaja 
Investicija bo usklajena z zahtevami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in upošteva splošno zakonodajo na 
področju graditve objektov, urejanja prostora, ohranjanaja narave in kulturne dediščine, in sicer bo pri projektiranju in 
kasneje izvedbi upoštevan: 
- Zakon o graditvi objektov (Ur.list RS; št. 102/04 -UPB in spremembe) 
- Zakon o urejanju prostora (Ur.list RS, št. 110/02 in spremembe) 
- Zakon o ohranjanju narave  (Ur. List RS, št. 904 – UPB in spremembe) 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. List RS, št. 16/08 in spremembe) 

 
Projekt bo projektiran tudi skladno z akti, ki obravnavajo specifično področje gradnje šol, in sicer skladno z Navodili za 
graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011). 
 
® Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020 (RRP), RRA Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d. o. o., 

Kranj, sprejet na 9. seji Razvojnega sveta gorenjske regije in na 2. seji Sveta gorenjske regije 3. 6. 2015.  
Izvedba projekta  dopolnjuje vizijo regije: »Gorenjska, ki nudi visokokakovostne življenjske razmere, ima zdravo okolje 
in hrano, je varna za rast naših otrok, ki spodbuja ustvarjalnost in človeške potenciale ter nudi možnost uresničevanja 
delovnih vizij«.  
 
® Lokalni energetski koncept Občine Bled, Končno poročilo, julij 2010, izdelal: Eco Consulting d.o.o. Ljubljana 
LEK opredeljuje naslednje cilje: 

1. Konkurenčnost in zanesljivost oskrbe z energijo (v okviru katerega posebno pozornost namenja politiki oskrbe 
z energijo v občini, zlasti v javnih stavbah, kjer predvideva 100% energetsko upravljanje stavb v občini in 
povečanje energetske učinkovitosti v javnih stavbah), 

2. Ukrepe na področju oskrbe z energijo (skupne kotlovnice, daljinski sistem ogrevanja, plinovodni sistem itd). 
 
® Razvojni program občine Bled 2009 – 2020 (sprejet 20.10.2009) v prednostni usmeritvi 3 – Vitalna občina 

predvideva doseganje naslednjih ciljev: i) pomladiti prebivalstveno strukturo občine, ii)nuditi kakovostno 
nadstandardno družbeno okolje, ki je spodbudno za bivanje mladih družin in vsem skupinam občanov omogočiti 
dostop do najpotrebnejših storitev, iii) vzpostaviti privlačno poslovno in ustvarjalno okolje za odpiranje 
kakovostnih delovnih mest. V okviru programov in ukrepov prednostne usmeritve je opredeljen tudi program 3.1. 
Zagotavljanje dostopa in kakovosti storitev potrebnih mladim družinam, občanom in starejšim (Ukrep 3.1.1. 
Povezovanje in posodobitev kompleksov šole in vrtca), katerega uresničevanje pomeni tudi izvedba predmetne 
naložbe. 

 
® Proračun Občine Bled za  leto 2019, sprejet 19.2.2019 na 2. Redni seji Občinskega sveta Občine Bled. 
Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov proračuna Občine Bled za leto 2019 in sicer, NRP 20040404-1 – 
Energetska sanacija in rekonstrukcija, dozidava, nadzidava osnovne šole Bled. 
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4 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI Z ANALIZO TISTIH DELOV DEJAVNOSTI, KI 
SE IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE  IN TISTIH  S KATERIMI SE 
PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN STORITEV 

 
V okviru objekta osnovne šole Bled se bo še naprej izvajala dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki predstavlja 
javno službo. Javno službo osnovnošolskega izobraževanja izvaja v Občini Bled 1 osnovna šola, ki je skladno z 
ustanovitvenim aktom javni zavod. Predmetna naložba bo po izvedbi prešla v upravljanje javnega zavoda Osnovna šola 
prof.dr.Josipa Plemlja na Bledu. 
 
Analiza obstoječega stanja, predstavljena v predhodnem poglavju, navaja na ugotovitev, da: 
- obstoječi objekt ne zadovoljuje zahtev, kot izhajajo iz normativov in standardov, predpisanih z nacionalno 

zakonodajo za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja 
- obstoječi objekt ne zadovoljuje zahtev po energetsko učinkovitem objektu. 
 
Glede na izdelane demografske projekcije za območje  občine Bled zapolnjevanje povečanih zmogljivosti ni vprašljivo.  
 
Primarna ciljna skupina   

- otroci, ki obiskujejo osnovno šolo iz šolskega okoliša 
 
Politika cen  

- Financiranje osnovnošolskega izobraževanja v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja zagotavljata Republika Slovenija (stroški dela in programa) ter Občina Bled (zagotavljanje  
prostorskih pogojev, materialnih stroškov in dodatnih programov). 

 
Tabela 7  Projekcija števila učencev v osnovni šoli Bled (skupaj s podružnicama) 

 Projekcija prebivalci v starosti  6-14 
  

Danes, 
število otrok 

v OŠ 

Razlika v 
številu otrok 

v OŠ  

 
Manjkajoči 

oddelki1  OŠ 6-10 OŠ 11-14 Skupaj 
Šolsko leto 2016/2017 379 262 641 624 17 1 
Šolsko leto 2017/2018 384 269 653 624 29 1 
Šolsko leto 2018/2019 390 276 666 624 42 2 
Šolsko leto 2019/2020 409 271 680 624 56 2 
Šolsko leto 2020/2021 403 294 697 624 73 3 
Šolsko leto 2021/2022 398 302 700 624 76 3 
Šolsko leto 2022/2023 380 312 692 624 68 2 
Šolsko leto 2023/2024 372 323 695 624 71 3 
Šolsko leto 2024/2025 356 331 687 624 63 2 
Šolsko leto 2025/2026 354 318 672 624 48 2 

 
 
 
  

                                                
1 Gre za okvirno teoretično projekcijo, ki temelji na naslednjih predpostavkah: i) generacije rojene po 2016 so v velikostnem rangu 1200 
oseb, ii) veliksot oddelka 28 učencev/oddelek, iii) šolski okoliši niso upoštevani, iv) niso upoštevane notranje rezerve posameznih šol 
oziroma današnje velikosti oddelkov. 
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5 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL  INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
 
Tehnično -tehnološki del investicijskega projekta je povzet po  naslednji projektni dokumentaciji: 

® ”Energetska sanacija in rekonstrukcija”, idejna zasnova (IDZ), ki jo je izdelal Kontura d.o.o. Bled,  odgovorni 
vodja projekta mag. Polona Filipič, , št. Projekta 2-12, oktober 2012, 

® ”Dozidava, nadzidava in rekonstrukcija z energetsko sanacijo”, idejni projekt, št. 2-12, ki ga je izdelal ARCO 
d.o.o. Nova Gorica, vodja projekta mag. Polona Filipič, december 2017. 

 
V okviru projekta bo stavba OŠ Bled sanirana, rekonstruirana, dozidana in nadzidana v skladu s prostorskimi danostmi, 
zahtevami Občine Bled in vodstva OŠ Bled ter bo, v kolikor je prostorsko in investicijsko izvedljivo, izpolnjevala zahteve 
veljavnih pravilnikov. Prenova z novogradnjo bo temeljila na uporabi naravi prijaznih materialov boljše kakovosti, 
uporabi obnovljivih virov energije ter energetski sanaciji ter bo prostorsko in funkcionalno zagotavljala ustrezne pogoje 
za izvajanje osnovnega šolstva. 
 
Stavba OŠ Bled z rekonstrukcijo, prizidavo, nadzidavo in energetsko sanacijo upošteva vse veljavne predpise s področja 
graditve objektov ter programsko upošteva veljavne predpise s področja osnovnega šolstva: Navodila za graditev 
osnovnih šol v Republiki Sloveniji, razpisno gradivo (marec 2011), RS Ministrstvo za šolstvo in šport;, ki je povzeto po 
»Navodilih za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – 1. del« (delovno gradivo, junij 1999). 
 
Stavba OŠ Bled z rekonstrukcijo, nadzidavo in prizidavo z energetsko sanacijo zagotovi ustrezno konstrukcijsko trdnost, 
potresno in požarno varnost. Z rekonstrukcijo se izkoristi danosti v širšem pogledu, ki posledično omogočajo boljšo 
organizacijo znotraj šole in to brez večjih posegov. Energetska sanacija stavbe OŠ Bled zagotovi čim ugodnejši rezultat 
pri porabi energije za ogrevanje in čim ugodnejše bivanje v prenovljeni stavbi šole.  
 
IDP projektna dokumentacija za rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo z energetsko sanacijo stavbe obstoječe Osnovne 
Šole prof. dr. Josipa Plemlja upošteva zlasti naslednje: 

• izvajanje pouka v eni izmeni, 
• normativno število učencev do 28 v oddelku osnovne šole, 
• ureditev zadostnega števila matičnih učilnic za učence od 1. do 5. razreda z možno občasno uporabo specialnih 

učilnic za predmete za 4. in 5. razred, 
• ureditev zadostnega števila predmetnih učilnic za pouk učencev od 6. do 9. razreda, 
• vgradnjo ustrezne izolacije in načina ogrevanja zaradi energetske potratnosti šole, 
• vgradnjo absorberjev zvoka v učilnicah, zbornicah, knjižnici, večnamenski avli,  
• predpisano osvetljenost učilnic in prostorov šole,  
• vgradnjo dvigala za potrebe funkcionalno oviranih oseb in prenosa šolskih gradiv,  
• prenovo in ureditev dodatnih sanitarnih prostorov in garderobnih prostorov za učence, učitelje in obiskovalce 

prireditev v šoli, 
• razširitev zbornic, 
• prenovo fasade in stavbnega pohištva, 
• fotovoltaično elektrarno na strehi objekta. Upoštevati veljavno zakonodajo RS za tovrstne objekte oz. naprave, 
• PURES in vse zakonsko veljavne zahteve za kasnejšo izdajo energetske izkaznice javnega objekta,  
• namestitev novih senčil na oknih z avtomatskim pogonom, 
• izvedbo CNS, ki prispeva k pravilnem in racionalnem delovanju vseh sistemov,  
• možnost fazne izvedbe. 

 
Projektna dokumentacija IDP OŠ Bled obsega prerazporeditev obstoječih šolskih vsebin/programov znotraj obstoječega 
stavbnega volumna šole, s prizidavo ter nadzidavo dveh prizidkov. Prizidek 1 (P+2N) na stiku trakta A in B, ki rešuje 
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problematiko lokacije skupnega glavnega vhoda z garderobami in nadkritja zunanjega vhodnega dvorišča, vertikalne 
komunikacije (stopnišče, dvigalo) in prostorsko stisko upravnih prostorov. Prizidek 2 (P+2N), ki omogoča pridobitev 
devetih dodatnih učilnic za izvajanje pouka. Projektna dokumentacija IDP OŠ Bled obsega tudi celostno prenovo 
notranjih prostorov, površin in stavbnega pohištva ter zunanjega ovoja (fasade in strehe). 
 
Osnovna usmeritev za rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Bled je izkoristiti danosti same stavbe in lokacije ter 
poiskati rešitve, ki bi brez večjih posegov omogočale čim boljšo organizacijo znotraj stavbe in na zunanjih površinah, 
tudi z izrabo doslej neizkoriščenih površin. 
 
Lokacija OŠ Bled je glede rekonstrukcije zahtevna, saj jo pogojujejo varstveni režimi. Zato je bil cilj tako idejne zasnove 
kot idejnega projekta zagotoviti optimalno funkcioniranje vsebin šole po možnosti s preureditvami znotraj obstoječih 
gabaritov stavbe in v premišljenem obsegu preveriti možnost prizidave in nadzidave obstoječe stavbe. 
Rekonstrukcija, nadzidava in prizidava z energetsko sanacijo OSNOVNE ŠOLE prof. dr. Josipa Plemlja,  BLED naj zasleduje 
naslednje cilje: 

1. Energetsko sanacijo za optimizacijo energetske učinkovitosti. 
2. Celostno arhitekturno sanacijo in funkcionalno optimizacijo vsebin znotraj stavbe. 
3. Zagotovitev potresne in požarne varnosti šolske stavbe. 
 

Zaradi potrebe po dodatnih učilnicah in drugih funkcionalnih površinah in preureditvah, se obstoječa stavba prizida in 
nadzida (PRIZIDEK 1 na stiku trakta A in B ter PRIZIDEK 2 na vzhodu trakta A).  
 
Neizbežna je tudi nujnost nove kuhinje s pripadajočimi spremljevalnimi prostori, ki je v nadaljevanju opisana in 
predstavljana z zasnovo tehnološkega načrta ter mora zanjo biti v fazi PGD izdelan ustrezen tehnološki načrt. 
 
IDP temelji na, s strani naročnika in ravnateljice OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA, Bled, potrjeni variantni rešitvi programske 
zasnove stavbe šole, ki izhaja iz vzpostavitve varnega glavnega dostopa z urejenega dvorišča z južne strani obstoječe 
stavbe za vse učence in zaposlene, ki posledično pomeni preureditev vseh garderob na nivoju pritličja ter dostop za 
dostavo na gospodarsko dvorišče s severa stavbe po novi klančini s spremembo lokacije kuhinje in jedilnice v kletni 
etaži. Izvede se potrebno količino nadstreškov in vetrolovov na glavnem vhodu ter se urediti notranje komunikacije na 
način, ki zagotavlja ustrezno požarno varnost stavbe in ljudi v primeru požara. Rešitev IDP zagotavlja tudi ustrezno 
potresno varnost in izpolnjevanje bistvenih zahtev.  
 
Na S strani stavbe se servisno in dostavno pot vzdolž kletnih prostorov poveže s Seliško cesto, uredi se glavni vhod iz 
južnega dvorišča s čimer se nujno loči servisne poti od poti šolarjev in zaposlenih. Vzpostavi se skupni glavni vhod v šolo 
za vse šolarje. 
 
Šolsko zemljišče se preuredi v skladu z željami naročnika, navodili za graditev osnovnih šol v RS, funkcionalnimi 
potrebami šolskega programa ter razpoložljivimi prostorskimi danostmi. 
 
Preveri se možnosti dovoza za intervencijska vozila. Istočasno z ostalimi površinami ob šoli, se preveri količine površin 
mirujočega prometa (parkiranje) za zaposlene, obiskovalce, uporabnike zobne ambulante. Predvidena je tudi 
zagotovitev varnih pešpoti, ki ni predmet tega projekta, tako da otroci ne bodo izpostavljeni prometu. 
 
PREDVIDENI POSEGI PO ETAŽAH:  

® KLET 
Kletni prostori so od zunaj dostopni s severne strani stavbe po obstoječem stopnišču in novi povozni klančini, ter po 
obstoječi klančini z vzhoda. 
V kleti se na novo uredi šolska kuhinja, ki ima dostavo zagotovljeno po novi klančini. Kuhinja obsega cca. 190m2 površin 
in se povezuje z jedilnico, ki je urejena na novo v kleti. Jedilnica obsega cca. 250m2 površin in se odpira tudi na zunanje 
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površine na severni strani stavbe. Urejene zunanje površine omogočajo dejavnosti na prostem, na površini, ki je urejena 
s klopmi in zasajenimi drevesi. Neposredno ob jedilnici je urejena nova učilnica za gospodinjstvo s pripadajočo kuhinjo. 
V kleti se ohranja obstoječa kotlovnica. Na novo se uredijo prostori za hišnika z delavnico, ki je dostopna tudi od zunaj.  
Kletne prostore se ustrezno poveže s preostalimi etažami šolske stavbe z dvema vertikalnima stopniščema in novim 
dvigalom, ki segajo do 2. nadstropja stavbe. Ob stopniščnih jedrih so urejeni potrebni tehnični in sanitarni prostori. 
   

® PRITLIČJE 
V pritličju je urejen skupen nivojski glavni vhod v šolsko stavbo, s šolskega dvorišča, izpod nadstreška in preko ustrezno 
dimenzioniranega vetrolova.  Z namenom zagotoviti ustrezne kapacitete garderob ob glavnem vhodu in ostalih šolskih 
vsebin v pritličju, se obstoječa stavba v pritličju dozida na območju glavnega vhoda in na skrajnem vzhodnem delu. 
Preko glavnega vhoda in vetrolova je urejen dostop do glavnega vertikalnega jedra s hodnikom in dveh ločenih 
garderob, do garderobe za učence 2. in 3. razreda ter do ločenih garderob za učence 2. in 3. triade. 
Ob glavnem vertikalnem jedru, ki povezuje klet in 2. nadstropje, je poleg stopnišča urejeno tudi dvigalo. Ob glavnem 
jedru je prostor za dežurnega učenca. V bližini so urejene tudi ločene sanitarije za moške in ženske ter invalide. 
V pritličju je urejena glavna avla, s centralnim stopniščem, z odrom in zaodrjem. Prostor avle povezuje oba vzdolžna 
hodnika in po višini sega do strehe in je preko strešnih svetlobnikov osvetljen z vrha. Avla se lahko z južne strani tudi 
zapre z zložljivo akustično steno. 
Vse učilnice (9 matičnih učilnic) prve triade in dodatna pomožna učilnica so urejene v pritličju šolske stavbe. Garderobe 
za učence 1. razreda so urejene na vzhodnem delu pritličja ob pripadajočih učilnicah za 1. razred. 
Zbornica za 1. triado je urejena ob učilnicah 1. triade. 
V neposredni bližini avle je urejena knjižnica z multimedijsko učilnico in računalniškim kabinetom. Knjižnica se lahko 
poveže z avlo. V multimedijsko učilnico se lahko dostopa tudi iz hodnika ali se poveže s knjižnico. Knjižnica in 
multimedijska učilnica sta ločeni s steno ustrezne zvočne izolativnosti (vhod v oba prostora s hodnika).  
V osrednjem pasu med hodniki so urejene vse vertikalne komunikacije, tehnični prostori, sanitarije in drugi servisni 
prostori (kabinet, shramba, čistila ...). 
Tlorisna zasnova stavbe omogoča poleg skupnega vhoda oblikovanje dveh dodatnih pomožnih vhodov na skrajnih 
koncih obeh hodnikov, ki poleg vhoda/izhoda v stavbo omogočata tudi neposredno naravno osvetlitev hodnikov in 
pogled ven.    
Na skrajnem JZ delu pritličja je urejena zobozdravstvena ordinacija, ki ima samostojen vhod. Hkrati pa je ordinacija 
dostopna preko garderob tudi direktno iz šolske stavbe. 
 

® NADSTROPJE   
V nadstropju 1. so urejene vse matične učilnice 4. in 5. razreda (6. matičnih učilnic) ter učilnica OPB. Urejene so tudi 
učilnice predmetnega pouka in sicer 3. učilnice za matematiko, 3. učilnice za angleščino in učilnico za glasbo, vse s 
pripadajočimi kabineti. 
V osrednjem pasu med hodnikoma so urejene vertikalne komunikacije, sanitarni prostori ter vsi tehnični in pomožni 
prostori. 
Na Z delu so urejeni upravni prostori (DSP, socialna delavka, psihologinja), arhiv in zbornica za učitelje 4. in 5. razreda s 
klubskim prostorom in prostorom za razgovore. V tem delu so urejene tudi sanitarije z garderobami za zaposlene. 
 

® NADSTROPJE  
V 2. nadstropju so vse ostale predmetne učilnice 2. in 3. triletja (geografijo, zgodovino, povezane učilnice za TIT, likovno 
z modelirnico in drugimi potrebnimi prostori, 3. učilnice za slovenščino in tri večje (80m2) učilnice za kemijo, fiziko in 
biologijo), s pripadajočimi kabineti. 
V osrednjem pasu med hodnikoma so urejene vertikalne komunikacije, sanitarni prostori ter vsi tehnični in pomožni 
prostori. 
Na Z delu so urejeni upravni prostori (ravnateljica, tajništvo, računovodstvo, knjigovodstvo) in glavna zbornica s čajno 
kuhinjo. V tem delu so urejene tudi sanitarije z garderobami za zaposlene. 
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FAZNOST IZVAJANJA 
Rekonstrukcija, nadzidava in prizidava z energetsko sanacijo OŠ Bled se lahko izvaja v treh časovno ločenih fazah, ki so 
označene v risbah v načrtu arhitekture. Posegi pomenijo celovito prenovo z novogradnjo, z odstranitvijo vseh plasti 
tlakov, ki se jih izvede na novo v skladu s predvidenimi sestavami in izračuni gradbene fizike. Celovito energetsko 
sanacijo s prenovo fasade in strehe, prenovo celotnega stavbnega pohištva, arhitekturno in programsko prenovo, 
statično sanacijo, inštalacijsko in tehnološko prenovo z zagotavljanjem ustrezne požarne varnosti.  

1. faza: 
Obsega rekonstrukcijo, nadzidavo in prizidavo z energetsko sanacijo Z dela obstoječega trakta A s Prizidkom 1 
(vključno s stopniščem 1 in avlo), med osmi A in F v pritličju, nadstropju 1. in 2., s celotno kletno etažo, razen 
posegov med osmi J in L. 

2. faza: 
Obsega rekonstrukcijo in prizidavo z energetsko sanacijo V dela obstoječega trakta A s Prizidkom 2, med osmi 
I in L, vključno s celotnim sanitarnim jedrom v pritličju, nadstropju 1. in 2., z delom kletne etaže med osmi J in 
L. 

3. faza: 
Obsega rekonstrukcijo z energetsko sanacijo vmesnega dela obstoječega trakta A, med osmi F in I. 
  

OŠ Bled je celostno prenovljena, požarno varna in statično ter potresno varna le, ko so zaključene vse tri faze izvajanja, 
ki pomenijo rekonstrukcijo, nadzidavo in prizidavo z energetsko sanacijo. Faze izvajanja naj si sledijo od Faza 1 – Faza 3. 
Združujejo se lahko glede na finančne in časovne zmožnosti investitorja.  
 
Zunanja ureditev 
Povzeta po Načrtu krajinske arhitekture (ad krajine d.o.o.) po projektu: 'IDZ Rekonstrukcija in energetska sanacija 
OSNOVNE ŠOLE prof. dr. Josipa Plemlja',  BLED, ki ga je izdelalo podjetje Arco d.o.o. Nova Gorica, št. proj. 2-12, oktober 
2012. 

 
 Prometna ureditev (dovozi, dostopi, mirujoči promet). 
Povzeta po Načrtu krajinske arhitekture (ad krajine d.o.o.) po projektu: 'IDZ Rekonstrukcija in energetska sanacija 
OSNOVNE ŠOLE prof. dr. Josipa Plemlja',  BLED, ki ga je izdelalo podjetje Arco d.o.o. Nova Gorica, št. proj. 2-12, oktober 
2012. 

 
GRADBENE KONSTRUKCIJE 
PREGLED OBJEKTA OŠ BLED  
Dne 12. 10. 2017 se je izvršil detajlni pregled stanja konstrukcij na objektu OŠ BLED.  Rezultati pregleda s 
fotodokumentacijo so podrobno prikazani v »Poročilu o pregledu z mnenjem o primernosti objekta za rekonstrukcijo«, 
na tem mestu pa podajamo zaključno mnenje, in sicer:  

o Na objektu razen na stiku med objektom A in zunanjim stopniščem, ki je bilo dograjeno naknadno, ni 
registriranih poškodb ali deformacij, ki bi bile konstruktivnega izvora. Razpoke na stiku med objektom A in 
stopniščem so posledica prekomernega posedanja stopnišča. Stopnišče je v okviru prenove objekta 
predvideno za rušenje. Ostale poškodbe oz. razpoke na ab fasadnih elementih so tehnološkega izvora oz so 
posledica korozije armature!  

o Na osnovi izvedenega detajlnega vizualnega pregleda in pregleda obstoječe dokumentacije se ugotavlja, da 
je objekt primeren za rekonstrukcijo. 

o Objekt telovadnice ob pregledu ni bil zajet v pregledu  
 
Z rekonstrukcijo, prizidavo, nadzidavo in energetsko sanacijo OŠ Bled se izvede potresna utrditev obstoječe AB 
konstrukcije trakta A OŠ Bled. Trakt B ni predmet te naloge, razen v območju stikovanja obeh delov objekta (dilatacija) 
ob dodatnih podkletitvah in nadzidavah. Osnovna nosilna konstrukcija objekta je AB skeletno-stenska (K, P+2) v 
kombinaciji z opečnimi polnilnimi stenami. Medetažne konstrukcije so AB super stropovi (30+5) z opečnimi polnili in 
tlačno ploščo, deloma tudi klasične AB plošče. Nad naknadno nadzidano 2.etažo je lesena strešna konstrukcija, 
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sestavljena iz primarnih lesenih lepljenih nosilcev in sekundarnih lesenih gred. Osnovni objekt- trakt A je bil projektiran 
in zgrajen leta 1972, leta 1989 pa je bil nadzidan za eno etažo. Medtem ko so se leta 1972 za projektiranje uporabljali še 
JUS standardi in predpisi, so bili v letu 1989 v veljavi že novi predpisi za projektiranje na seizmičnih območjih: Pravilnik 
o projektiranju na seizmičnih območjih (1981), ki je bil v veljavi do novih Evrokodov EC8. Upoštevanje EC je obvezno pri 
novogradnjah, pri rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah pa je potrebno zagotoviti, da se potresna varnost objekta 
bistveno ne zmanjša. Nemogoče je namreč striktno slediti zahtevam EC, saj so osnovne konstrukcije izvedene po pravilih 
prejšnjih predpisov. Zagotoviti zahtevano potresno varnost skladno z EC, predvsem javnih objektov kot so šole, pa je 
mogoče na različne tehnično izvedljive načine ob upoštevanju zadnjih dognanj stroke in ob upoštevanju sedaj veljavnih 
predpisov in standardov. Pri obravnavanem objektu je v smislu potresne varnosti potrebno omeniti, da je bil v 
preteklosti nadzidan za eno etažo, posebni ukrepi utrditve osnovne konstrukcije pa pri tem verjetno niso bili izvedeni. 
 
POTRESNA UTRDITEV OBSTOJEČE AB KONSTRUKCIJE TRAKTA A 
Projekt  IDP rekonstrukcije, prizidave, nadzidavo in energetske sanacije OŠ Bled prikazuje vse konstrukcijske potresne 
utrditve objekta, tako v vzdolžni kot v prečni smeri. Za izhodišče in konstruktivno zasnovo je, skladno z EC8, v statičnem 
računu upoštevan seizmični vpliv, ki je predviden za to področje. Kot utrditve objekta so poleg utrditve obstoječih 
konstruktivnih elementov upoštevani tudi vsi novi konstruktivni elementi prizidav, nadzidav in rekonstrukcij. Prizidava 
1 in nadzidava trakta A – zahod (na stiku trakta A in B) je izvedena v leseni masivni izvedbi, prizidava 2 trakta A – vzhodni 
del je izvedena v AB konstrukciji,  
 
Utrditev objekta v vzdolžni smeri: 
Za zagotovitev zadostne togosti objekta v vzdolžni smeri so zamenjane v statični presoji določenega odstotka opečnih 
sten z novimi AB stenami. Nove AB stene so izvedene skozi vse etaže med AB stebri ob hodniku najmanj v dveh poljih 
levo in desno od hodnika, brez nadsvetlob. Debelina novih AB sten je minimalno 20 cm. 
- V idejni statični presoji je upoštevana armaturo AB stebrov in nosilcev (obstoječa projektna dokumentacija). 
- Glede na to, da armiranje stebrov ne ustreza detajlnim zahtevam EC, so stebri ojačani z mrežo iz steklenih ali 

karbonskih vlaken. 
- AB medetažne konstrukcije in nosilce se ne ojača saj zaradi razmeroma tlorisno pravilne zasnove zagotavljajo 

zadostno togost. 
 
Utrditev objekta v prečni smeri: 
Opečne stene med učilnicami so izvedene v celoti med medetažnimi konstrukcijami, zato so utrjene z obojestranskim 
armiranim torkretom (2 x 5 cm) in kot take upoštevane kot nosilne v horizontalni smeri. Pozicija ojačanih sten je 
določena v načrtu gradbenih konstrukcij, čim bolj simetrično, vključno z novimi AB stenami prizidav in novimi 
vertikalnimi komunikacijami. 
 
PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA 
Prizidava 1 trakta A (P + 2) je izvedena na stiku traktov A in B. Celoten prizidek je v leseni masivni izvedbi. Predvideno je 
ustrezno temeljenje z upoštevanjem obstoječih temeljev (podbetoniranje, jet grouting). Pri tem je upoštevana 
obstoječa konstrukcijska dilatacija, kjer se menja konstrukcijski sistem objekta. Prizidava 2 trakta A (P + 2) je izveden 
namesto deformiranega požarnega stopnišča (posedki) po celotni širini trakta A za en raster in je v AB izvedbi. 
Predvideno je ustrezno temeljenje do globine obstoječega podkletenega objekta (stopničenje). Nov AB prizidek se 
upošteva kot utrditev v prečni in vzdolžni smeri. 
 

NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME 

Objekt je že priključen na električno omrežje. Št. merilnega mesta je 6-7145. V okviru prenove ni predvidena povečava 
priključne moči.. 

Inštalacija je predvidena v TN-C-S sistemu. Vse inštalacije razen v telovadnici in kotlovnici se obnavljajo v celoti. Vsi 
razdelilniki so predvideni na novo. 

Elektroinštalacije so zasnovane tako, da je možna faznost izvedbe del. 
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V objektu je v pritličju predviden elektro prostor, kjer je predvidena namestitev glavne razdelilne omare. Od glavne 
razdelilne omare je predviden razvod do posameznih etažnih razdelilnikov. V vsaki etaži so predvideni razdelilniki 
predvideni glede na fazo izvedbe. 

V objektu so predvidene splošne vtičnice za potrebe servisiranja, vtičnice na delovnih mestih  ter priključki za tehnologijo 
kuhinje in pralnice.. 

Razsvetljava je predvidena s svetilkami v led tehniki. V določenih prostorih se svetilke vklapljajo s stikali on-off, v 
določenih je predvidena regulacija. V sanitarijah in pomožnih prostorih se svetilke vklaplja preko IR senzorjev.  

V objektu je predvidena inštalacija varnostne razsvetljave za potrebe osvetlitve evakuacijskih poti in gasilnih aparatov. 

Za zaščito objekta pred atmosferskimi vplivi je v delu, ki se prenavlja, predvidena namestitev strelovodne inštalacije. 

V objektu so predvidene signalno komunikacijske inštalacije univerzalnega ožičenja in avtomatskega javljanja požara v 
skladu s študijo požarne varnosti, inštalacija električnih ur, ozvočenja in avdio video opreme, domofonske inštalacije, 
protivlomne inštalacije ter inštalacije za video nadzor. 

Inštalacije se izvede s kabli, položenimi nadometno na kabelskih policah, v zaščitnih ceveh, delno v inštalacijskih kanalih 
ter delno podometno v zaščitnih ceveh. 

 

NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME 

 
OGREVANJE 
Notranje projektne temperature v prostorih v zimskem času bodo glede na namembnost (in veljavne predpise): 

- učilnice    21°C, 
- gospodarski prostori   18°C, 
- sanitarije s tuši   22°C, 
- ostali prostori    20°C. 

 
V obstoječi kotlovnici so nameščeni stenski plinski kondenzacijski kotli (PG) VIESSMANN Vitodens 200, nazivne toplotne 
moči 3x 100kW ter 1x 30kW, vezani v kaskado. Kotli obratujejo na zemeljski plin. 
Nameščeni sta tudi dve toplotni črpalki (TČ) voda/voda CTA Optipro 130e, nazivne toplotne moči 2x 177kW (W35) oz. 
2x 162kW (W50), vezani v kaskado (COP 5,9 pri W35/W10). 
Priprave sanitarne tople vode (STV) se pripravlja z predgrelcem V=1.000lit. ki ga ogrevajo TČ ter dogrelcem V=300lit. ki 
ga ogrevajo PG. 
Predvidena je obnovitev vseh cevnih razvodov ogrevanja v objektu. V večini prostorov bo talno ogrevanje, radiatorji 
ostanejo samo v nekaterih pomožnih prostoroih. 
 
Grelni panel talnega ogrevanja bo iz sistema za talno gretje (termoizolacijske plošče iz polistirena EPS-T in metalizirane 
pločevine-hidrofolije, cevi pritrjene s pritrdilnimi sponkami), cevnega registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne 
armature.  
 
Predvidena je izvedba centralnega nadzornega sistema (CNS). 
 
POHLAJEVANJE 
Pohlajevanje se predvidi v: 

- knjižnici z multimedijsko učilnico, 
- pisarniških prostorih, ki bodo v uporabi tudi v poletnem času, 
- komunikacijskem prostoru (server sobi).  

 
Pohlajevanje se predvidi z MONO in MULTI SPLIT sistemi. Predvidene split klima enote imajo možnost tudi ogrevanja. 
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Kot pohlajevalna telesa so predvidene notranje stenske split klima enote. Krmiljenje bodo z ročnimi IR elektronskimi 
upravljalci. Zunanje enote se namesti na fasado objekta oz. na teraso.  
 
PREZRAČEVANJE  
Predvideno je mehansko prezračevanje skoraj vseh prostorov.  
 
Prezračevalna naprava se namesti v klima strojnice. Zajem zunanjega zraka bo iz fasade oz. strehe objekta, izpust 
zavrženega zraka na streho objekta. Prezračevalni kanali bodo narejeni iz pocinkane jeklene pločevine ter spiro cevi, 
toplotno in parozaporno izolirani. 
 
V učilnicah za naravoslovje, kemijo, biologijo in tehniko je potrebno glede na izbrano tehnološko opremo predviditi 
lokalno odsesavanje. Vklop/izklop odsesavanja bo ročen. 
 
Predvidena je priključitev na centralni nadzorni sistem (CNS). 
 
NOTRANJI VODOVOD in VERTIKALNA KANALIZACIJA 
Objekt je preko obstoječega vodovodnega priključka priključen na javno vodovodno omrežje (Infrastruktura Bled). V 
jašku pred objektom je obstoječa obračunska vodomerna garnitura DN50/20. 
 
Predvidena je obnovitev vseh cevnih razvodov vode in kanalizacije v objektu. 
 
Vsa sanitarna keramika bo srednjega cenovnega razreda. Vsi sanitarni elementi (umivalniki, korita, WC školjke, pisoarji) 
bodo stenske (konzolne) izvedbe. Straniščne školjke so predvidene s podometnimi izplakovalniki, z dvokoličinsko 
tehniko.  
 
Armature po sanitarijah bodo avtomatske (foto celica), z časovno omejenim iztekanjem. Pisoarji bodo opremljeni z 
podometnim avtomatskim izplakovalnikom (foto celica). V tuših se predvidijo podometne armature z časovno 
omejenim iztekanjem in zidne prhe. Predvideni so milniki na tekoče milo nad umivalniki, kasete s poteznimi papirnatimi 
brisačami, zaščitne kasete za toaletni papir, etažere se ne izdelajo. Predvideni so tudi pretočni talni sifoni. 
 
V skladu z Študijo požarne varnosti, se v objektu predvidijo EURO HIDRANT-i; poltoga cev premera 25mm (DN25) dolgo 
30m. 
 
Priprave STV ostane obstoječa. Pripravlja se z bojlerjem-predgrelcem V=1.000lit. (predgretje na 40°C) ki ga ogrevajo TČ 
ter bojlerjem-dogrelcem V=300lit. (dogreje na 60°C), ki ga ogrevajo PG. V primeru termične dezinfekcije se oba bojlerja 
s pomočjo PG pregrejata na +60°C. 
Predvidi se tudi cirkulacija STV in možnost pregrevanja omrežja proti legioneli (avtomatsko v nočnem času). Cirkulacijske 
črpalke so obstoječe. 
 
 
NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA 
Plin je namenjen za tehnološke porabnike v kuhinji (kuhanje) ter kotlovnico (ogrevanje in priprava STV). 
 
Objekt je preko obstoječega priključnega plinovoda priključen na javno plinovodno omrežje zemeljskega plina 
(ADRIAPLIN). V objektu je ločen rotacijski plinomer za kotlovnico (priključna moč 400kW) ter kuhinjo.  
 
Notranja napeljava bo izdelana iz inox cevi, spojene z hladim zatiskanjem. Vse vgrajene armature morajo imeti tlačno 
stopnjo NP 4 in biti atestirane za uporabo UNP in zemeljskega plina.  
Vidna oz. nadometno vodena napeljava bo po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in oplesku s temeljno barvo 
opleskana z rumeno barvo. 
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Poleg izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri rekonstrukciji, dogradnji, nadzidavi in energetski sanaciji bo 
ustrezno obnovljena in na novo urejena tudi kuhinja za osnovno šolo. Obstoječa kuhinja je locirana v pritličju objekta. 
Ekonomski dovoz je direktno vezan na kuhinjske prostore. Zaradi spremenjene lokacije kuhinjskih prostorov in majhne 
površine obstoječe kuhinje je potrebno urediti novo tehnologijo kuhinje. 
 
V idejnem projektu je predvidena lokacija kuhinje v pritličju objekta kot doslej. Kuhinja je zaokrožena celota, kar pomeni, 
da imajo učenci in osebje šole popolnoma ločen vhod.  
Kuhinjski prostori so zaradi nove lokacije jedilnice tudi spremenjeni v primerjavi z obstoječimi. Ob ekonomskem vhodu 
je predvidena pisarna vodje kuhinje, skladišče čisti in inventarja, garderobe s sanitarijami zaposlenih v kuhinji. Levo je 
predvideno skladišče zelenjave ki se nadaljuje v pripravo. 
Kuhinja ima ločena suha skladišča, hladilnico in zamrzovalnico živil. V nadaljevanju so predvideni prostori za pripravo 
zelenjave, mesa, priprava hladnih jedi – malic, priprava toplih jedi – termična kuhinja, izdaja hrane, pomivanje kuhinjske 
posode  in pomivanje bele posode.  
Kapaciteta kuhinje zadostuje pripravi min. 500 obrokov (malice, kosila). V dislocirani 2 enoti se odvaža do 60 obrokov   
Samopostrežna izdaja hrane je direktno povezana z jedilnico kapacitete max. 120 sedežev. 
Belo posodo na pladnjih učenci sami vračajo v pomivalnico posode. Vsi tehnološki delovni prostori imajo dnevno 
svetlobo. Na oknih bodo nameščeni komarniki. 
 
Izdelan idejni projekt je bil posredovan v pregled in preveritev Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je v 
dopisu št. 4110-5/2017/3 z dne 16.5.2017 Občino Bled obvestil, da: 

- na predloženo rešitev nima pripomb, 
- je funkcionalna rešitev ustrezna, 
- da je predvideno zadostno število učilnic in kabinetov za potrebe 34 oddelkov osnovne šole 
- je z racionalnim in smotrnim pristopom k rekonstrukciji možno zagotoviti primerno funkcionalnost. 

 
V nadaljevanju prikazujemo prikaze načrtovanega posega, ki so povzeti po idejnem projektu. 
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Slika 1 Tloris pritličja 
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Slika 2 Tloris I. nadstropja 
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Slika 3 Tloris II. nadstropja 
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Slika 4 Prerezi 
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Slika 5 Prerezi 
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Slika 6 Fasade 
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6 ANALIZA ZAPOSLENIH 
 
Investitor in uporabnik prostorov osnovne šole ne načrtuje v nobeni od faz (načrtovanje projekta, izvedba projekta, 
obratovanje) dodatnih zaposlitev. Projekt je prvenstveno usmerjen v rekonstrukcijo, obnovo, dozidavo obstoječega 
objekta, v katerem se bo izvajala dejavnost v približno enakem obsegu kot do sedaj. 
 
V času izvajanja projekta bo za izvedbo projekta ustanovljena projektna skupina, ki bo sestavljena iz predstavnikov vseh 
deležnikov naložbe, in sicer predstavnikov: 
- investitorja – Občine Bled 
- upravljalca – Osnovne šole prof.dr.Josipa Plemlja Bled 
- izvajalca del, ki bo izbran z javnim razpisom 
- izvajalca strokovnega gradbenega nadzora, ki bo izbran z javnim razpisom 
- projektanta, 
- drugih strokovnjakov, ki bodo v projektno skupino vključeni po potrebi. 
 
 
 

7 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE 
 
Ocena stroškov  v stalnih cenah je izdelana na podlagi: 
- Ocene stroškov gradbenih in obrtniško inštalacijski del, kot jih je izdelal izdelovalec idejnega projekt, in sicer ob 

upoštevanju naslednjih predpostavk: 
o strošek rekonstrukcije m2 površine: 900 EUR/m2 
o strošek novogradnje m2 površine: 1.200 EUR/m2 
o strošek gradbenega nadzora in inženiring 3% vrednosti GOI del 
o strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije: 5% ocenjene vrednosti GOI del 
o ostali stroški: 1,5% ocenjenih GOI del 

 
 

Tabela 8  Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah (v EUR) 

Aktivnost novogradnja rekonstrukcija SKUPAJ 

I Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (5%) 129.200,00 298.523,61 427.723,61 

II Izvedba GOI del 2.584.000,00 4.761.000,00 7.345.000,00 

KLET 104.000,00 684.000,00 788.000,00 

PRITLIČJE 672.000,00 1.485.000,00 2.157.000,00 

1. NADSTROPJE 720.000,00 1.395.000,00 2.115.000,00 

2. NADSTROPJE 1.088.000,00 1.197.000,00 2.285.000,00 

III Nakup opreme   150.000,00 150.000,00 

IV Spremljajoči stroški 116.280,00 268.982,50 385.262,50 

gradbeni nadzor in inžiniring (3%) 77.520,00 166.067,50 243.587,50 

ostali stroški (1,5%) 38.760,00 102.915,00 141.675,00 

        

SKUPAJ OCENA STROŠKOV (brez telovadnice) 2.829.480,00 5.478.506,11 8.307.986,11 

DDV 622.485,60 1.205.271,34 1.827.756,94 

SKUPAJ OCENA STROŠKOV Z DDV 3.451.965,60 6.683.777,45 10.135.743,05 
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7.1 Vrednost investicije po tekočih  cenah in vrstah stroška 
 
Skladno z uredbo o enotni metodologiji, so tekoče cene tiste cene, ki jih pričakujemo med izvajanjem investicije in 
vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije). Izračunane so tako, da so stalne cene povečane za odstotek predvidene 
inflacije. Skladno z metodologijo je treba za preračun upoštevati podatke, ki jih pripravijo in objavijo za to pooblaščene 
nacionalne organizacije. V primeru napovedi gibanja inflacije je v Republiki Sloveniji takšen pooblaščeni organ Urad za 
makroekonomske analize in razvoj, ki pripravlja napovedi gospodarskih gibanj dvakrat letno. Upoštevane so inflacijske 
stopnje, kot jih je napovedal Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v svojem Pomladanskem poročilu o 
gospodarskih gibanjih 2019. Slednjega je sprejela Vlada RS na svoji seji dne 25.3.2019. Uporabljene so inflacijske stopnje 
v naslednjih višinah: 
• 2018: 1,6% (dejanska) 
• 2019: 1,9% (napoved UMAR) 
• 2020: 2,2 % (napoved UMAR) 
• 2021 in dalje : 2,2 % (predpostavka) 

Preračun stalnih cen v tekoče cene je izdelan na podlagi zgoraj navedenih inflacijskih stopenj, hkrati pa upošteva tudi 
predviden terminski načrt izvajanja projekta. 

Tabela 9  Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah (v EUR) 

Aktivnost SKUPAJ 

I Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (5%) 445.306,98 

II Izvedba GOI del 7.687.955,27 

KLET 824.793,57 

PRITLIČJE 2.257.715,38 

1. NADSTROPJE 2.213.754,31 

2. NADSTROPJE 2.391.692,01 

III Nakup opreme 158.712,10 

IV Spremljajoči stroški 401.966,70 

gradbeni nadzor in inžiniring (3%) 255.016,69 

ostali stroški (1,5%) 146.950,01 

SKUPAJ OCENA STROŠKOV (brez telovadnice) 8.693.941,05 

DDV 1.912.667,03 

SKUPAJ OCENA STROŠKOV Z DDV 10.606.608,08 
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8 ANALIZA LOKACIJE 
 
8.1 Lokacija projekta 
 
Objekt osnovne šole se nahaja ob Seliški cesti, v k.o. Bled. Območje šole je nekoliko odmaknjeno od ožjega centra Bleda, 
saj je umeščeno v prostor med zaščitenimi ledeniškimi morenami na severu in jugu, ki se raztega proti zahodu v obliki 
šolskih rekreacijskih in športnih površin, proti vzhodu pa se zkaljuči proti redki pozidavi s stanovanjskimi objekti. 
 
Podatki o parcelah, na katere se bo s posegalo so povzeti po geodetskem načrtu, ki ga je izdelal Merjovc, Žiga Novak 
s.p., št. načrta 36-2017.  
 
 
Tabela 10 Seznam parcel, na katere se posega 

Katastrska občina Parcelna številka 
2190 Bled del 309, 310/3, del 329, 330/11 (stavba OŠ), 330/14, del 

330/14, del 330/16 
 
 

 
Slika 7 Prikaz območja posega 
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Slika 8 Prikaz območja posega (po geodetskem načrtu Merjovc, Žiga Novak s.p.) 
 
 
 
8.2 Urejanje s prostorskimi dokumenti 
 
Na območju posega veljajo naslednji prostorski akti: 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 40/2014, 

14/2015, 48/2016), oznaka prostorske enote: BL-11 Seliška cesta – osnovna šola. 
 

 
 

9 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE Z OCENO 
STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV 

 
 
Presoja vplivov posameznega projekta na okolje je eno izmed pomembnejših elementov investicije. 
 
Pri projektiranju bodo upoštevana določila veljavnih predpisov, ki se nanašajo na ustrezne ukrepe za varovanje okolja, 
ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin ter zagotavljajo ustrezno varstvo zraka, 
varstvo tal, zaščitne ukrepe za preprečevanje prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Na podlagi znanih dejstev in izkušenj iz podobnih že izvedenih projektov v nadaljevanju povzemamo ukrepe investicije 
vezane na varstvo okolja glede: 
 
- učinkovitosti izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 
- okoljske učinkovitosti (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij 

in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), 
- trajnostne dostopnosti (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), - dostop za invalide, kolesarje,.. 
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- zmanjšanja vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, 
kjer je to potrebno), 

- ohranjanja biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, 
- zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
- sposobnost odzivanja na vplive podnebnih sprememb. 

 
V času predvidenih gradbenih posegov bodo zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in takšna organizacija gradbišča, 
da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in 
drugih nevarnih snovi oz. bo v primeru nezgod zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to  usposobljenih delavcev. Po 
končani gradnji bodo odstranjeni vsi, za potrebe gradenj postavljeni, provizoriji in vsi ostanki deponij.  
 

Objekt bo namenjen izobraževanju, zato zaradi njegove gradnje niso pričakovani vplivi na okolje, ki bi presegali 
zakonsko določene normative, niti za zrak, vode, tla in hrup. Okolju obremenilne dejavnosti v obravnavanem objektu 
niso predvidene. Ob upoštevanju okoljevarstvenih ukrepov in ostalih predpisov, ki urejajo obratovanje tovrstnih 
objektov, pri normalnih pogojih obratovanja, rednem vzdrževanju objekta, predvideni poseg ne bo presegel dopustne 
stopnje obremenjevanja okolja.  
 
Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov: Investicija ne povzroča stroškov, ki bi  terjali posebna vlaganja v odpravo 
negativnih okoljskih vplivov.  
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Tabela 11 Pregled ukrepov za preprečitev zmanjšanja obremenjevanja okolja 
Ukrep V času načrtovanja V času izvajanja V času obratovanja 
Učinkovitost 
izrabe 
naravnih virov 

- Predmet naložbe je 
dozidava/nadzidava/rekonstrukcija obstoječega 
objekta, kar pomembno prispeva k  optimalni rabi 
obstoječih potencialov mesta in zmanjšuje 
potrebo po rabi drugih nezazidanih zemljišč. 

- Ob prenovi se posebna pozornost nameni 
energetski sanaciji objekta. Načrtuje se, da bo 
objekt v kar največji možni meri zadostil pogojem 
za energetsko učinkovit objekt. 

- Poseg se ne nahaja na območju ohranjanja narave, niti na 
območju varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov. 

- V času gradnje se upoštevajo vsi veljavni predpisi. 
 

 

- V objektu se že danes izvaja dejavnosti 
osnovnošolskega izobraževanja, zato se ne 
predvideva dodatna uporaba vode. Kljub temu se bo 
v času obratovanja posebna pozornost namenjala 
učinkovitemu upravljanju porabe vode, za kar bodo 
uporabljene ustrezne sodobne tehnološke rešitve . 
 

Trajnostna 
dostopnost 

- Načrtuje se, da bodo objekt  ter njegove zunanje 
površine po prenovi   dostopne  otrokom in 
invalidom ter  mamicam z vozički. Z izvedbo 
projekta se bo izboljšala kakovost dostopnih 
zunanjih površin, predvsem pa povečala 
prometna varnost 

- V času izvajanja gradbeno – obrtniških del objekt ne bo dostopen 
za javnost zaradi zagotavljanja varnosti. 

- Objekt  bo dostopen z osebnim avtomobilom, peš,  s 
kolesom ter z javnim prevoznim sredstvom. 
- Dostop v objekt bo posebej prilagojen otrokom,  

invalidom, pred objektom stojalo za kolesa. 

Zmanjšanje 
vplivov na 
okolje 

- Obravnavani poseg ne spada med posege v 
prostor, za katere je potrebno izvesti postopek 
presoje vplivov na okolje ali pridobiti 
okoljevarstvenega soglasja. 
 

- Zagotovljen bo strokovni nadzor nad izvajanjem investicije in s 
tem tudi nad načrtovanimi tehnološkimi rešitvami. 

- Pri gradnji bodo upoštevane vse potrebne določbe in predpisi. 
- Pred predajo tehničnih instalacij in naprav bo potrebno izvesti 

merjenje emisij, v skladu s predpisi. 

- Strokovno upravljanje z energetskimi viri in 
tehnološkimi instalacijami in napravami bo 
zagotovljeno preko vzdrževalca – hišnika. 
 

Okoljska 
učinkovitost 

- S projektno dokumentacijo bodo  predlagane 
tehnološke rešitve, ki bodo v skladu s pozitivno 
okoljsko zakonodajo in veljavnimi normativi in 
standardi. 

- Materiali in konstrukcije, predvideni v projektni 
dokumentaciji, bodo v največji možni meri 
preprečevali prekomerne obremenitve okolja. 

- Medetažne konstrukcije in stene zagotavljajo 
ustrezno zaščito pred hrupom, ki prihaja iz drugih 
prostorov v isti stavbi skladno s pravilnikom o 
zvočni zaščiti stavb. 

- Pri načrtovanju zunanje osvetlitve se upošteva 
Uredba o svetlobnem onesnaževanju in 
uporabljati le okolju prijazne svetilke, pri katerih je 
delež svetlobnega toka, ki sega navzgor, 0%. 

 
 

- V času gradnje in rušitve bodo nastajali gradbeni odpadki. 
Gradbišče bo organizirano v skladu s Pravilnikom o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Izdelan je elaborat – 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (V114280, Protim 
Ržišnik Perc, november 2009). Začasno zbiranje in ločevanje 
odpadkov pred odvozom na deponijo je predvideno na območju 
gradbišča. Za ravnanje z gradbenimi odpadki  bo izdelano 
poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Cilj je čim več 
obstoječih materialov ohraniti in nadalje uporabiti.  Pri gradnji bo 
nastala manjša količina tehnoloških vod (zaradi vsebnosti 
cementa in apna), ki jih bodo zbirali in ponovno uporabili. 

- Emisije snovi v zrak zaradi rekonstrukcije bodo obsegale prašenje 
pri izvedbi del, manipulaciji z gradbenimi odpadki ter emisije 
izpušnih plinov tovornih vozil in gradbenih strojev. Vpliv emisij v 
času gradnje je ocenjen kot zmeren. V primeru nastajanja emisij 
prahu, ki bi segale izven gradbišča, mora izvajalec gradbenih del 
poskrbeti za vlaženje sipkih gradbenih materialov.  

- Emisije snovi v vode ali tla bi lahko nastale zaradi  transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi na 

- Objekt bo priklopljen na sistem odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v občini. Zasnova kanalizacijskega 
omrežja je načrtovana v ločenem sistemu tako, da 
se bodo padavinske vode iz strešin stavbe ter 
utrjenih oz. tlakovanih površin (preko lovilcev olj) 
odvajale ločeno od komunalnih odpadnih vod v 
sistem ponikovalnic. 

- Razsvetljava: predvidene so eko varčne svetilke, 
teži se k minimalnemu svetlobnemu 
onesnaževanju.  

- Nastajanje odpadkov. V objektu se uvede ločeno 
zbiranje odpadkov. Za nerazgradljive odpadke iz  
kuhinje je predviden ločen  prostor v kleti objekta, 
od koder se dnevno odvažajo. 

-  Emisije snovi v zrak zaradi vgrajene kurilne naprave 
bodo v skladu z dovoljenimi mejnimi vrednostmi. 
Kurilno napravo in odvodnik kurilne naprave je 
potrebno redno čistiti ter redno opravljati meritve 
emisij.  
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Ukrep V času načrtovanja V času izvajanja V času obratovanja 
gradbišču. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (nadzor tehnične 
usposobbljenosti vozil in gradbene mehanizacija, nadzor nad 
uporabo goriv ter motornih in strojnih olj, zaščita eventualnega 
skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih 
snovi pred možnostjo izliva, zagotovitev takojšnjega ukrepanja s 
strani za to usposobljenih delavcev) je vpliv ocenjen kot manj 
pomemben. 

- Vpliv svetlobnega onesnaženja bo v času gradnje prisoten zaradi 
razsvetljave objekta in pripadajočega parkirišča in bo ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov neznaten. 

- Ocenjuje se, da bo povečana obremenitev okolja zaradi prenove 
sprejemljiva. 

- Posebni ukrepi v zvezi z emisijo v vode niso 
predvideni, saj bo dodatna količina odpadne vode 
majhna, ravnanje z odpadnimi vodami  na lokaciji pa 
bo ustrezno. 

- Hrup bo zmanjšan z zvočno izolativnostjo stavbe in 
ustrezno vgradnjo naprav, ki predstavljajo vir hrupa. 

 
 

Ohranjanje 
biotske 
raznovrstnosti 
in 
ekosistemskih 
storitev 

- Poseg se ne nahaja na območju ohranjanja 
narave, niti na območju varovalnih gozdov ali 
gozdnih rezervatov. 

- Na območju je načrtovana ureditev zelenih 
površin. 

- Poseg se ne nahaja na območju ohranjanja narave, niti na 
območju varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov. 

 

- Objekt se ne nahaja na območju ohranjanja narave, 
niti na območju varovalnih gozdov ali gozdnih 
rezervatov, zato ne bo negativnih vplivov na 
biodiverziteto. 

- V okviru projekta se načrtuje tudi izgradnja 
tematskih poti in eko vrta, ki bodo služili izvajanju 
izobraževalnih aktivnosti 

 
Zmanjševanje 
emisij 
toplogrednih 
plinov 

- V fazi načrtovanja je predvidenena energetska 
sanacija obstoječega objekta in več tehnično-
tehnoloških rešitev, ki bodo prispevale z 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov 

- Vsi gradbeni stroji in naprave morajo biti skladni in delovati z 
veljavnimi predpisi.  

- V primerjavi z obratovanjem pred izvedbo naložbe, 
se bodo emisije toplogrednih plinov pri 
obratovanju novega objekta zmanjšale zaradi 
izvedbe toplotne izolacije, tehnološko 
učinkovitejših energetskih in strojnih naprav in 
spodbujanja mehkih oblik mobilnosti za prihod v 
šolo. 

Spos“obnost 
odzivanja na 
vplive 
podnebnih 
sprememb 

- Objekt bo načrtovan z upoštevanjem prilagajanja 
podnebnim spremembam predvsem z vidika 
osončenja/zasenčenja objekta, učinkovite rabe 
vode, energije in uvajanja trajnostne mobilnosti. 

- Čas gradnje se prilagaja eventuelnim tveganjem izrednih 
podnebnih situacij, izvedba se načrtuje večinoma v času poletnih 
počitnic 
 

- Pri obratovanju se uporablja vgrajene tehnologije 
zasenčenja oz. osončevanja,  učinkovite rabe vode 
in energije. 
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10 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA 
PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOST 

 
10.1 Časovni načrt s popisom aktivnosti  
 

   2019 2020 2021 2020 

 pred 
2019 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI                  
izdelava projektne dokumentacije                  

idejni projekt (IDP)                   
javno naročilo (FIDIC - rumena knjiga)                     

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)                      
projekt za izvedbo (PZI)                   

gradbeno dovoljenje                   
Izdelava investicijske dokumentacije                  

predinvesticijska zasnova (PIZ)                   
investicijski program (IP)                   

podpis pogodbe z izvajalcem                   
IZVEDBA DEL                          
OBRATOVANJE                  
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10.2 Organizacija vodenja projekta 
 
Pripravo in izvedbo investicije bo vodila projektna skupina Občine Bled v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih 
zmogljivosti. Projektna skupina se okrepi z zunanjimi strokovnjaki na področjih, kjer sama nima dovolj strokovnih 
kompetenc (gradbeni nadzor,  inženiring, revizija dokumentacije,..). Oblikovana je projektna skupina v sestavi in z 
nalogami kot so opisane v nadaljevanju.  V času izvedbe bodo po potrebi za posamezne naloge oblikovane stalne ali 
začasne delovne podskupine, ki jih bodo vodili za posamezno področje pristojni člani projektne skupine.  Sedež  
projektne skupine in  oprema  bo na voljo v prostorih občinske uprave, v času gradnje se projektna skupina po potrebi 
preseli na samo lokacijo. Projektna skupina se bo sestajala najmanj enkrat mesečno, v času gradnje  tedensko.  
 
Za pripravo in izvedbo projekta je imenovana projektna skupina v sestavi: vodja projekta in člani za različna strokovna 
področja: javna naročila in pravni del, zahtevki in administracija projekta, finance, informacijska podpora ter poročanje, 
operativa, strokovna pomoč s strani upravljalca.  
 
Slika 9: Projektna skupina 

  Vodja projekta 
Matjaž BERČON 

 

   

          
  Namestnik vodje projekta 

Mag. Romana STARIČ 
   

         
            

Javna 
naročila  

 Predstavnik 
upravljalca 

 Izvajalec 
gradnje 

 Gradbeni 
nadzor 

 Inženiring 

Maja 
POTOČNIK 

 Nataša  
AHAČIČ 

 zunanji  zunanji  zunanji 
    

 
 
Naloge projektne skupine so: 
• zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v skladu s projektno in investicijsko dokumentacijo ter dogovorjenim 

časovnim načrtom, 
• izvesti javna naročila, 
• poročati o poteku investicije, 
• zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih , 
• skrbeti za informiranje in obveščanje javnosti,  
• pripraviti objekt za zagon in obratovanje. 
 
Naloge vodje projekta:  
• zagotavlja povezanost med projektom kot začasno organizacijo in notranjimi organizacijskimi enotami občinske 

uprave, ki zagotavlja projektu sodelavce, sredstva in okolje za uspešno delo v projektu kar neposredno dogovori z 
direktorjem občinske uprave, 

• skrbi za ustrezen pretok informacij z županom ter skrbi za sprejem ustreznih sklepov s strani župana in/ali 
občinskega sveta občine in je vplivni član projekta, 

• potrjuje predloge opredelitve ciljev in omejitev projekta, 
• odloča v zvezi z načrtovanjem in nadziranjem projekta na podlagi predlogov predračunskih in obračunskih operacij, 
• odobrava, presoja, dopolnjuje in potrjuje predloge rešitev, 
• predlaga spremembe rokov in stroškov v zvezi s projektom v skladu s predpisi in pogodbami, 
• predlaga izpolnjevanje pogojev za uspešno in učinkovito delo v projektu, 
• zagotavlja izpolnjevanje pogojev za uresničitev operacionalizacije projekta. 
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Namestnik vodje projekta skrbi za:  
• načrtovanje, usklajevanje, koordiniranje in nadzorovanje izvajalcev projektnih nalog iz lastne organizacije in 

zunanjih organizacij, 
• usklajevanje in dodeljevanje nalog izvajalcem, 
• vodenje razgovorov in skrb za ustrezen pretok informacij, 
• skrb za sprejem potrebnih sklepov, 
• pripravljanje, sklicevanje in vodenje sestankov projektne skupine, 
• potrjevanje metodologije in tehnologije dela v projektni skupini, 
• zagotavljanje razmer za uspešno delo v projektu ter informiranje sodelavcev v projektu, 
• usklajevanje dela v projektu z delom notranjih organizacijskih enot, ki izvajajo naloge za projekt, 
• predlaganje direktorju občinske uprave imenovanje potrebnih podprojektnih skupin v projektu, 
• usklajevanje dela v projektu z delom notranjih organizacijskih enot občinske uprave, ki izvajajo naloge za projekt, 
• priprava predkalkulacije in obračunskih poročil v zvezi s projektom in proračunskimi postavkami, 
• pripravljanje strokovnih podlag za obravnavo na sestankih projektne pisarne, 
• spremljanje uresničevanja sklepov sestankov projektne skupine, 
• nadziranje stroškov, terminskih načrtov aktivnosti (Ganttov diagram) ter nadziranje izvedbe javnega naročanja, 
• usmerjanje in usklajevanje dela članov projektne skupine oz. podprojektnih skupin in odgovarjanje na nadzor nad 

delom zunanjih izvajalcev, 
• koordiniranje dela s predstavniki ostalih državnih in lokalnih organov, ki so vključeni v projekt, 
• po potrebi vsakodnevno dajanje navodil članom projektne skupine, nadziranje njihovega sodelovanja pri 

strokovnem delu izvajanja projekta ter postopkov,  povezanih s predinvesticijskimi in investicijskimi aktivnostmi, 
motiviranje in vzpodbujanje, 

• spremljanje in nadziranje dela na projektu. 
 
Naloge člana projektne skupine: 
• sodeluje pri izvajanju nalog projekta v načrtovanih rokih, obsegu in kvaliteti in aktivno sodelovati v procesu in 

postopkih izvajanja projekta, 
• sodelovanje na delovnih sestankih z vodjo projekta oz. vodjem projektne podkupine, 
• izdelovanje dokumentov za strokovni del priprave, izvedbe in zaključka tistega dela projekta, ki mu je določen v 

sklepu o imenovanju v projektno skupino, 
• zagotavljanje izvedbe planiranih aktivnosti v vseh fazah projekta, skladno s terminskim načrtom in na podlagi 

izvedbenega elaborata projekta (ali prvega zapisa projekta) 
• pomoč ostalim udeležencem v projektu pri strokovnem delu v smislu definiranja vsebine projekta, pravočasnega 

načrtovanja in zagotavljanja strokovnih ter ostalih znanj in veščin iz njegovega delovnega področja, 
• pravočasno izdelovanje dogovorjenih poročil za vodjo projekta, o napredovanju del na projektu, 
• poročanje vodji projekta o uresničevanju svojih nalog, 
• zagotavljanje, da bodo vsi dokumenti projekta izdelani na podlagi najnovejših spoznanj na strokovnem področju 

ob upoštevanju zakonodaje, standardov in ostalih strokovnih znanj ter izkušenj, 
• zagotavljanje, da bo pregledal in parafiral prejete dokumente s strani izvajalcev in ostalih udeležencev v projektu 

ter jih pravočasno posredoval do vodje projekta ter 
• opravljanje drugih nalog v zvezi s projektom po nalogu vodje projekta. 
 
Naloge predstavnika nadzora/inženirja po FIDIC:  
• sodeluje pri strokovnem delu izvajanja projekta in izvaja storitve gradbenega nadzora, 
• ugotavlja ustreznost postopkov od razpisa do prevzema po fazah gradnje in za celoten projekt, 
• skrbi za ustreznost tehnične, investicijske, poslovne in druge dokumentacije v zvezi z izvedbo projekta, 
• spremlja in organizira koordinacijo del posameznih izvajalcev, 
• pripravlja in spremlja izvajanje terminskega in finančnega načrta projekta, 
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• pripravlja mesečna in končno poročilo o izvajanju projekta s posebnim poudarkom na tehnični del ter druga dela, 
• izvaja naloge inženirja po FIDIC. 
 
Naloge pooblaščenega vodje projekta s strani izbranega gradbenega podjetja: 
• vodi izvedbo v skladu s pogodbo, 
• sodeluje z naročnikom in nadzornikom, 
• prisostvuje koordinacijskim sestankom, 
• tekoče informira naročnika in nadzornika o že nastalih oz. pričakovanih težavah in spremembah, 
• pripravlja in spremlja izvajanje terminskega načrta, 
• izvaja ostale naloge v skladu z gradbeno pogodbo. 
 
 
 
10.3 Analiza izvedljivosti 
 
V nadaljevanju smo preverili izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih mejnikov v projektu. 
 

Ključni mejniki  Trajanje 
PRIPRAVA  
Investicijska dokumentacija Izdelano 
Projektna dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja  

Idejni projekt je izdelan, ostala projektna dokumentacija bo oddana v 
izdelavo v skladu s pravili FIDIC rumene knjige 

Upravna dovoljenja December 2020 
Umestitev v NRP  Projekt je umeščen v NRP Občine Bled. 
Izbor ponudnikov – izvedba javnega 
naročila 

Junij 2019 – november 2019 

IZVEDBA  
Gradnja/prenova: objekti Januar 2021 – september 2022 
Tehnični pregled in uporabno dovoljenje Oktober 2022 
Poročilo o izvajanju investicije Letno v času gradnje  
ZAGON  
Predaja objekta v obratovanje December 2022 
Poročila o učinkih projekta Letno v okviru letnega poročila upravljavca 

 
Javna naročila: Investitor – Občina Bled bo javno naročilo gradnje oddal po postopku konkurenčnega dialoga na podlagi 
42. člena ZJN – 3. Predmet javnega naročila bo obsegal projektiranje dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (t.i. DGD) in projekta za izvedbo del (t.i. PZI) ter izvedba obnove osnovne šole Bled po FIDIC rumeni knjigi. 
Odločitev za izvedbo projekta po t.i. FIDIC rumeni knjigi je investitor sprejel iz več razlogov: 
- Časovne komponente: zaradi zahtevnosti projekta bi ločena izdelava projektne dokumentacije in pridobitve 

gradbenega dovoljenja na eni strani in izvedba obnove na drugi strani zahtevala bistveno več časa, kajti v primeru 
t.i. FIDIC rdeče knjige bi bilo potrebno izvesti dva ločena postopka javnih naročil; 

- Jasne razmejitve odgovornosti in koordinacije vseh deležnikov: naloga prevzemnika (izvajalca) pogodbenih 
obveznosti bo jasna in nedvoumna, zahtevna koordinacija 

- Organizacijskih izzivov izvedbe projekta: v času obnove bo v šoli potekal pouk, v fazi konkurenčnega dialoga bodo 
morale biti podane tudi rešitve načrta izvajanja ob predpostavki, da bo pouk v šoli potekal nemoteno oziroma ob 
sprejemljivih prilagoditvah. 
  

Namen javnega naročila bo izbrati izvajalca, ki bo izvedel obnovo osnovne šole v celoti (od projektiranja do končne 
izvedbe), pri čemer morajo biti upoštevane okvirne zahteve naročnika v zvezi z izvedbo projekta, ki so opredeljene v 
idejni zasnovi in idejnem projektu, ki ju je izdelal ARCO d.o.o. Nova Gorica.  
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OPIS POSTOPKA KONKURENČNEGA DIALOGA: 
Konkurenčni dialog bo izveden v treh fazah, in sicer: 
- I. faza: faza kvalifikacije: investitor bo na podlagi predloženih prijav priznal sposobnost največ trem kandidatom, ki 

bodo izpolnjevali pogoje za priznanje sposobnosti na podlagi javnega razpisa. V kolikor bo kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali pogoje za priznanje sposobnsoti več kot tri, bo naročnik tri kandidate določil na podlagi vnaprej znanih 
in objavljenih kriterijev. 

- II. faza: faza dialoga: investitor bo vsakega kandidata, ki mu bo priznal sposobnsot v prvi fazi in bo vključen v to fazo, 
povabil k izdelavi idejne rešitve za konkretno tehnično rešitev izvedbe predmeta javnega naročila. Idejna rešitev, ki 
jo bodo morali izdelati kandidati, ki jim je bila priznana sposobnost, mora vsebovati ekonomsko tehnični elaborat 
ter izdelano idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (t.i. IZP). Investitor si pridružuje pravico, da 
v fazi dialoga spreminja tehnično rešitev izvedbe predmeta javnega naročila gled ena podatke, ki jih bo pridobil v 
fazi dialoga s ciljem oblikovanje primerne idejne rešitve. Vsi kandidati so v tej fazi enakopravno obravnavani, 
investitor (naročnik) pa si pridružuje pravico, da v tej fazi zavrne kandidata, za katerega se na podlagi izvedenega 
dialoga izkaže, da ni sposoben izvesti javnega naročila na način in pod pogoji, kot jih je opredelil naročnik. 

- III. faza (faza oddaje končne prijave): po zaključeni fazi dialoga s kandidati bo investitor (naročnik na podlagi 
izdelanih idejnih rešitev izbral tehnično rešitev izvedbe predmeta javnega naročila in pripravil končno povabilo k 
oddaji prijav, v katerem bo opredelil končne pogoje in merila za izbiro najugodnejšega kandidata ter tehnične in 
druge zahteve gled ena vsebino dialoga, ki ga bo izvedel s kandidati. Končno povabilo k oddaji prijav bo vsebovalo 
tudi usklajen vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila in natančno opredelitev vsebine projekta, ki bo v drugi fazi 
konkurenčnega dialoga lahko predmet pogajanj. 

 
Izmed prispelih končnih prijav bo na podalgi pogojev in meril naročnik/investitor izbral najugodnejšega kandidata. V 
primeru, da v izvedeni tretji fazi konkurenčnega dialoga ne bo investitor dobil nobene dopustne končne prijave, si 
pridružuje pravico postopek vrniti v drugo fazo konkurenčnega dialoga, kjer bodo kandidati izdelali nove idejne rešitve. 
Izbrani izvajalec bo moral izvesti vsa pogodbena dela (projektiranje in gradnjo) v roku za dokončanje del, ki je opredeljen 
v podčlenu 8.2. FIDIC rumene knjige in je 720 dni, vendar bo rok v drugi fazi konkurenčnega dialoga še predmet 
pogajanj. Običajno zaporedje glavnih dogodkov v postoku pri FIDIC rumeni knjigi je prikazano v sliki 10 v nadaljevanju. 
 
Poročilo o izvajanju investicije: Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta pripravi poročilo o izvajanju 
investicije oz. poročilo ob predvidenih odmikih v skladu z določili  6. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16)  ter v primerih, 
ko tako določajo predpisi. 
 
Novelacija IP: 6. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) določa, da če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega 
programa (na primer sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu kakor 
tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani 
stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 % 
ocenjene vrednosti projekta, se mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati).  Odgovorni vodja izvedbe 
investicijskega projekta pripravi predlog za morebitno novelacijo investicijskega programa.  
 
Poročilo o spremljanju učinkov: Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta (stopnja izkoriščenja 
zmogljivosti, kazalniki ciljev, poslovanje, kazalnikov, ..) v fazi obratovanja pripravi upravljavec naložbe. Upravljavec 
pošlje poročilo investitorju, ki ga preuči ter na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne potrebne ukrepe.  
Spremljanje učinkov investicije bo potekalo na dveh ravneh: i) statistično spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in 
kazalnikov iz tega IP,  ii) vsebinsko spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev v tem IP ter iii) finančno spremljanje 
prihodnjega poslovanja upravljalca. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe projekta 
oz. v skladu s predpisi eventualnih sofinancerjev. 
 
Zaključek: Projekt ima jasno upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja pripravljalne faze vezana 
na projektiranje in pridobivanje upravnih dovoljenj, zato je projekt realen in izvedljiv.  Glej tudi analizo tveganj  v 
poglavju 13.2. 
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Slika 10 Zaporedje glavnih dogodkov po postopku FIDIC rumena knjiga 
  

 

720 dni 180 dni 
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11 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA 
 
Pri izdelavi načrta financiranja projekta je upoštevan časovni načrt izvedbe investicije, prav tako pa tudi plačilni roki kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja. V času izdelave investicijskega 
programa je predvideno, da bo projekt v celoti financirala Občina Bled iz lastnih sredstev proračuna. 
 
 
Tabela 12 Prikaz vrednosti z viri financiranja (v EUR) 
 

Aktivnost SKUPAJ  Pred 2019 2019 2020 2021 2022 

I Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (5%) 445.306,98 21.890,00 31.083,61 392.333,37     

II Izvedba GOI del 7.687.955,27 0,00 0,00 0,00 3.802.153,94 3.885.801,33 

KLET 824.793,57       407.909,78 416.883,79 

PRITLIČJE 2.257.715,38       1.116.575,36 1.141.140,02 

1. NADSTROPJE 2.213.754,31       1.094.833,98 1.118.920,33 

2. NADSTROPJE 2.391.692,01       1.182.834,82 1.208.857,19 

III Nakup opreme 158.712,10         158.712,10 

IV Spremljajoči stroški 401.966,70 19.350,00 9.900,00 19.616,67 171.096,93 182.003,10 

gradbeni nadzor in inžiniring (3%) 255.016,69     19.616,67 114.064,62 121.335,40 

ostali stroški (1,5%) 146.950,01 19.350,00 9.900,00   57.032,31 60.667,70 

SKUPAJ OCENA STROŠKOV (brez telovadnice) 8.693.941,05 41.240,00 40.983,61 411.950,04 3.973.250,87 4.226.516,53 

DDV 1.912.667,03 9.072,80 9.016,39 90.629,01 874.115,19 929.833,64 

SKUPAJ OCENA STROŠKOV Z DDV 10.606.608,08 50.312,80 50.000,00 502.579,05 4.847.366,06 5.156.350,17 

       
VIRI FINANCIRANJA 10.606.608,08 50.312,80 50.000,00 502.579,05 4.847.366,06 5.156.350,17 

Občina Bled 10.606.608,08 50.312,80 50.000,00 502.579,05 4.847.366,06 5.156.350,17 
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12 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 
 
12.1 FINANČNA ANALIZA 
 
Namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih rezultatov projekta. Običajno se izdela z vidika lastnika. Ker pa v 
tem primeru lastnik objekta (Občina Bled) in izvajalec dejavnosti izobraževanja (upravitelj – Osnovna šola 
prof.dr.J.Plemlja Bled) nista isti subjekt, je izdelana konsolidirana finančna analiza. Pri izračunih finančne analize je 
upoštevana metoda diferenčnih vrednosti (inkrementalna metoda). 
 
V finančni analizi so upoštevani le denarni tokovi, se pravi dejanski znesek denarnih sredstev, ne pa nedenarne 
knjigovodske postavke (npr. amortizacija, rezervni sklad). 
 

12.1.1 Predpostavke finančne analize 
 
 
Za finančno analizo so bile upoštevane naslednje predpostavke: 
- Ekonomska doba investicije je ocenjena na 15 let; 
- Uporabljena je 4 % finančna diskontna stopnja (skladno z dokumentom »Guide to Cost-benefit Analysis of 

Investment Projects«, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020, European Commission, December 
2014); 

- V prikazu denarnega toka je upoštevana vrednost v stalnih cenah  z  DDV, skladno z metodologijo EU, opredeljeno 
v »Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects«, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020, 
European Commission, December 2014, poglavje 2.7.2. Methodology, stran 41; 

- Izvedba investicije je načrtovana v obdobju 2018-2022, doba obratovanja do leta 2032; 
- V finančni in ekonomski analizi upoštevamo vrednost investicije v stalnih cenah z DDV; 
- V finančni analizi so upoštevani le dodatni stroški in prihodki (prihranki), ki bodo nastali zaradi investicije: izvedba 

naložbe bo bistveno prispevala k zmanjašnju energetske porabe objekta (stroški elektrike in ogrevanja), skladno z 
izdelanim REP bodo ti stroški zmanjšani za 33.448 EUR; 

- Preostanek vrednosti: skladno z 18. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014,  se 
preostala vrednost naložbe vključi v izračun diskontiranega neto prihodka operacije le, če prihodki presegajo 
stroške projekta. V predmetnem projektu je neto denarni tok celotno referenčno obdobje pozitiven, kar pomeni, 
da v celotnem obdobju obratovalni stroški presegajo prihodke projekta.  
 

Na podlagi navedenih predpostavk je bila ugotovljena finančna donosnost investicijo, ki je izdelana s pomočjo: 
- Finančne neto sedanje vrednosti;  

Kriterij presoje: V primeru, da je finančna neto sedanja vrednost (NPV/C) negativna, pomeni, da gre za javni projekt, 
ki ni zanimiv s podjetniškega vidika 

- Finančne interne stopnje donosnosti (FRR/C); 
Kriterij presoje: projekt je upravičen do financiranja iz javnih sredstev, kadar je interna stopnja donosnosti nižja od 
diskontne stopnje (4 %). 
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Tabela 13  Predpostavke finančne analize  
Parameter Predpostavka 
Referenčno obdobje 15 let (2018 – 2032) 
Diskontna stopnja  4% (Uredba o enotni metodologiji) 
Uporabljena metoda Metoda diferenčnih vrednosti (t.i. inkrementalna metoda), ki določa, da je potrebno za 

izračun denarnega toka naložbe in finančnih kazalnikov investicije uporabiti tiste 
vrednosti, ki pomenijo razliko med varianto »z naložbo« in varianto »brez« naložbe. 

Preostanek vrednosti po koncu 
referenčnega obdobja 

Prihodki projekta so celotno referenčno obdobje nižji od odhodkov projekta, kar pomeni, 
da je neto denarni tok negativen. Skladno z 18. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 480/2014.  

Pričetek referenčnega obdobja Pričetek izvajanja naložbe – leto 2018 
Prihodki V analizo stroškov in koristi so vključeni zgolj tisti prihodki/prihranki, ki se nanašajo na 

obratovanje objekta, brez prihodkov, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti 
Stroški V analizi stroškov in koristi so vključeni zgolj stroški, ki se nanašajo na obratovanje in 

vzdrževanje objekta (tekoče in investicijsko), brez stroškov, povezanih z izvajanjem 
dejavnosti. 

 
Strošek tekočega vzdrževanja 
 
 
 

 
Strošek tekočega vzdrževanja je zaradi sanacije objekta zmanjšan. V finančni analizi 
predpostavljamo 10% znižanje stroškov od tistih, realiziranih v letu 2018. Zmanjšani 
stroški iz naslova zmanjšanih stroškov tekočega vzdrževanja znašajo 592,83 EUR letno. 
 

Zmanjšanje stroškov energije in 
ogrevanja 

V finančni analizi so upoštevani le dodatni stroški in prihodki (prihranki), ki bodo nastali 
zaradi investicije: izvedba naložbe bo bistveno prispevala k zmanjašnju energetske 
porabe objekta (stroški elektrike in ogrevanja), skladno z izdelanim REP bodo ti stroški 
zmanjšani za 33.448 EUR 

Stroški reinvestiranja Skladno z uporabljenimi amortizacijskimi stopnjami za nakupljeno opremo (20 %) bo 
celotna oprema zamenjana 1x v referenčnem obdobju. 
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12.1.2 Ocena stroškov in prihodkov v ekonomski dobi projekta 

12.1.2.1 Vrednost naložbe 
 
Skladno z veljavno metodologijo, se v finančni (in ekonomski) analizi upošteva vrednost naložbe v stalnih cenah. 
 
Vrednost investicije v stalnih cenah brez nepredvidenih stroškov znaša 10.135.743,05 €. Vrednost investicije v stalnih 
cenah vključuje DDV, kajti investitor – Občina Bled ga za dejavnost izobraževanj ne more poračunavati, zato predstavlja 
dejanski strošek projekta.  
 
Tabela 14  Prikaz vrednosti naložbe (v stalnih cenah, v  EUR)  

Aktivnost SKUPAJ pred 2019 2019 2020 2021 2022 

I Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (5%) 427.723,61 21.890,00 31.083,61 374.750,00     

II Izvedba GOI del 7.345.000,00 0,00 0,00 0,00 3.672.500,00 3.672.500,00 

KLET 788.000,00       394.000,00 394.000,00 

PRITLIČJE 2.157.000,00       1.078.500,00 1.078.500,00 

1. NADSTROPJE 2.115.000,00       1.057.500,00 1.057.500,00 

2. NADSTROPJE 2.285.000,00       1.142.500,00 1.142.500,00 

III Nakup opreme 150.000,00         150.000,00 

IV Spremljajoči stroški 385.262,50 19.350,00 9.900,00 18.737,50 165.262,50 172.012,50 

gradbeni nadzor in inžiniring (3%) 243.587,50     18.737,50 110.175,00 114.675,00 

ostali stroški (1,5%) 141.675,00 19.350,00 9.900,00   55.087,50 57.337,50 

SKUPAJ OCENA STROŠKOV (brez telovadnice) 8.307.986,11 41.240,00 40.983,61 393.487,50 3.837.762,50 3.994.512,50 

DDV 1.827.756,94 9.072,80 9.016,39 86.567,25 844.307,75 878.792,75 

SKUPAJ OCENA STROŠKOV Z DDV 10.135.743,05 50.312,80 50.000,00 480.054,75 4.682.070,25 4.873.305,25 

 

12.1.2.2 Izračun amortizacije in preostanka vrednosti 
 
Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava redno odpisujejo oziroma obračunavajo amortizacijo 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev kot je določeno s Pravilnikom o načinu in stopnja odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. List RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 
58/10, 108/13, 100/15 – v nadaljevanju Pravilnik). Skladno s Pravilnikom se osnovna sredstva redno odpisujejo 
posamično, z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja, ki se mora dosledno uporabljati iz 
obračunskega obdobja v obračunsko obdobje.  
 
V prilogi I navedenega Pravilnika so določene stopnje rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev, in sicer: 
- Zgradbe (stavbe, ceste, druge zgradbe) se amortizirajo po letni stopnji 3%; 
- Oprema za opravljanje negospodarske dejavnosti, konkretno oprema za šole pa se amortizira po letni stopnji 20 %; 
- Druga oprema (tehnološka oprema) se amortizira po letni stopnji 20 %. 
 
Navedene amortizacijske stopnje smo upoštevali tudi pri izračunu amortizacije za predmetni projekt, predstavljene so 
v tabeli 41. V izračunu amortizacije smo upoštevali končno vrednost naložbe (v tekočih cenah), kajti amortizacija se 
računa na podlagi nabavnih cen. 
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Tabela 15  Izračun amortizacije 

IZRAČUN ŠTEVILA LET ZA PREOSTANEK 
VREDNOSTI Vrednost Am stopnja 

Letni znesek 
amortizacije  

(v EUR) 

Neamortiziran del 
na koncu 

referenčnega 
obdobja 

gradbena dela 9.379.305 3% 281.379,16 6.190.341,58 
oprema 193.629 20% 38.725,75 0,00 
skupaj 9.572.934   320.104,92 6.190.341,58 

 
 
Na podlagi navedenih predpostavk znaša letni znesek amortizacije 320.104,92 EUR.  
 
Člen 18 Delegirane uredbe Evropske Komisije št 480/2014 določa, da naj bi bil preostanek vrednosti izračunan na podlagi 
neto sedanje vrednosti denarnih tokov v preostanku življenjske dobe projekta. Prav tako pa dovoljuje uporabo drugih 
metod v primeru pojasnitve okoliščin, ki narekujejo sprejem drugačne odločitve in uporabe drugačne metode. Za 
projekte, ki ne generirajo prihodka, se navajata dve metodi, in sicer: 
- Izračun ostanka vrednosti po klasični metodi neamortiziranega dela vrednosti ali 
- Ostanku vrednosti, ki je ocenjen na podlagi ocene tržne vrednosti naložbe. 
 
Za izračun preostanka vrednosti smo uporabili prvo predlagano metodo – izračun ostanka vrednosti po klasični metodi 
neamortiziranega dela vrednosti, ki znaša 6.190.341,58 EUR. 
 

12.1.2.3 Prikaz potrebnih nadomestitvenih vlaganj v referenčnem obdobju 
 
Uporabljene amortizacijske stopnje določajo življenjsko dobo opreme, ki je krajša od uporabljenega referenčnega 
obdobja. Zato se predpostavlja, da je potrebno v proučevanem obdobju opremo tudi zamenjati, in sicer dvakrat v 
proučevanem referenčnem obdobju 15 let kot prikazuje tabela v nadaljevanju. 
 
Tabela 16  Prikaz vrste potrebnih zamenjav opreme z dinamiko menjave 

VRSTA NADOMESTITVENIH VLAGANJ LETO IZVEDBE VIŠINA VLAGANJ 
(V EUR) 

Reinvestiranje opreme 1 2028 183.000,00 
Reinvestiranje opreme 2 2032 183.000,00 

 
 

12.1.2.4 Predvideni obratovalni stroški in stroški vzdrževanja 

Ocena obratovalnih stroškov izhaja iz dejanske realizacije obratovalnih stroškov osnovne šole v letu 2018. V tabeli v 
nadaljevanju prikazujemo dejansko realizacijo obratovalnih stroškov za leto 2018 na podlagi podatkov, pridobljenih s 
strani upravljalca. Navedeni realizaciji smo dodali oceno dodatnih stroškov oziroma zmanjšanih stroškov kot posledico 
izvedbe projekta. Zmanjšani stroški izhajajo iz naslednjih predpostavk: 
- Izdelani Razširjeni energetski pregled ocenjuje, da bi se stroški električne energije in ogrevanja za objekt osnovne 

šole znižali na letni ravni za 33.448 EUR v primeru izvedbe naložbe v energetsko sanacijo ovoja stavbe. Tovrstna 
naložba je del tega projekta, zato je navedeno upoštevano kot prihranek po zaključku investicije; 

- Osnovna šola je imela v letu 2018 5.928,29 EUR stroškov z vzdrževanjem objekta. Zaradi posodobitve, obnove, 
rekonstrukcije, energetske sanacije, kar je predmet tega projekta ocenjujemo, da se bodo tekoči stroški vzdrževanja 
objekta znižali na letni ravni za 10%. 
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Tabela 17  Prikaz stroškov obratovanja osnovne šole pred in po izvedbi projekta 

 2018 
dodatni stroški/prihranki 
zaradi izvedbe projekta 

SKUPAJ OBRATOVALNI  
STROŠKI PO ZAKLJUČKU 

PROJEKTA 
Voda in komunalne storitve 9.708,25 0,00 9.708,25 
Material za vzdrževanje šole 6.392,98 0,00 6.392,98 
Električna energija 36.608,47 -10.034,40 26.574,07 
Stroški ogrevanja 26.057,70 -23.413,60 2.644,10 
Vzdrževanje objekta 5.928,29 -592,83 5.335,46 
Stroški zavarovanja objekta 3.945,88 0,00 3.945,88 
Osebni dohodki in dodatki - hišniki 32.117,60 0,00 32.117,60 
Osebni dohodki in dodatki -čistilke 91.546,03 0,00 91.546,03 
skupaj 212.305,20 -34.040,83 178.264,37 

 

12.1.2.5 Predvideni prihodki v dobi obratovanja 
 
Zaradi izvedbe projekta se ne načrtuje realizacije kakršnihkoli dodatnih prihodkov iz naslova obratovanja objekta 
osnovne šole. V predhodnem poglavju je načrtovano zmanjšanje načrtovanih stroškov. Navedeno ima enak učinek kot 
realizacija prihodkov, zato so v finančni analizi upoštevani kot prihodki. 
 

12.1.3 Rezultati finančne analize 
 
V okviru analize se je ugotavljala finančna donosnost investicije, ki se ugotovi na podlagi ocenjene finančne neto sedanje 
vrednosti in finančne interne stopnje donosa investicije (NPV/C, FRR/C). Ti kazalniki pokažejo zmožnost neto prihodkov, 
da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako so ti financirani.  
 
Na podlagi predpostavk predhodnih poglavij in dejstev je izdelana finančna projekcija projekta za referenčno obdobje. 
Upoštevano je referenčno obdobje 15 let, temu pa je dodano tudi obdobje, ko se bo projekt tudi dejansko izvajal in 
bodo nastajali investicijski stroški.  
 
Pri izračunih finančne analize je upoštevana metoda diferenčnih vrednosti (t. i. metoda prirasta). V nadaljevanju (tabela 
18) prikazujemo zgolj inkrementalni prikaz prihodkov in stroškov projekta, kar pomeni zgolj prikaz dodatnih prihodkov 
in stroškov ter prihrankov, ki so povzeti iz predstavitev v predhodnem poglavju.  
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Tabela 18 Prikaz finančnega toka investicije (EUR)   
      1 2 3 4 5 6 7 
  SKUPNA VREDNOST NSV PRED 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
PRILIVI                   

Prilivi (prihranki v stroških) 340.408 276.102           34.041 34.041 
Ostanek vrednosti 6.190.342 5.952.252               

SKUPAJ PRILIVI 6.530.750 3.664.212 0 0 0 0 0 34.041 34.041 
ODLIVI                   

Operativni stroški 366.000 238.478     0 0 0 0 0 
Investicijski stroški 10.135.743 9.223.092 50.313 50.000 480.055 4.682.070 4.873.305     

SKUPAJ ODLIVI 10.501.743 8.749.614 50.313 50.000 480.055 4.682.070 4.873.305 0 0 
NETO DENARNI TOK -3.970.993 -5.085.402 -50.313 -50.000 -480.055 -4.682.070 -4.873.305 34.041 34.041 

 
  8 9 10 11 12 13 14 15 
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
PRILIVI                 

Prilivi (prihranki v stroških) 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 
Ostanek vrednosti               6.190.342 

SKUPAJ PRILIVI 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 6.224.382 
ODLIVI                 

Operativni stroški 0 0 0 183.000 0 0 0 183.000 
Investicijski stroški                 

SKUPAJ ODLIVI 0 0 0 183.000 0 0 0 183.000 
NETO DENARNI TOK 34.041 34.041 34.041 -148.959 34.041 34.041 34.041 6.041.382 

 
Diskontna stopnja 4,00% 

FNPV/C -5.085.402 
FRR/C -4,64% 
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Osnova za izračun finančnih kazalcev je denarni tok investicije. Denarni tok naložbe je izračunan na podlagi podatkov iz 
prejšnjih točk dokumenta.  
 
Prednost ocene denarnih tokov je v tem, da zabeleži samo dejanske izdatke in prihodke, namesto izdatkov in prihodkov, 
ki so računovodsko evidentirani. Amortizacije, ki ne zahteva izdatkov v denarju, ne upoštevamo kot produkcijski strošek.  
 
Doseganje finančne vzdržnosti projekta se dokazuje na podlagi kumulativnega denarnega toka, ki mora biti celotno 
projektno obdobje pozitiven. Če je kumulativni neto denarni tok pozitiven, se lahko šteje, da je projekt finančno vzdržen.  
 
Pomembno pravilo pri ocenjevanju denarnih tokov je tudi, da upoštevamo samo t. i. dodatne denarne tokove, ki so 
povezani z novo investicijo, zanemarimo pa vse tiste prihodke in stroške, ki se pojavijo v vsakem primeru, ne glede na 
to, ali določen investicijski projekt izvedemo ali ne. 
 
Učinkovitost investicije ocenjujemo z naslednjimi investicijskimi kriteriji: 
- Neto sedanja vrednost; 
- Interna stopnja donosnosti. 
 
Tabela 19 Finančni kazalniki projekta  

Kazalnik Vrednost 
Neto sedanja vrednost -5.085.402 
Interna stopnja donosa -4,64% 

 
Neto sedanja vrednost za projekt, pri 4 % zahtevani finančni diskontni stopnji je -5.085.402 € in je negativna. Z vidika 
proučevanega kazalca je projekt primeren za financiranje iz javnih sredstev, kajti projekt ni donosen. 
 
Interna stopnja donosnosti  je nižja od uporabljene diskontne stopnje in znaša -4,64%, kar pomeni, da projekt ni zanimiv 
za izvedbo iz podjetniškega vidika.  
 
Doba vračanja  
Iz tabele 18 Prikaz finančnega toka investicije je razvidno, da v dobi obratovanja projekt ustvarja zmanjšanje stroškov 
(prikazano kot povečanje prihodkov), vendar pa navedeno zmanjšanje stroškov ni tolikšno, da bi lahko v referenčnem 
obdobju pokrilo investicijske stroške. Iz navedenega se zato lahko zaključi, da se investicija (vložena sredstva) ne more 
povrniti v proučevanem referenčnem obdobju. 
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12.2 DRUŽBENO – EKONOMSKA ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 
 
Bistvo ekonomske analize je, da se vložke projekta ocenijo na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, donos pa glede 
na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom, prav 
tako plačilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih celo 
ni.  
 
Namen ekonomske analize je ocena vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-ekonomsko okolje. V okviru ekonomske 
analize se namreč ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. 
Hkrati pa se ugotovi tudi, ali je projekt upravičen do sofinanciranja. Le v primeru, če je vpliv projekta pozitiven, je 
upravičen do sofinanciranja. Da je projekt upravičen do sofinanciranja, je potrebno, da: 
- Družbene koristi presegajo stroške projekta; 
- Sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov. 
 
Kazalniki, s pomočjo katerih ugotavljamo upravičenost do sofinanciranja, so: 
 
- Ekonomska neto sedanja vrednost (EPNV): mora biti večja od 0, kar pomeni, da je projekt zaželen z ekonomskega 

stališča; 
- Ekonomska interna stopnja donosnosti (ERR): mora biti večja od družbene diskontne stopnje (uporabljena 5,0 %); 
- Razmerje med koristmi in stroški (Koeficient družbene koristnosti B/C) mora biti večji od 1. 
 

12.2.1 Opis metodologije in ključnih predpostavk 
 
Tabela 20 Predpostavke ekonomske analize 

Parameter  Predpostavka 
Referenčno obdobje 15 let  
Družbena diskontna stopnja 5%  
Osnova Predpostavke finančne analize 
Družbene koristi  
Družbene koristi v času izvedbe projekta  
(ekonomski učinek) 

Realizirana dodana vrednost na zaposlenega v sektorjih, vključenih v 
izvedbo projekta: 
- Sektor storitev (projektiranje). 62% 
- Sektor gradnje: 32% 
- Sektor tehničnega svetovanja: 56% 

V času obratovanja projekta - Pozitivni vpliv na varnost in zdravje učencev in zaposlenih: 
multiplikacijski učinek je ocenjen na 50.000 EUR letno; 

- Multiplikativni učinek: ocenjen je na 90.000 EUR letno (cca 1% 
vrednosti naložbe) 

 
Ekonomska analiza je izdelana na podlagi naslednje metodologije in predpostavk: 

1. Osnovo za izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti predstavljajo parametri, upoštevani v finančni analizi, 
ki so nadgrajeni še parametri za proučevanje vpliva projekta na širše okolje in jih je mogoče kvantificirati v 
denarju. Uporabljeni dodatni parametri predstavljajo možne vplive izvedbe projekta na širše okolje. V tem 
primeru je proučevan vpliv projekta na nivoju lokalne skupnosti.  

2. Pri izračunih je uporabljena 5 % družbena diskontna stopnja, skladno s priporočili Evropske komisije (»Guide 
to Cost-benefit Analysis of Investment Projects«, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020, 
European Commission, December 2014, str.55); 

3. Tako kot v finančni analizi je tudi v ekonomski analizi uporabljen inkrementalni pristop, ki pomeni razliko med 
izbrano varianto projekta in varianto brez projekta; 

4. Denarni tok iz finančne analize predstavlja osnovo za izračune ekonomske analize. Pri določanju kazalcev pa 
je potrebnih nekaj prilagoditev: 
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o Davčni popravki: posredne davki (DDV), subvencije in čiste transfere je treba odšteti; Zato so tako pri 
obratovalnih stroških kot tudi pri vrednosti investicije in stroških reinvestiranja posredni davki (DDV) 
odšteti. Ker je uporabljena splošna davčna stopnja v višini 22% je za preračuna zneskov z DDV v zneske 
brez DDV uporabljen faktor preračuna 0,8197 (100/122=0,8197); 

o Popravki zaradi zunanjih učinkov: nekateri učinki projekta vplivajo tudi na druge gospodarske subjekte, ki 
ne prejemajo nadomestil. Ker za zunanje učinke ni nadomestil, le-ti niso vključeni v analizo; 

o Od tržnih do obračunskih cen: poleg izkrivljenih cen zaradi davkov in eksternalij lahko k odmiku cen od 
konkurenčnega tržnega ravnotežja prispevajo tudi drugi dejavniki (monopoli, trgovinske ovire, reguliran 
trg delovne sile ipd.). V takih primerih opazovane tržne cene lahko zavajajo. Zato obračunske cene z 
uporabo konverzijskih faktorjev preračunamo iz cen v finančni analizi. Pri preračunu za večino postavk je 
uporabljen standardni konverzijski faktor 1, razen medtem ko je za investicijske stroške uporabljen 
konverzijski faktor v višini 0,8178. Izračun konverzijskega faktorja za investicijske stroške, na podlagi 
katerega izračunamo ekonomske stroške investicije predstavljamo v nadaljevanju (tabela 21). 

 
 
Tabela 21 Izračun osnovnih koeficientov za konverzijske faktorje 

Zap.št. Postavka Vrednost Izračun Pojasnilo predpostavke 
1 Skupna investicija 10.606.608   
2 Skupna investicija (denarni tok) 

9.642.371 

1-10% od 1 Predpostavka 10% dobička v 
gradbeništvu, ki se v denarnem toku 
odšteje 

3 GOI dela 8.526.641  Vrednost, zmanjšana za 10% 
4 Oprema 176.026   
5 

dobiček (10%) 964.237 
 Predpostavka v gradbeništvu 10% 

dobiček 
6 Ostali stroški 939.704   
 Vrednost dela    
7 

Vrednost dela v GOI 3.410.657 
40% od 3 Strošek dela v GOI znaša 40% 

vrednosti 
8 

Vrednost dela v opremi 26.404 
30% od 4 Strošek dela v opremi znaša 30% 

vrednosti 
9 

Vrednost NKV dela v GOI 2.046.394 
60% od 7 Delež NKV delovne sile pri izvedbi GOI 

del je 60%. 
10 

Vrednost KV dela v GOI 1.364.263 
40% od 7 Delež KV delovne sile pri izvedbi GOI 

del je 40%. 
11 

Vrednost NKV dela v opremi 7.921 
30% od 8 Delež NKV delovne sile pri izvedbi 

opreme je 30%. 
12 

Vrednost KV dela v opremi 5.545 

70% od 8 Delež KV delovne sile pri izvedbi 
opreme del je 70%. 

13 Stopnja brezposlenosti na Gorenjskem 5,60%  Vir: Zavod RS za zaposlovanje 
14 Prispevki in dajatve v RS na plače 39%   

 
Tabela 22 Izračun konverzijskega faktorja za investicijo 

Oznaka Postavka Vrednost Pojasnilo izračuna 
CF DS Izračun konverzijskega faktorja za delovno silo 57,58% (1-u)*(1-t) 
u Stopnja brezposlenosti 5,60%  
t Stopnja prispevkov in dajatev 39%  
CF INV Izračun konverzijskega faktorja za investicijo 81,78% 3+(CFDS x 1) 
1 Delež vrednosti nekvalificiranega dela v celotni 

vrednosti naložbe 
19,37% Postavke tabele 21: 

(9+11)/1 
2 Delež profita 10% Predpostavka (tabela 21, 

vrstica 5) 
3 Delež investicije 70,63% 100%-1-2 

 
 

5. Ekonomski preostanek vrednosti: V ekonomski preostanek vrednosti so vključene diskontirane 
ekonomske koristi projekta, in sicer z metodo tehtane aritmetične sredine amortizacijskih stopenj. Za 
projekt je bila izračunana končna ekonomska doba 32 let, kar pomeni še dodatnih 22 let po ekonomski 
dobi projekta glede na tehtano amortizacijsko  stopnjo (3% za gradnjo in 20% za opremo).   
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Tabela 23 Izračun števila let, ki se upoštevajo pri izračunu ekonomskega preostanka vrednosti  

Investicija  Vrednost Amortizacijska 
stopnja Število let Ponder* Število let 

gradbena dela 9.379.305 3% 33 0,98 32,33 
Oprema  193.629 20% 5 0,02 0,10 
SKUPAJ 9.572.934       32 
Ponderirana aritmetična sredina dobe trajanja = 32 
Ekonomska doba trajanja izvedbe projekta = 10 
Dodatno število let po ekonomski dobi = 22 

*Obrazložitev definiranja ponderjev:  

Upoštevan je bil obrazec za izračun tehtane aritmetične sredine: , kjer se je 
primerjala investicijska vrednost gradenj in opreme. Pri izračunu ponderjev je bile upoštevana vrednost za gradnje v 
znesku  9.379.305 EUR in oprema v znesku  193.629 EUR. 
 
V spodnji tabeli je prikazan izračun ponderjev. 
 
Tabela 24 Prikaz izračuna ponderjev   

Investicijska vrednost (EUR) Določitev ponderja 
Gradbena dela 9.379.305 0,98=9.379.305/9.572.934 
Oprema  193.629 0,02=193.629/9.572.934 
SKUPAJ 9.572.934  

 
 
Na podlagi navedenega znašajo ekonomske koristi in ekonomski stroški kot je prikazano v tabeli. 
 
Tabela 25Prikaz ekonomskih koristi in ekonomskih stroškov  

EKONOMSKE KORISTI Diskontirana vrednost 
(EUR) Delež (%)  

Prihranek na stroških ogrevanja 227.063 3,63% 
ekonomski učinek 2.499.389 40,00% 
multiplikativni učinek 724.180 11,59% 
zdravje in varnost učencev in zaposlenih 402.322 6,44% 
Preostanek vrednosti 2.395.318 38,4% 
SKUPAJ 6.248.273 100% 
EKONOMSKI STROŠKI   

Ekonomski obratovalni stroški 144.142 2,56% 
Ekonomski strošek investicije 5.482.628 97,44% 
SKUPAJ 5.626.770 100 % 
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12.2.2 Prikaz ekonomskega toka v ekonomski dobi projekta 
 
Tabela 26 Projekcija ekonomskega toka 
 

 FAKTOR 
KOREKCIJE NSV pred 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

EKONOMSKE KORISTI     20.912 20.782 199.531 1.255.525 1.306.805 174.041 
prihranki 1,000 227.063 0 0 0 0 0 34.041 

ekonomski učinek 1,000 2.499.389 20.912 20.782 199.531 1.255.525 1.306.805   
multiplikativni učinek 1,000 724.180           90.000 

zdravje in varnost učencev in zaposlenih 1,000 402.322           50.000 
Preostanek vrednosti 1,000 2.395.318             

SKUPNE EKONOMSKE KORISTI   6.248.273 20.912 20.782 199.531 1.255.525 1.306.805 174.041 
EKONOMSKI STROŠKI                 

operativni stroški 0,670 144.142     0 0 0 0 
vrednosti investicije 0,670 5.482.628 33.729 33.519 321.824 3.138.812 3.267.014   

SKUPAJ EKONOMSKI STROŠKI EUR 5.626.770 33.729 33.519 321.824 3.138.812 3.267.014 0 
NETO EKONOMSKI TOK EUR 162.793 -12.817 -12.737 -122.293 -1.883.287 -1.960.208 174.041 

 
 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

EKONOMSKE KORISTI 175.441 176.855 178.283 179.725 181.182 182.654 184.140 185.641 2.702.241 
prihranki 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 34.041 

ekonomski učinek                   
multiplikativni učinek 90.900 91.809 92.727 93.654 94.591 95.537 96.492 97.457 98.432 

zdravje in varnost učencev in zaposlenih 50.500 51.005 51.515 52.030 52.551 53.076 53.607 54.143 54.684 
Preostanek vrednosti                 2.515.084 

SKUPNE EKONOMSKE KORISTI 175.441 176.855 178.283 179.725 181.182 182.654 184.140 185.641 5.217.325 
EKONOMSKI STROŠKI                   

operativni stroški 0 0 0 0 122.681 0 0 0 122.681 
vrednosti investicije                   

SKUPAJ EKONOMSKI STROŠKI 0 0 0 0 122.681 0 0 0 122.681 
NETO EKONOMSKI TOK 175.441 176.855 178.283 179.725 58.501 182.654 184.140 185.641 5.094.644 
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12.2.3 Rezultati ekonomske analize 
 
V nadaljevanju je podan prikaz kazalnikov ekonomskega učinka, in sicer: 

- Ekonomska stopnja donosa; 
- Koeficient družbene koristnosti. 

 
Z vidika navedenih kazalnikov ekonomskega učinka se ocenjuje, ali je projekt upravičen do financiranja iz javnih 
sredstev.  
 
Tabela 27  Izračun razmerja med koristmi in stroški 

Neto sedanja vrednost (stroški) Diskontirana vrednost 
Ekonomski stroški 5.482.628 € 
Neto sedanja vrednost (koristi)  
Ekonomske koristi 6.248.273 € 

 
Izračunana ekonomska kazalnika  kažeta na pozitivni vpliv izvedbe investicije na širše družbeno okolje. To pomeni, da 
so družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta večje (koeficient družbene koristnosti znaša 1,110) kot so stroški zanj.  
 
Tabela 28  Izračun ekonomskih kazalnikov 

Kazalnik Vrednost 
Ekonomska neto sedanja vrednost 162.793 EUR 
Koeficient družbene koristnosti (B/C ratio) 1,110 
Ekonomska stopnja donosa 5,57% 

 
Kriteriji ocenjevanja: 

- Neto sedanja ekonomska vrednost projekta je večja od 0; 
- Ekonomska stopnja donosa je večja od uporabljene družbene diskontne stopnje; 
- Koeficient družbene koristnosti je večji od 1. 

 
V primeru izpolnjevanja kriterijev je projekt upravičen do financiranja iz javnih sredstev. Iz obrazložitev v nadaljevanju 
je razvidno, da je projekt primeren za izvedbo in financiranje iz javnih sredstev. 
 
Neto sedanja ekonomska vrednost projekta, pri 5,0 % družbeni diskontni stopnji je 162.793 € in je pozitivna.  
 
Ekonomska stopnja donosa je donosnost, pri kateri je ekonomska neto sedanja vrednost projekta enaka nič. Kot kriterij 
se jo uporablja tako, da se jo primerja z diskontno stopnjo. V primeru, da je ekonomska stopnja donosa večja od 
uporabljene diskontne stopnje, je projekt zaželen z ekonomskega stališča. Ekonomska stopnja donosa za proučevani 
projekt znaša 5,57 % in je večja od uporabljene diskontne stopnje.  
 
Razmerje med koristmi in stroški je 1,110, kar pomeni, da so širše družbene koristi za 11,0 % večje od stroškov izvedbe 
projekta.  
 
Ekonomska doba vračanja naložbe (kot povrnitev stroškov naložbe z opredeljenimi družbenimi koristmi le-te) je 
prikazana v nadaljevanju. Iz kumulativnega ekonomskega toka naložbe je razvidno, da družbene koristi pokrijejo stroške 
naložbe v  10. letu obratovanja naložbe.  
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12.2.4 Posredni nemerljivi učinki 
 
Poleg merljivih ekonomskih učinkov bo naložba posredno prispevala tudi k drugim pozitivnim učinkom na cilje naložbe, 
ki jih je nemogoče finančno ovrednotiti. Učinki so po ključnih področjih predstavljeni v spodnji preglednici in 
ovrednoteni z vidika vpliva: 
 
+++    zelo velik vpliv, 
++       pomemben vpliv in 
+   zaznan vpliv manjšega obsega. 
 
Tabela 29 Posredni učinki naložbe 

Področje Nemerljivi učinek Ocena učinka na cilje operacije  

Kakovost uporabe 
novih prostorov 

- Z naložbo se izboljša kakovost izvajanja šolskega 
pouka in izvenšolskih dejavnosti 

- Prostori bodo omogočili večnamensko rabo tudi v 
popoldanskem času 

-  

+++ 

Zmanjšanje emisij - S prenovo se izvede tudi energetska sanacija, s 
čimer prispevamo k zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov. 

+++ 
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13 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 
 
13.1 Analiza občutljivosti 
 
V analizi občutljivosti variiramo tiste spremenljivke projekta, ki so za projekt lahko najbolj kritične. Običajne kritične 
spremenljivke projekta so: 

- Investicijska vrednost; 
- Spremembe prihodkov v referenčnem obdobju: 
- Spremembe stroškov v referenčnem obdobju. 

 
Osnovni namen analize občutljivosti je ugotovitev, katera izmed proučevanih spremenljivk projekta je kritična.  
Uporabljeni merili za določitev kritičnih spremenljivk:  

1. »Kritična spremenljivka je tista, katere 1 % sprememba povzroči več kot 5 % spremembo neto sedanje 
vrednosti oz. ekonomske neto sedanje vrednosti; 

2. »Kritična spremenljivka je tista, katere 1 % sprememba povzroči spremembo finančne stopnje donosa (IRR) oz. 
ekonomske stopnje donosa (ERR) za več kot 1 odstotno točko. 

Tabela 30 Analiza občutljivosti  

Preizkušana spremenljivka 
Sprememba 

finančne 
stopnje donosa  

Sprememba 
finančne čiste 

sedanje 
vrednosti 

Sprememba 
ekonomske 

stopnje donosa  

Sprememba 
ekonomske 
čiste sedanje 

vrednosti 

Investicijski stroški – porast za 1 % -4,19% 1,86%     
Investicijski stroški – znižanje za 1 % -3,99% -2,97%     

Prihodki – porast za 1 % -4,00% -0,80%     
Prihodki – znižanje za 1 % -4,19% 0,80%     

Stroški obratovanja in vzdrževanje - porast za 1 % -4,10% 0,05%     
Stroški obratovanja in vzdrževanje - znižanje za 1 % -4,09% -0,05%     

Ekonomske koristi – porast za 1 %     5,78% 22,45% 
Ekonomske koristi – znižanje za 1 %     5,37% -41,69% 

Ekonomski stroški investicije – porast za 1 %     5,38% -40,06% 
Ekonomski stroški investicije – znižanje za 1 %     5,77% 20,82% 

Ekonomski stroški (obratovanje in vzdrževanje) – 
porast za 1 %     5,57% -10,35% 

Ekonomski stroški (obratovanje in vzdrževanje) – 
znižanje za 1 %     5,58% -8,89% 

 
Iz tabele je razvidno, da so (upoštevajoč postavljeni merili) kritične spremenljivke ekonomski stroški investicije, 
ekonomske koristi in ekonomski stroški obratovanja in vzdrževanja. 
 

Kritična spremenljivka Ugotovitev 

Investicijski stroški Maksimalen porast preden FNPV/K postane negativna (%) Že negativna 
Prihodki Maksimalen padec preden FNPV/K postane negativna (%) Ni kritična 
Stroški obratovanja in vzdrževanja Maksimalen porast preden FNPV/K postane negativna (%) NI kritična 
Ekonomske koristi Maksimalen padec preden ENPV postane negativna (%) 2,83% 
Ekonomski stroški (investicije) Maksimalen porast preden ENPV postane negativna (%) 2,98% 
Ekonomski stroški (obratovanja in 
vzdrževanja) 

Maksimalen porast preden ENPV postane negativna (%) 124,96% 
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13.2 Analiza tveganja  
 
Analiza tveganja predstavlja metodo za določanje verjetnosti ali možnosti za pojav nevarnih dogodkov ter možne 
posledice. Koncept verjetnostne analize tveganja se uporablja za označitev okoljskih vplivov, njihova pojavnost v naravi 
s kakršno koli stopnjo natančnosti ni lahko predvidljiva. 
 
Analiza tveganja temelji na analizi občutljivosti in vključuje kritične spremenljivke. V analizi kritičnih spremenljivk je 
ugotovljeno, da sta dve kritični spremenljivki, zato je v nadaljevanju izdelana tudi analiza tveganja za vse proučevane 
spremenljivke. 

 
Tabela 31  Rezultati Monte Carlo analize  

Spremenljivka FNPV/K ENPV 

Pričakovana vrednost -4.591.416 180.138,55 
Standardni odklon 33.725 29.334,03 

 
 

 

 

 
 
 
Glede na izračun simulacije obstaja 95 % verjetnost, da bo finančna neto sedanja vrednost med -4.657.518 in -
4.525.314€ ob predpostavki, da bodo investicijski stroški porazdeljeni normalno. Verjetnost, da bo finančna neto sedanja 
vrednost pozitivna, je 0 %. 
Glede na izračun simulacije obstaja 95 % verjetnost, da bo ekonomska neto sedanja vrednosti med 122.644 in 237.633 
€. Ekonomska neto sedanja vrednost bo zagotovo pozitivna (100 % gotovost). 
 
Tabela 32 Ocena drugih dejavnikov tveganja in upravljanje s tveganji  

Dejavniki tveganja Iniciative - ukrepi 

Nelikvidnost proračuna P: Vnaprejšnje dobro načrtovanje denarnega toka; spremljanje proračunskih 
likvidnostnih razmer. 

Zapleti pri javnem naročanju     P: Kakovostna priprava razpisne dokumentacije. Profesionalno vodenje 
postopka. Uspešna razrešitev pritožb in zadostno visoko postavljena merila za 
izbor izvajalca. 
K: Ponovitev javnega naročila. 

Realna možnost časovne in 
finančne prekoračitve zaradi 
nepričakovanih okoliščin, ki se 
lahko pojavijo šele v času izvedbe 
gradbenih del (prenova 
obstoječega objekta, potek 
pouka..) 

P: Kakovostno projektiranje, kakovosten popis del, kakovostna gradbena 
pogodba, poudarjen pomen preteklih referenc izvajalcev pri izboru; intenzivna 
komunikacija z izbranim izvajalcem v smislu predstavitve pričakovanega 
problema; poudarjen gradbeni in finančni nadzor; načrtovanje in usklajevanje 
gradbenih del s procesom pouka. 
K: Priprava predloga redefiniranega terminskega plana projekta; potreben 
dogovor o eventualnih spremembah pogodbe; začasne /občasne drugačne 
prostorske rešitve poteka pouka v i OŠ. 

P: preventivni ukrep, K: kurativni ukrep. 
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14 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULATOV 
 
Investitor energetske sanacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave osnovne šole je Občine Bled. 
 
Osnovni namen investicije je izvesti funkcionalno in oblikovno posodobitev šole, ki bo zagotavljala šolske prostore 
normativnih velikosti, v katerih bo lahko potekalo nemoteno in kvalitetno izvajanje pouka. Novi in posodoboljeni 
prostori z ustrezno urejeno zunanjo infrastrukturo bodo učencem, učiteljem in ostalim krajanom zagotavljali prijetno, 
funkcionalno in varno šolsko okolje.  Ob tem se izvede tudi energetska sanacija ter ustrezno uredijo zunanje površine. 
 
Upravičenost naložbe potrjujejo  vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj kažejo na pozitivni vpliv izvedbe investicije na 
trajnostni razvoj in širše družbeno-ekonomsko okolje. To pomeni, da so družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta 
večje kot so stroški zanj.  
 
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 10.606.608,08 € in se bo izvajala fizično izvajala v obdobju od 2021 do 2022. 
Pripravljalna obdobje bo trajalo od leta 2018 do leta 2020, v tem obdobju bo izdelana projektna dokumentacija in 
pridobljena potrebna uporabna dovoljenja. Investicija bo investirana iz sredstev občinskega proračuna.  
 


