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Uvodno pojasnilo 
 
Dne 14. 10. 2015 je Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo Občine 
Trebnje obravnaval dokument identifikacije (DIIP) in investicijski program (IP) ter 
podal nekaj vprašanj. Namen tega dokumenta je podati odgovore in dodatne 
informacije, pri čemer pa ne spreminjamo osnovne vsebine dokumentov, ampak jo 
samo nadgrajujemo. 
 
 
Vsebinske pojasnitve/obrazložitve/dopolnitve investicijskih dokumentov so:   
 
 

1. Dokument bi moral predstaviti tudi ocenjeno vrednost klasične gradnje, 
da se dejansko vidi, da gre za dražjo varianto. 

 
Za oceno vrednosti klasične gradnje je bil pridobljen projektantski predračun 
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del »Gradnja 6-oddelčnega vrtca v Velikem 
Gabru in preureditev in energetska sanacija šole«, ki ga je izdelalo Spina Novo mesto 
d.o.o. Na koncu tega dokumenta je tudi priložen kot priloga. 
 
Glede na stanje na gradbenem trgu, izkušnje iz javnih razpisov in pogovoru z 
nekaterimi gradbinci podajamo oceno, da bi bila dejanska ponudba izvajalca za 30 % 
nižja od projektantske ocene. 
 
Tabela: Primerjava vrednosti investicije glede na vrsto gradnje in pridobljene ocene 
vrednosti v stalnih cenah (v EUR) 
 

Postavka 

Modularni 
kontejn. vrt. – 
ocena potenc. 

izvajalcev Delež 

Klasična 
gradnja vrtca 
- ocena Spina 

d.o.o. Delež 

Klasična 
gradnja vrtca - 
ocena potenc. 

izvajalcev Delež 

1. Nakup zemljišč 50.080 2,45% 50.080 1,67% 50.080 2,09% 

I. Faza - vrtec 1.119.750 54,68% 1.903.650 63,37% 1.407.450 58,68% 

2. Objekt vrtca 718.900 35,11% 1.438.000 47,87% 1.006.600 41,97% 

3. Zunanja ureditev 151.200 7,38% 216.000 7,19% 151.200 6,30% 

4. Oprema vrtca 86.268 4,21% 86.268 2,87% 86.268 3,60% 

5. Prenova kotlovnice 100.000 4,88% 100.000 3,33% 100.000 4,17% 

6. Tehn. dok., nadzor 63.382 3,10% 63.382 2,11% 63.382 2,64% 

II. Faza - šola 517.619 25,28% 517.619 17,23% 517.619 21,58% 

7. Prenova prostorov  436.000 21,29% 436.000 14,51% 436.000 18,18% 

8. Oprema šole 52.320 2,56% 52.320 1,74% 52.320 2,18% 

9. Tehn. dok., nadzor 29.299 1,43% 29.299 0,98% 29.299 1,22% 

Skupaj brez DDV 1.687.449 82,41% 2.471.349 82,27% 1.975.149 82,34% 

DDV 22% 360.221 17,59% 532.679 17,73% 423.515 17,66% 

Skupaj   2.047.670 100,00% 3.004.028 100,00% 2.398.664 100,00% 
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2. Dokument bi moral imeti vključeno tudi ocenjeno vrednost (razdelano) za 
energetsko sanacijo in razčlenjeno tako, da bi bilo razvidno zakaj je 
energetska sanacija tako visoko ocenjena oziroma bi moralo biti natančno 
predstavljeno zakaj energetska sanacija ni smiselna. 

 
Vrednost investicije v energetsko sanacijo objekta šole 
 
Ocena vrednosti energetske sanacije OŠ Veliki Gaber je podana na podlagi 
projektantske ocene gradbeno obrtniških in inštalacijskih del »Gradnja 6-oddelčnega 
vrtca v Velikem Gabru in preureditev in energetska sanacija šole«, ki ga je izdelalo 
podjetje Spina Novo mesto d.o.o. Dokument se nahaja v prilogi. 
 
Tehnična dokumentacija, stroritve strokovnega nadzora gradnje ter ostali operativni 
stroški so ocenjeni na 6 % vrednosti izvedbenih del. 
 
 
Tebela: Ocena vrednosti energetske sanacije objekta OŠ Veliki Gaber 
 

Postavka 
Stalne cene 

v EUR Delež 

1. Izvedbena dela energetske sanacije 805.490 77,33% 

   - sanacija fasade - omet 295.110 28,33% 

   - zamenjava oken 227.375 21,83% 

   - zamenjava vrat 24.255 2,33% 

   - sanacija strehe 258.750 24,84% 

2. Tehn. dok., nadzor, ostalo 48.329 4,64% 

Skupaj brez DDV 853.819 81,97% 

DDV - 22 % 187.840 18,03% 

Skupaj   1.041.659 100,00% 

 
Visoka vrednost energetske sanacije je v največji meri posledica dejstva, da ima 
obstoječ objekt osnovne šole glede na tlorisno površino zelo razčlenjeno fasado in 
veliko steklenih površin. Skupaj je približno 535 m² okenskih površin in 63 m² vratnih 
površin, ki jih je potrebno zamenjati ter 2.200 m² razčlenjenih fasadnih sten, ki jih 
je potrebno izolirati. Poleg fasad je treba izolirati tudi 2.250 m² strehe.  
 
V kolikor bi se izvedla energetska sanacija objekta šole, bi se znižali stroški 
ogrevanja. Sedaj potrebuje OŠ Veliki Gaber za ogrevanje objekta približno 26.300 l 
kurilnega olja letno oziroma so znašali stroški ogrevanja objekta v letu 2014 26.456 
EUR. Ocenjujemo, da bi se lahko stroški ogrevanja zaradi energetske sanacije 
znižali za približno 40 %. To pomeni, da bi znašal letni prihranek pri stroških 
ogrevanja 10.582 EUR. 
 
Ne glede na ocenjen prihranek pa se investicija v energetsko sanacijo zaradi visoke 
investicijske vrednosti ne povrne v življenjski dobi. Finančna neto sedanja vrednost 
je globoko negativna in znaša -737.252 EUR, finančna interna stopnja donosnosti pa 
prav tako in znaša –5,44 %. 
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Bistvo energetske sanacije je izboljšanje energetske učinkovitosti objekta, pri 
čemer pa je za investitorja praviloma pomemben zlasti finančni vidik investicije, 
ki pa je v tem primeru negativen, zato ocenjujemo, da izvedba energetske 
sanacije OŠ Veliki Gaber ni smiselna. 
 
 

3. V dokumentu bi se moralo v poglavju »konstrukcije« dodati še možnost 
lesene konstrukcije in drugo, tako da so odprte možnosti vseh vrst 
konstrukcije. 

 
Tekst v poglavju »konstrukcije« se glasi: 
 
Konstrukcija: 
Podrobnosti glede konstrukcije objekta bodo obdelane v nadaljnji projektni 
dokumentaciji. Možne so različne variante, in sicer klasična gradnja,  montažna ali 
sestavljena kontejnerska izvedba, lesena konstrukcija in drugo. 
 
Omeniti še velja, da investicijska dokumentacija v ničemer ne določa ali omejuje 
način izvedbe in da so opcije glede načina izgradnje še vedno v celoti odprte. 
 
 

4. Dodatna informacija glede zemljišč, na katerih je predvidena gradnja. 
 
Izdelana idejna zasnova nakazuje, da bo del investicije izveden na zemljišču, ki še 
ni v lasti Občine Trebnje, vendar pa tega izrecno ne določa, saj obstaja tudi možnost 
tehnične rešitve, ki bi do neke mere zamaknila objekt vrtca na zemljišče, ki je že v 
lasti občine. 
 
Tako še ni jasno, koliko zemljišča bi bilo treba še odkupiti, če sploh, zato ta strošek 
v investicijski dokumentaciji ni izrecno naveden. 
 
Kot je razvidno iz risb, je projekt IDZ posegal tudi v parceli št. 575/1 in 575/19, ki 
sta v lasti Kmetijske zadruge Trebnje z.o.o., in sicer v pasu širine 28 m, merjeno iz 
najbolj vzhodne točke parcele 575/1 proti zahodu. Površina posega na parcelo št. 
575/1 znaša 948 m², na parcelo št. 575/19 pa v dveh kosih skupaj 380 m² oziroma 
posega projekt IDZ skupaj na 1.328 m² v lasti Kmetijske zadruge Trebnje z.o.o. 
 
Poleg tega je dostop do novega objekta urejen preko ostanka parcele 575/19, in sicer 
deloma na območju obstoječega parkirišča kmetijske zadruge, deloma uvoz z glavne 
ceste, ki ga koristi kmetijska zadruga tudi za potrebe dostopa do svojega objekta na 
parceli št. 575/20.  
 
V kolikor bi bilo treba odkupiti še 1.328 m² zemljišča ter ob predpostavki, da znaša 
cena zemljišča 40 EUR/m² in ob upoštevanju DDV (odkup zemljišča od pravne osebe), 
bi morala Občina Trebnje zagotoviti še dodatnih 64.806 EUR. Gre za maksimalno 
vrednost, ki pa se lahko ob sprejetju drugačne postavitve tudi zniža. V primeru, da 
pa bi se vršil odkup po navedenih predpostavkah pa bi bila dinamika investicijskih 
stroškov sledeča: 



 5

 
Tabela: Dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah (v EUR) 

Postavka 2015 2016 2017 Skupaj Delež 

1. Nakup zemljišč 50.080 53.651   103.731 4,84% 

I. Faza - vrtec   1.130.948   1.130.948 52,80% 

2. Objekt vrtca 
  

726.089 
  

726.089 33,90% 

3. Zunanja ureditev 
  

152.712   152.712 7,13% 

4. Oprema vrtca 
  

87.131   87.131 4,07% 

5. Prenova kotlovnice 
  

101.000   101.000 4,72% 

6. Tehnična dok., nadzor, ostalo 
  

64.016   64.016 2,99% 

II. Faza - šola 
  

  530.114 530.114 24,75% 

7. Prenova prostorov šole 
  

  446.525 446.525 20,85% 

8. Oprema šole 
  

  53.583 53.583 2,50% 

9. Tehnična dok., nadzor, ostalo 
  

  30.006 30.006 1,40% 

Skupaj brez DDV 50.080 1.184.599 530.114 1.764.793 82,39% 

DDV 22 % 0 260.612 116.625 377.237 17,61% 

Skupaj   50.080 1.445.211 646.739 2.142.030 100,00% 

 
 
PRILOGA: 
 

- projektantski predračun »Gradnja 6-oddelčnega vrtca v Velikem Gabru in 
preureditev in energetska sanacija šole«; Spina d.o.o. Novo mesto, avgust 
2015 
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