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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA (DI-IP) 
 
ENERGETSKA SANACIJA STANOVANJ V JAVNI 
LASTI V MESTNI OBČINI CELJE 
 
Operacija je sofinancirana s strani Evropske Unije v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske 
kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, , 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, 
prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe 
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju – Specifični 
cilj 2: Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celje, januar 2017 
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SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
 

Investitor (naziv in naslov):       Nepremičnine d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 
3000 Celje 

Oznaka (številka, šifra) sklepa:        
Datum sklepa:        

 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna 
(Uradni list RS, št. 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM−1; Uradni list RS št. 
60/2006 in spremembe 54/2010) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje 
sklepe: 
 

1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo: 
»Energetska sanacija stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje,  z dne 
____________. 
 

Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 281.348,77 EUR, vrednost v tekočih cenah 
pa 285.255,26 EUR (brez davka na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s 
časovnim načrtom v letu 2017 in 2018. 
 

2. Vire za financiranje zagotavlja: 

• Nepremičnine Celje d.o.o. 
• Republika Slovenija, 
• EU sredstva EKS 

 
 

3. Odobri se (označite): 
 priprava predinvesticijske zasnove 
 priprava investicijskega programa 
 izvedba investicije 
 drugo (navedite):       

 
 
 
 
Datum: _________ 
 

Žig: Odgovorna oseba investitorja, 
direktor 

Primož Brvar 
 
 
 

  (žig in podpis) 
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Uvodno pojasnilo in povzetek  
 
 
Predmetni Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) 
je izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 
54/10 in 27/16 – v nadaljevanju Uredba) in vsebinskimi izhodišči za upravičence 
mehanizma CTN za pripravo operacij energetske prenove večstanovanjskih 
stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti.  
 

 
DIIP je osnovni dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za določitev 
investicijske namere in ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala 
investicija izpolnjevati. Predstavlja tudi podlago za odločanje o nadaljnji izdelavi 
investicijske dokumentacije oz. nadaljevanju investicije. 
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1. Predstavitev investitorja, izdelovalca projektne 
dokumentacije in upravljavca 

 

1.1. Predstavitev investitorja 
 
Ime organizacije:  Nepremičnine Celje d.o.o. 

Naslov:  Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 

Telefon:  03 4254100 

e- naslov:  nepremicnine@celje.si 

Davčna številka: SI36092215 

Matična številka:  1468952 

Kontaktna oseba:  Tadej Lebič 

 
 
 
 
 
Šentjur,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
          (Žig in podpis) 
 
 

1.2. Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 
 
 
Naziv izvajalca:   Monteh plus d.o.o. 

Vodja projekta:   Boštjan Marzidovšek 

Naslov:   Ljubljanska cesta 32, 3230 Šentjur 

Telefon:   041 767 745 

Faks:   03 749 20 21 

Elektronska pošta:   montehplus@siol.net 

 
 
 
Šentjur, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
          (Žig in podpis) 
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2. Analiza sedanjega stanja z opisom razlogov za 

investicijsko namero 
 

2.1. Predstavitev objektov 
 
Projekt energetske sanacije se bo izvedel na dveh stavbah: 
 
Večstanovanjska stavba na naslovu Ulica ob gozdu 3, Celje  
Večstanovanjska stavba na naslovu Pohorska ulica 2, Celje. 
 
Obe stavbi sta v večinski lasti podjetja Nepremičnine Celje d.o.o., ki je v 100 % 
lasti Mestne občine Celje. 
 
Večstanovanjska stavba na naslovu Ulica ob gozdu 3 v Celju je stavba, ki je bila 
zgrajena leta 1980 kot gostinski lokal, leta 2006 pa je bila sprememba 
namembnosti gostinskega lokala in gradnja prizidka v neprofitna stanovanja. V 
večstanovanjski stavbi se nahaja 11 stanovanjskih enot ter 2 skupna prostora 
(hodnik in kurilnica). Stavba je v celoti v lastništvu družbe Nepremičnine Celje. 
 
Večstanovanjska stavba na naslovu Pohorska ulica 2 v Celju je stavba, ki je bila 
zgrajena leta 1979. V večstanovanjski stavbi se nahaja 98 stanovanjskih enot 
ter 1 skupni prostor (hodnik in kurilnica). V kletnih prostorih se nahaja 81 kleti. 
Stavba je delno v lastništvu družbe Nepremičnine Celje (78 stanovanj), delno pa 
etažnih solastnikov. 
 

2.2. Razlogi za investicijsko namero 
 
Slovenija se je v okviru strateškega izvedbenega dokumenta »Operativni 
program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020« 
zavezala, da bo v okviru izbrane prednostne naložbe »Spodbujanje energetske 
učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem 
sektorju« podprla specifična cilja povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem 
sektorju in gospodinjstvih.  
 
Predmetna investicija sovpada z zgoraj navedenimi cilji. 
 
Temeljni razlogi za investicijsko namero so bili identificirani v opravljenem 
razširjenem energetskem pregledu: 
 
Objekt Ulica ob gozdu 3: 
 

• velika poraba energije v analiziranih letih:  
o toplovodni kotel za ogrevanje ne predstavlja optimalni način 

priprave toplote, 
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• slabo bivalno ugodje uporabnikov objekta kot posledica: 
 

o neustreznega prezračevanja s stališča načina in pogostosti 
izvajanja; v stanovanjih se pojavlja plesen zaradi prevelike vlage v 
prostorih. V času izvajanja energetskega pregleda je bil zaznan 
slab zrak v prostorih. 

 
• vpliv na okolje; zaradi dokaj visoke rabe energije na enoto površine je 

obremenjevanje okolja nepotrebno visoko. 
 
 
Objekt Pohorska ulica 2 
 

• velika poraba energije v analiziranih letih:  
o ovoj stavbe ima slabe toplotno izolacijske lastnosti, 

 
• vpliv na okolje; zaradi dokaj visoke rabe energije na enoto površine je 

obremenjevanje okolja nepotrebno visoko. 
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3. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije 
ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami 
in politikami 

 
 

3.1. Cilji investicije 
 
Z energetsko sanacijo predmetnih objektov namerava upravljavec objektov 
doseči naslednje rezultate: 

• izboljšanje bivalnega ugodja za uporabnike objekta, 
• zmanjšanje rabe energentov in s tem stroškov energetske oskrbe objekta 

in 
• zmanjšanje emisij CO2 v okolje. 

 
 

3.2. Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Investicija je usklajena tako z evropskimi kot državnimi in regionalnimi 
strategijami, politikami in predpisi: 
 

• Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19.05.2010 
o energetski učinkovitosti stavb EPBD;  

• Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 
2012 o energetski učinkovitosti; 

• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15); 
• Zakon o javnem zasebnem partnerstvu ZJZP (Uradni list RS, št. 127/06); 
• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),  
• Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 

24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) 
• osnutkom Strategija razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014-2020 

(avgust 2013); 
• Nacionalnim energetskim programom za obdobje do leta 2030 – Aktivno 

ravnanje z energijo (NEP), predlog osnutka; 
• Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 

2020) (maj 2015); 
• Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014- 2020; 
• Dolgoročno strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb 

(Vlada RS, oktober 2015); 
• Regionalnim razvojnim programom (RRP) Savinjske regije 2014 – 2020 

(julij 2014) 
• Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 

virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1); 
• Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10); 
• Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda 

(Uradni list RS, št. 41/16); 
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• Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; 
• Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 

energetske prenove stavb javnega sektorja, februar 2016, Ministrstvo za 
infrastrukturo; 

• Priročnikom upravičenih stroškov upravičencev pri ukrepu energetske 
prenove stavb javnega sektorja, februar 2016, Ministrstvo za 
infrastrukturo. 

 
Prav tako pa je usklajena z mednarodnimi in nacionalnimi strategijami in 
politikami: 

• osnutkom Strategija razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014-2020 
(avgust 2013); 

• Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014- 2020; 

• Nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030 – Aktivno 
ravnanje z energijo (NEP) – Predlog osnutka 

 
 
Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020 (osnutek) 
 
V Sloveniji med razvojnimi dokumenti najvišjo raven predstavlja Strategija 
razvoja Slovenije (SRS). Vizija nove strategije je: »Slovenija je konkurenčna 
družba znanja in inoviranja, ki ob spoštovanju okoljskih omejitev zagotavlja 
blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne eko regije«. 
 
Na podlagi analize stanja, SWOT analize ter upoštevajoč globalne trende, ki 
postavljajo širši kontekst za delovanje Slovenije, se je identificiralo štiri 
prioritetna področja na katera se bo osredotočilo v naslednjem obdobju, da se 
bo lahko izkoristilo razvojne potenciale in priložnosti, ki jih Slovenija ima. 
Prioritetna področja SRS so: 

• konkurenčno gospodarstvo 

• znanje in zaposlovanje 

• zeleno življenjsko okolje 

• vključujoča družba 
Investicijski projekt v energetsko sanacijo objektov je v lasti Republike Slovenije 
je usklajen s SRS, saj se bo s povečano energetsko učinkovitostjo energetsko 
saniranih objektov prispevalo k doseganju ciljev razvojne prioritete 3 »Zeleno 
življenjsko okolje«, in sicer k doseganju cilja »zmanjšanje energetske 
intenzivnosti (poraba energije na enoto BDP)«, kar se med drugim želi doseči 
tudi z investicijami v učinkovito obnovo stavb v javnem sektorju. 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike (OP EKP) v 
obdobju 2014 – 2020 
 
EU si je za trajnostno prihodnost zastavila naslednje cilje: 

• zmanjšanje predvidene porabe energije za 20% do leta 2020; 

• povečanje deleža obnovljivih virov energije v skupni porabi energije za 
20% do leta 2020;zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 20% 
do leta 2020; 

• notranji trg energije, ki bo dejansko učinkovito koristil vsakemu 
posamezniku in podjetju; 

• boljša povezanost energetske politike EU z drugimi politikami; 

• boljše mednarodno sodelovanje. 
 
Namen evropske energetske politike je spodbujati varnost oskrbe z energijo, 
trajnostni razvoj in konkurenčnost. Investicijski projekt je skladen z OP EKP 
2014-2020, in sicer s prednostno osjo 4: »Trajnostna raba in proizvodnja 
energije in pametna omrežja«: 

• prednostno naložbo 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, 
pametnega ravnanja z energijo in uporabi obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi vključno v javnih stavbah in stanovanjskem sektorju«, katera 
bo prispevala k izboljšanju energetske učinkovitosti v Sloveniji za 20% do 
leta 2020, skladno z Direktivo 2012/27/EU.  

• specifičnim ciljem 4.1.2 »Povečanje učinkovite rabe energije v 
gospodinjstvih«. 

Projekt pa se nanaša in je usklajen s Horizontalnim načelom trajnostnega 
razvoja. Trajnostni razvoj se bo v OP EKP 2014-2020 udejanjal preko načela 
»onesnaževalca plač«, ki je eno temeljnih načel Zakona o varstvu okolja. Med 
temi je tudi načelo preventive. Zakon poleg tega določa tudi ekonomske in 
finančne instrumente varstva okolja in uvaja sistem trgovanja s pravicami do 
emisij toplogrednih plinov (TPG) in dovoljenja za izpuščanje le-teh. Za njihovo 
zmanjšanje v sektorjih izven trgovanja pa je predviden sprejem OP TPG. 
Napredek pri doseganju državnih ciljev na tem področju bo Slovenija redno 
spremljala, spodbujala bo ukrepe za URE in OVE in bo tako lažje dosegala cilje 
glede kakovosti zraka iz Direktive EU 2008/50/ES. 
 
Skladno z vsem navedenim vidimo, da je investicijski projekt popolnoma skladen 
z OP EKP 2014-2020 in je njegova izvedba celotno obvezna. Tako javni kot tudi 
zasebni subjekti bodo skozi zakonodajo, ki implementira evropske smernice v 
slovenski pravni sistem, zavezani k zmanjševanju porabe energije in izvajanju 
ukrepov za izboljšanje rabe energije. 
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Prispevek operacije k doseganju kazalnikov učinka po PN in specifičnih 
ciljih iz OP 
 
PRISPEVEK PROJEKTA K DOSEGANJU KAZALNIKOV UČINKA po  PN in 
SPECIFIČNIH CILJIH iz OP – Objekt Pohorska ulica 2, 3000 Celje 
PREDNOSTNE 
NALOŽBE IN 
SPECIFIČNI 
CILJI  

PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega 
upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v 
javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem 
sektorju 
 
Specifični cilj: 2. Povečanje učinkovite rabe energije v 
gospodinjstvih  

kazalnik učinka 
iz OP  

CO 31: število gospodinjstev z boljšim razredom energijske 
porabe  
 
 
 
(ciljna vrednost za RS do 2023: 2.000 gospodinjstev)  

vrednosti za 
posamezni 
kazalnik  

78 (število stanovanj v lasti družbe Nepremičnine Celje) 98 
skupno število stanovanj večstanovanjskega objekta. 

 
PRISPEVEK PROJEKTA K DOSEGANJU KAZALNIKOV UČINKA po  PN in 
SPECIFIČNIH CILJIH iz OP – Objekt Ulica ob gozdu 3 
PREDNOSTNE 
NALOŽBE IN 
SPECIFIČNI 
CILJI  

PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega 
upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem 
sektorju 
 
Specifični cilj: 2. Povečanje učinkovite rabe energije v 
gospodinjstvih  

kazalnik 
učinka iz OP  

CO 31: število gospodinjstev z boljšim razredom energijske 
porabe  
 
 
 
(ciljna vrednost za RS do 2023: 2.000 gospodinjstev)  

vpišite 
vrednosti za 
posamezni 
kazalnik  

 11 
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Evropska direktiva o energijski učinkovitosti stavb 
 
Direktiva o energetski učinkovitosti stavbe EPBD 2002/91/EC in predvsem 
prenovljena direktiva EPBD 2010/31/EU, ki še bistveno zaostruje nekatere 
zahteve, omejujeta rabo energije v stavbah. Obe direktivi predvidevata 
omejevanje rabe na ravni celotne stavbe, ki poleg ovoja stavbe vključuje tudi 
posamezne tehnične sisteme v stavbah kot so prezračevanje, ogrevanje, 
klimatizacija, hlajenje, priprava tople vode in razsvetljava. Na zahtevah 
omenjene direktive temelji tudi PURES-2 2010, ki s pripadajočo tehnično 
smernico, TSG-1-004 Učinkovita raba energije, povzemata in prenašata 
zahteve evropske direktive o URE v stavah v slovensko zakonodajo. Cilji so 
zmanjševanja rabe energije, bolj učinkovite rabe energije in bistveno povečanje 
rabe energije iz obnovljivih virov, kar so tudi cilji obravnavanega investicijskega 
projekta. 
 
Nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030 – Aktivno ravnanje 
z energijo (NEP) – Predlog osnutka 
 
Cilji energetske politike v Sloveniji za obdobje 2010 do 2030, ki so med seboj 
enakovredni, so: zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi 
storitvami; zagotavljanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam; 
zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter razpoložljive in 
dostopne energije oz. energetskih storitev; socialna kohezivnost Operativni cilji 
NEP do leta 2030 glede na leto 2008 so: 

• 20% izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27% 
izboljšanje do leta 2030; 

• 25% delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije 
do leta 2020 in 30% delež do leta 2030; 

• 9,5% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz zgorevanje goriv do leta 
2020 in 18% zmanjšanje do leta 2030; 

• zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29% do leta 2020 in za 46% do 
leta 2030; 

• zagotavljanje 100% delež skoraj ničelno energetskih stavb med novimi in 
obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018; 

• zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven ne več kot 45% do leta 2030 in 
diverzifikacija virov oskrbe z energijo na enaki ali boljši ravni od sedaj; 

• nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za 
večjo diverzifikacijo virov energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter 
nadaljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi. 

 
 
Investicijski projekt je skladen z operativnimi cilji iz predloga osnutka NEP, 
predvsem s prvim, drugim in petim ciljem. Prispeval bo k povečanju energetske 
učinkovitosti, saj bo s predvidenimi sanacijskimi ukrepi zagotovljena ustreznejša 
in učinkovitejša raba energije. 
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Akcijski načrt za energijsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020 (AN URE 
2020) 
 
AN URE 2020 je bil izdelan skladno z zahtevami Direktive EU 2012/27/EU 0 
energetski učinkovitosti. Skladno s 3. členom Direktive 2012/27/EU si Slovenija 
zastavlja cilj izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020, tako da poraba 
primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio (82,86 TWh). 
Investicijski projekt je skladen s cilji AN URE 2020, saj bo s predvidenimi 
energetskimi sanacijami oz. s predvidenimi sanacijskimi ukrepi zagotavljal 
ustreznejšo in učinkovitejšo rabo energije. 
 
 
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje  
 
Mestni svet Mestne občine Celje je na 11. redni seji dne 22.3.2016 obravnaval 
in sprejel Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Celje. V nadaljnjih točkah 
opredeljujemo skladnost operacije s Trajnostno urbano strategijo Mestne občine 
Celje (v nadaljevanju strategija): 
 

- operacija se izvaja na območju Mestne občine Celje, ki ga v poglavju 2 
opredeljuje strategija; 

- operacija se izvaja na področju stanovanj in stanovanjske politike MOC 
ter obravnava zagotavljanje kakovosti bivanja njenih prebivalcev ter 
navaja družbo Nepremičnine Celje d.o.o. kot nosilca stanovanjske 
politike; 

- usklajenost s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in cilji vzdržnega 
prostorskega razvoja Slovenije; 

- usklajenost z razvojnimi cilji Regionalnega razvojnega programa 
Savinjske regije; 

- usklajenost z razvojnimi prioritetami  Regionalnega razvojnega programa 
Savinjske regije;  

- usklajenost v sklopu osmih razvojnih področij Savinjske regije  
Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije; 

- usklajenost s strateškim ciljem Strategije razvoja gospodarstva Mestne 
občine Celje 2014-2020. 

 
V okviru operacije se izpostavlja usklajenost tudi z: 
 

- Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Celje in cilji zadevnega 
energetskega koncepta; 

- Trajnostnim energetskim načrtom Mestne občine Celje in predvsem 
njegovimi glavnimi cilji in 

- Občinskim programom varstva okolja za Mestno občino Celje (2009 – 
2013) njegovimi cilji in strateškimi usmeritvami. 

 
 
Operacija v okviru Trajnostne strategije Mestne občine Celje zasleduje dva 
temeljna strateška cilja: 
 
1) Celje trajnostno mesto in 
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2) Celje okoljsko sanirano in nizko ogljično mesto. 
 
Strateški cilj: Prednostna naložba: Kazalniki operacij, 

izvedenih na podlagi TUS 
Celje trajnostno mesto Celovita prenova 

stanovanjskih sosesk s 
krepitvijo medsosedskega 
povezovanja in 
dostopnosti. 
 
Popis in reurbanizacija 
degradiranih območij. 

Letni prihranki energije v 
gospodinjstvih. 
 
 
 
 
Površina nerevitaliziranih 
površin v mestih, ki 
izvajajo trajnostne urbane 
strategije. 

Celje okoljsko sanirano in 
nizko ogljično mesto 

Sanacija in 
dekontaminacija 
degradiranih območij 
 
 
Energetska sanacija 
stavbnega fonda 
 
 

Površina nerevitaliziranih 
površin v mestih, ki 
izvajajo trajnostne urbane 
strategije. 
 
Letni prihranki energije v 
gospodinjstvih. 
 

 
Operacija se bo skladno s strateškimi cilji umestila tudi v Izvedbeni načrt 
trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje. 
 
 

4. Analiza možnosti sofinanciranja projekta 
 
 
Ministrstvo za infrastrukturo je septembra 2016 objavilo vsebinska izhodišča za 
upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij energetske prenove 
večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti v okviru 
»Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, 
4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, 
tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh 
sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, 
pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« 
specifičnega cilja 4.1.2 »Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih« . 
 
Operacija energetske prenove večstanovanjske stavbe se lahko prijavi kot 
projekt, kadar gre za eno večstanovanjsko stavbo, ali kot skupina projektov, 
kadar se v okviru ene operacije prijavlja več večstanovanjskih stavb. 
 
Upravičen namen operacij je celovita energetska prenova večstanovanjske 
stavbe ali dela stavbe za dosego celovite prenove. Upravičeni ukrepi za dosego 
namena operacije so:  
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• izvedba prenove ovoja stavbe, ki zajema zamenjavo stavbnega pohištva, 
in/ali izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe,  

• preprečevanje toplotnih mostov,  
• vgradnja energetsko učinkovitih ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih 

sistemov,  
• naprave in sistemi energetskega upravljanja.  

 
Upravičenci do sofinanciranja energetske prenove večstanovanjskih stavb v 
javni lasti v okviru CTN so mestne občine in stanovanjski skladi v 100% javni 
lasti, ki izvajajo stanovanjsko politiko mestne občine na območju, definiranem v 
TUS. 
 
Cilj celovite energetske prenove je, da se dosežejo prihranki energije vsaj 30 
kwh/m2a. 
 
Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov za GOI dela za 
izvedbo upravičenih ukrepov iz točke 4., vendar ne več kot 5.000,00 
EUR/stanovanje.  
 
Višina sofinanciranja za projektno in investicijsko dokumentacijo ter za nadzor 
znaša največ 50 % izkazanih upravičenih stroškov projektne in investicijske 
dokumentacije ter nadzora, vendar ne več kot 5.000,00 EUR/stavbo. 
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5. Analiza variant brez investicije v primerjavi z 
investicijo 

 
 

5.1. Obstoječe stanje 
 
Objekt Ulica ob gozdu 3: 
 

• velika poraba energije v analiziranih letih:  
o toplovodni kotel za ogrevanje ne predstavlja optimalni način 

priprave toplote. 
 

• slabo bivalno ugodje uporabnikov objekta kot posledica: 
o neustreznega prezračevanja s stališča načina in pogostosti 

izvajanja; v stanovanjih se pojavlja plesen zaradi prevelike vlage v 
prostorih. V času izvajanja energetskega pregleda je bila zaznan 
izredno slab zrak v prostorih. 

 
• vpliv na okolje; zaradi dokaj visoke rabe energije na enoto površine je 

obremenjevanje okolja nepotrebno visoko. 
 
Objekt je stavba s šest do dvajset stanovanj po enotni klasifikaciji vrst objektov 
(CC-SI 112-21) 
 
Večstanovanjski objekt ima v skladu s Stanovanjskim zakonom ter Pravilnikom 
o upravljanju večstanovanjskih stavb urejeno upravljanje. Upravnik objekta je 
podjetje PUN Nepremičnine d.o.o., Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana. 
 
Objekt Pohorska ulica 2 
 

• velika poraba energije v analiziranih letih:  
o ovoj stavbe ima slabe toplotno izolacijske lastnosti. 

• vpliv na okolje; zaradi dokaj visoke rabe energije na enoto površine je 
obremenjevanje okolja nepotrebno visoko. 

 
Objekt je stavba z več kot petdeset stanovanji po enotni klasifikaciji vrst objektov 
(CC-SI 112-21). 
 
Večstanovanjski objekt ima v skladu s Stanovanjskim zakonom ter Pravilnikom 
o upravljanju večstanovanjskih stavb urejeno upravljanje. Upravnik 
večstanovanjskega objekta je podjetje Suprastan d.o.o., Adamičeva ulica 1, 
3000 Celje. 
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5.1.1. Poraba energentov in stroški 
 
Poraba končne energije (toplotne in električne energije) analiziranih treh let v 
opravljenem energetskem pregledu je prikazana v naslednjih tabelah. 
 
Objekt Ulica ob gozdu 3 
 

Povprečje 
2013 - 2015 

Poraba 
dovedena 

energija Enota 
Delež 

(%) 

Strošek 
brez DDV 

(EUR) 
Delež 

(%) CO2 (kg) 
CO2 
(%) 

Električna energija 50.352,00 kWh/leto 56,37 5.978,86 56,08 27.693 77,87 

Toplotna energija 38.969,05 kWh/leto 43,63 2.102,79 19,72 7.871 22,13 

Skupaj EE in TE 89.321,05 kWh/leto 100,00 8.081,65   35.565 100,00 
  Poraba Enota           

Voda 1.293,00 m3   2.579,40 24,19     

SKUPAJ          10.661,05 100,00     
 

Tabela 1: Pregled porabe energentov in stroškov 

 
Objekt Pohorska ulica 2 
 

Povprečje 
2013 - 2015 

Poraba 
dovedena 

energija Enota 
Delež 

(%) 

Strošek 
brez DDV 

(EUR) 
Delež 

(%) CO2 (kg) 
CO2 
(%) 

Električna energija 300.001,33 kWh/leto 54,36 38.850,26 47,02 165.000 67,19 

Toplotna energija 251.833,33 kWh/leto 45,64 21.961,97 26,58 80.586 32,81 
Skupaj EE in TE 551.834,67 kWh/leto 100,00 60.812,23   245.587 100,00 
  Poraba Enota           

Voda 9.574,33 m3   21.818,00 26,40     

SKUPAJ          82.630,23 100,00     
 

Tabela 2: Pregled porabe energentov in stroškov 

5.2. Stanje po investiciji 
 
Objekt Ulica ob gozdu 3 
 
V kotlovnico se vgradi toplotna črpalka zrak/voda za ogrevanje objekta. 
Vgrajena toplotna črpalka bo pokrila predvidoma celotne potrebe po toploti za 
ogrevanje. Sedanji toplovodni kotel se ne zamenja z novim in bo služil kot 
rezervni vir ogrevanja oz. bi pokril potrebe po toploti v ekstremno hladnih dneh. 
Na stene proti terenu se z zunanje strani vgradi toplotna izolacija. Za potrebe 
prezračevanja se vgradijo lokalne prezračevalne enote ustreznega tipa z 
rekuperacijo odpadne toplote z minimalnim izkoristkom 75 %. Izvedena bo 
sanacija prizadetih delov zaradi vlage in urejeno prezračevanje kuhinjskih nap. 
 
Objekt Pohorska ulica 2 
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Zunanje stene stavbe se zaščitijo s toplotno izolacijo, kot tudi strop proti 
neogrevanem delu oziroma streha. Na stavbi se zamenja vsa kopelitna 
zasteklitev. 
 

5.2.1. Doseženi prihranki 
 
V naslednji tabeli je prikazan učinek vseh ukrepov z doseženimi prihranki na 
porabi energije. 
 

Opis ukrepa Prihranek  
(MWht/a) 

Prihranek  
(MWhel/a) 

Kombinacija ukrepov  
energetske sanacije 200,4 4,0 

 
Tabela 3:  Rekapitulacija ukrepov učinkovite rabe energije 

Ukrepi učinkovite rabe energije predvidevajo skupno zmanjšanje rabe 
zemeljskega plina in daljinske toplote za 200,4 MWh in električne energije za 
4,0 MWh. Skupni prihranek pri rabi energije je pozitiven in znaša 204,4 MWh. 
 
Glede na uporabno površino stavb lahko pričakujemo prihranke, ki so prikazani 
v spodnji tabeli, prikazani ločeno po stavbah. Eden izmed pogojev upravičenosti 
do sofinanciranja operacije energetske prenove večstanovanjskih stavb je 
izkazovanje prihranka energije najmanj 30 kWh/m2a. 
 
 

Opis ukrepa Stavba  
Ulica ob gozdu 3 

Stavba  
Pohorska ulica 2 

Površina stavbe  
(m2) 682 4.787 

Raba energije pred izvedbo investicije  
(kWh/m2a) 140,45 123,91 

Raba energije po izvedbi investicije  
(kWh/m2a) 85,13 79,14 

Prihranek energije 
(kWh/m2a) 55,32 44,77 

 
Tabela 4:  Prihranek ukrepov učinkovite rabe energije po stavbah  

Operacija energetske sanacije v obeh stavbah upravičuje ukrepe 
učinkovite rabe energije in izpolnjuje zgoraj naveden pogoj sofinanciranja 
operacije. Stavba Ulica ob gozdu izkazuje prihranke v višini 55,32 kWh/m2, 
stavba Pohorska ulica 2 pa 44,77 kWh/m2. 
 
Izračun prihrankov je narejen na podlagi izdelane dokumentacije: 
 

- Razširjeni energetski pregled objekta Večstanovanjska stavba Pohorska 
ulica 2, Celje in 

- Razširjeni energetski pregled objekta Večstanovanjska stavba Ulica ob 
gozdu 3, Celje, 
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ki jih je izdelalo podjetje Monteh Plus d.o.o., Ljubljanska cesta 32, 3230 Šentjur  
in je obvezna priloga tega dokumenta. Investitor po naložbo izvedel v skladu z 
ukrepi, ki so predvideni v REP.  
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6. Predstavitev analiziranih variant 
 
 
V DIIP-u sta obdelani 2 varianti in sicer: 
 

• varianta brez investicije; 
• varianta z investicijo; 

 
6.1. Varianta 0: »brez investicije« 

 
Varianta "brez" investicije predstavlja ohranitev sedanjega stanja na obeh 
objektih.  
 
V primeru, da investitor ne bi izvedel investicije, bi to pomenilo ohranitev sedanje 
neučinkovite rabe energije na obeh objektih ter ohranitev neugodnih bivalnih 
razmer zaradi neustrezne mikroklime v stanovanjskih prostorih.  
 
Obstoječi stroški ogrevanja in električne energije izračunani kot povprečni 
stroški v tri-letnem obdobju (vir: Razširjeni energetski pregledi) in znašajo: 
 

Leto 
Toplotna Električna 

energija energija 

2013 26.634 44.773 

2014 22.695 45.415 

2015 22.866 44.300 

Povprečje 24.065 44.829 

 
Tabela 5:  Stroški energetske oskrbe sedanjega stanja v EUR 

 
V nadaljevanju so vse vrednosti obravnavane v deležu, ki pripada družbi 
Nepremičnine Celje. Stavba Ulica ob gozdu 3 je v 100,00 % lasti, medtem ko 
je družba Nepremičnine Celje lastnik dela stavbe Pohorska ulica 2 (77,79 %), 
ostalo je v lasti etažnih solastnikov (22,21 %). 
 
Za oceno variante brez investicije smo izdelali projekcijo operativnih stroškov 
investitorja v opazovanem obdobju 15 let. Kot izhodišče smo upoštevali 
obstoječe stroške ogrevanja in električne energije za predmetni objekt ter izdelali 
projekcijo skozi leta ob upoštevanju povprečne predvidene letne rasti cen 
energije v višini 1,5 % (UMAR-jeva napoved inflacijskih gibanj). 
 
V nadaljevanju je prikazana projekcija stroškov v obravnavanem obdobju 15 let. 
Glede na predvideno dinamiko investiranja smo kot prvo leto v analizi upoštevali 
leto 2018, ko so investicije zaključene in predane v uporabo.  
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EL KL Stroški toplotne 
energije 

Stroški električne 
energije 

Skupaj stroški za 
energijo brez DDV 

0 2017 19.187 36.200 55.387 

1 2018 19.475 36.743 56.218 

2 2019 19.767 37.294 57.061 

3 2020 20.063 37.854 57.917 

4 2021 20.364 38.421 58.785 

5 2022 20.670 38.998 59.667 

6 2023 20.980 39.583 60.562 

7 2024 21.294 40.176 61.471 

8 2025 21.614 40.779 62.393 

9 2026 21.938 41.391 63.329 

10 2027 22.267 42.012 64.279 

11 2028 22.601 42.642 65.243 

12 2029 22.940 43.281 66.221 

13 2030 23.284 43.931 67.215 

14 2031 23.633 44.590 68.223 

15 2032 23.988 45.258 69.246 

Skupaj 344.064 649.152 993.216 

 
Tabela 6: Projekcija stroškov v ekonomski dobi brez izvedbe investicije v EUR 

 
V kolikor investitor ne izvede energetske sanacije objektov, bo v naslednjih 
obdobjih moral plačevati vse višje stroške električne in toplotne energije. V 15-
letnem obdobju se bodo ti stroški povečali za četrtino na 69.246 EUR, zaradi 
česar »varianta brez investicije« za investitorja ni sprejemljiva. 
 
 

6.2. Varianta 1: Izvedba investicije  
 
Varianta 1 obravnava model, po katerem se izvede načrtovana energetska 
prenova obeh večstanovanjskih stavb. 
 
V naslednjih tabelah so predstavljeni stroški energije skozi leta. Upoštevana je 
rast stroškov energije v višini napovedi inflacijskih gibanj. 
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EL KL Stroški toplotne 
energije 

Stroški električne 
energije 

Skupaj stroški za 
energijo brez DDV 

0 2017 19.187 36.200 55.387 

1 2018 12.582 36.217 48.799 

2 2019 5.977 35.691 41.669 

3 2020 6.067 36.227 42.294 

4 2021 6.158 36.770 42.928 

5 2022 6.250 37.322 43.572 

6 2023 6.344 37.882 44.226 

7 2024 6.439 38.450 44.889 

8 2025 6.536 39.027 45.562 

9 2026 6.634 39.612 46.246 

10 2027 6.733 40.206 46.940 

11 2028 6.834 40.809 47.644 

12 2029 6.937 41.421 48.358 

13 2030 7.041 42.043 49.084 

14 2031 7.147 42.673 49.820 

15 2032 7.254 43.313 50.567 

Skupaj 124.121 623.864 747.984 

 
Tabela 8: Projekcija operativnih stroškov v ekonomski dobi z izvedbo investicije v EUR 

 
Pričakovani stroški energije znašajo v obravnavanem referenčnem obdobju 15 
let 747.984 EUR. Prihranek investitorja, ki predstavlja razliko med stroški za 
energijo pred izvedbo investicije in z upoštevanjem investicije, je predstavljen v 
tretjem stolpcu. 
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EL KL Stroški energije 
brez I 

Stroški energije  
z I 

Skupaj prihranek 
brez DDV 

0 2017 55.387 55.387 0 

1 2018 56.218 48.799 7.418 

2 2019 57.061 41.669 15.392 

3 2020 57.917 42.294 15.623 

4 2021 58.785 42.928 15.857 

5 2022 59.667 43.572 16.095 

6 2023 60.562 44.226 16.337 

7 2024 61.471 44.889 16.582 

8 2025 62.393 45.562 16.830 

9 2026 63.329 46.246 17.083 

10 2027 64.279 46.940 17.339 

11 2028 65.243 47.644 17.599 

12 2029 66.221 48.358 17.863 

13 2030 67.215 49.084 18.131 

14 2031 68.223 49.820 18.403 

15 2032 69.246 50.567 18.679 

Skupaj 993.216 747.984 245.231 

 
Tabela 8: Izračun prihrankov v ekonomski dobi za varianto 1 v EUR 

 
Prihranki v 15-letnem referenčnem obdobju tako znašajo 245.231 EUR. 
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7. Analiza tržnih možnosti 
 

Predvidena investicija v energetsko sanacijo predmetnih objektov bo vplivala na: 
 

• zmanjšanje energetskih potreb objektov, 
• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
• izboljšanje bivalnega ugodja z uporabnike. 

 
Rezultati energetske sanacije ne bodo vplivali na nove tržne možnosti, saj ne 
bodo direktno odpirali novih delovnih mest ali ustvarjali dodatnih prihodkov. Z 
izvedbo investicije se bodo znižali stroški energetske oskrbe obeh objektov. 
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8. Analiza zaposlenih po posameznih variantah 
 
 
Glavni rezultat energetske sanacije predmetnih objektov bo zmanjšanje rabe 
energije za ogrevanje objekta ter izboljšanje bivalnih pogojev za uporabnike 
objekta. Število zaposlenih za potrebe obeh objektov (čiščenje, ogrevanje, 
vzdrževanje) se v obeh variantah ne bi spremenilo. 
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9. Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih 
stroškov po stalnih in tekočih cenah 

 
 
Obravnavana investicija bo, kot rečeno, znatno prispevala k energetski 
učinkovitosti predmetnih objektov, saj gre za: 
 

• v primeru več stanovanjskega objekta na naslovu Ulica ob gozdu 3: 
o vgradnjo toplotne črpalke kot OVE za ogrevanje objekta, 
o energetsko sanacijo dela ovoja stavbe, 
o vgradnjo prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote kot načina 

URE in sanacija prizadetih delov ter prezračevanje iz kuhinjskih nap. 
 
• v primeru več stanovanjskega objekta na naslovu Pohorska ulica 2: 
o energetsko sanacijo ovoja stavbe, proti strehi in kopelitna zasteklitev. 

 
Investicijo lahko opredelimo kot materialno investicijo, ki bo prispevala k 
zmanjšanju stroškov in porabe energije. Projekt je torej upravičen, saj omogoči 
manjšo porabo energije ob hkratnem izboljšanju bivalnih pogojev za uporabnike 
objekta.  
 

9.1.1. Ocena investicijskih stroškov 
 
Ocenjene vrednosti investicijskih del celovite energetske sanacije za stavbi 
Ulica ob gozdu 3 in Pohorska ulica 2 so prikazane v spodnji tabelah. Vrednosti 
so prikazane v stalnih cenah. 
 

Večstanovanjska stavba 
Ulica ob gozdu 3, Celje 

Vrednost investicije 
(EUR) 

Toplotna zaščita zunanjih zidov proti terenu 6.476,00 
Toplotna črpalka z/v za ogrevanje 25.000,00 
Vgradnja lokalnega prezračevanja z rekuperacijo, zračenje in 
sanacija prizadetih delov 40.000,00 

Skupaj investicijski ukrepi (brez DDV) 71.476,00 
Nadzor gradbenih del (1 %) 714,76 
Projektna dokumentacija (5 %) 3.573,80 
Organizacijski ukrepi 1.400,00 
Skupaj investicijski ukrepi (brez DDV) 77.164,56 
Lastniški delež 100,00% 

 
Tabela 7:  Investicijska vrednost del za stavbo Ulica ob gozdu 3 v EUR 
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Večstanovanjska stavba 
Pohorska ulica 2, Celje 

Vrednost investicije 
(EUR) 

Toplotna zaščita zunanjih zidov 171.600,00 
Toplotna zaščita strehe 19.153,50 
Zamenjava kopelitne zasteklitve 44.288,00 
Skupaj investicijski ukrepi (brez DDV) 235.041,50 
Nadzor gradbenih del (1 %) 2.350,42 
Projektna dokumentacija (5 %) 11.752,08 
Organizacijski ukrepi 2.800,00 
Skupaj investicijski ukrepi (brez DDV) 251.944,00 
Lastniški delež Nepremičnine Celje 77,79% 
Lastniški delež etažnih solastnikov 22,21% 

 
Tabela 8:  Investicijska vrednost del za stavbo Pohorska ulica 2 v EUR 

 
Ker ima stavba mešano lastništvo, je v naslednji tabeli prikazana še delitev 
investicije po ključu lastniških deležev. Lastniški delež, ki pripada etažnim 
solastnikom je namreč neupravičen strošek. 
 

Večstanovanjska stavba 
Pohorska ulica 2, Celje 

Vrednost investicije 
Nepremičnine Celje 

(EUR) 

Vrednost investicije 
Etažnih solastnikov 

(EUR) 
Toplotna zaščita zunanjih zidov 133.485,58 38.114,42 

Toplotna zaščita strehe 14.899,28 4.254,22 

Zamenjava kopelitne zasteklitve 34.451,10 9.836,90 

Skupaj investicijski ukrepi (brez DDV) 182.835,96 52.205,54 

Nadzor gradbenih del (1 %) 1.828,36 522,06 

Projektna dokumentacija (5 %) 9.141,80 2.610,28 

Organizacijski ukrepi 2.178,09 621,91 
Skupaj investicijski ukrepi (brez DDV) 195.983,96 55.959,79 

Lastniški delež 77,79% 22,21% 
 

Tabela 9:  Investicijska vrednost v stalnih cenah v EUR za stavbo Pohorska ulica 2 po lastniških 
deležih 

 
V investicijsko vrednost je vključena tudi investicijska dokumentacija v vrednosti 
8.200,00 EUR brez DDV, ki jo v celoti pokrije družba Nepremičnine Celje. 
 
 

Vrednost investicijske dokumentacije 
Vrednost I 

v stalnih cenah 
(EUR) 

Razširjena energetska pregleda za stavbi Ulica ob gozdu 3 in Pohorska 
ulica 2 in Dokument identifikacije investicijskega projekta za obe stavbi 6.900,00 

Termografski pregled s poročilom za obe stavbi 1.300,00 
Skupaj investicijska dokumentacija brez DDV 8.200,00 

 
Tabela 10:  Vrednost investicijske dokumentacije v stalnih cenah v EUR 
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Predvideni investicijski stroški v stalnih cenah temeljijo na ocenah investicijskih 
del in vrednostih le-teh. Tekoče cene so izračunane na podlagi predvidene 
dinamike investiranja in gibanja cen. Predvidena stopnja inflacijskih gibanj po 
napovedih UMAR-ja je 1,5 %.  
 
V nadaljevanju je za potrebe analize operacije energetske sanacije 
upoštevan lastniški delež družbe Nepremičnine Celje v obeh stavbah, ki je 
osnova za prijavo na razpis in izračun zneska sofinanciranja operacije s strani 
EKS. V naslednji tabeli je prikazana investicijska vrednost v stalnih in tekočih 
cenah.  
 
 

Opis 
Vrednost I 

v stalnih cenah 
(EUR) 

UPRAVIČENI STROŠKI 281.348,77 
Organizacijski ukrepi (osveščanje, informiranje) 3.578,09 
Toplotna zaščita zunanjih zidov proti terenu 6.476,00 
Toplotna črpalka z/v za ogrevanje 25.000,00 
Vgradnja lokalnega prezračevanja z rekuperacijo 40.000,00 
Toplotna zaščita zunanjih zidov 133.485,58 
Toplotna zaščita strehe 14.899,28 
Zamenjava kopelitne zasteklitve 34.451,10 
Investicijska dokumentacija 8.200,00 
Projektna dokumentacija 12.715,60 
Nadzor gradbenih del 2.543,12 
NEUPRAVIČENI STROŠKI 30.107,73 
DDV 22 % 5.948,10 
DDV 9,5 % 24.159,64 
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE z DDV 311.456,50 
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE brez DDV 281.348,77 

 
Tabela 11:  Investicijska vrednost v stalnih cenah v EUR 
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Opis 
Vrednost I 

v tekočih cenah 
(EUR) 

UPRAVIČENI STROŠKI 285.255,26 
Organizacijski ukrepi (osveščanje, informiranje) 3.631,76 
Toplotna zaščita zunanjih zidov proti terenu 6.573,14 
Toplotna črpalka z/v za ogrevanje 25.375,00 
Vgradnja lokalnega prezračevanja z rekuperacijo 40.600,00 
Toplotna zaščita zunanjih zidov 135.487,86 
Toplotna zaščita strehe 15.122,77 
Zamenjava kopelitne zasteklitve 34.967,87 
Investicijska dokumentacija 8.200,00 
Projektna dokumentacija 12.715,60 
Nadzor gradbenih del 2.581,27 
NEUPRAVIČENI STROŠKI 30.490,33 
DDV 22 % 5.968,30 
DDV 9,5 % 24.522,03 
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE z DDV 315.745,59 
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE brez DDV 285.255,26 

 
Tabela 12:  Investicijska vrednost v tekočih cenah v EUR 

 
V naslednji tabeli je prikazana dinamika investiranja s strukturo virov sredstev. 
V tabeli sledi prikaz v tekočih cenah. V letu 2017 so sredstva namenjena za 
izdelavo dokumentacije, v letu 2018 pa za realizacijo energetske sanacije. 

 

Opis 
Vrednost I 

2017 2018 v tekočih 
cenah (EUR) 

UPRAVIČENI STROŠKI 285.255,26 20.915,60 264.339,67 
Organizacijski ukrepi (osveščanje, informiranje) 3.631,76   3.631,76 
Toplotna zaščita zunanjih zidov proti terenu 6.573,14   6.573,14 
Toplotna črpalka z/v za ogrevanje 25.375,00   25.375,00 
Vgradnja lokalnega prezračevanja z rekuperacijo 40.600,00   40.600,00 
Toplotna zaščita zunanjih zidov 135.487,86   135.487,86 
Toplotna zaščita strehe 15.122,77   15.122,77 
Zamenjava kopelitne zasteklitve 34.967,87   34.967,87 
Investicijska dokumentacija 8.200,00 8.200,00   
Projektna dokumentacija 12.715,60 12.715,60   
Nadzor gradbenih del 2.581,27   2.581,27 
NEUPRAVIČENI STROŠKI 30.490,33 4.601,43 25.888,90 
DDV 22 % 5.968,30 4.601,43 1.366,87 
DDV 9,5 % 24.522,03  24.522,03 
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE z DDV 315.745,59 25.517,03 290.228,56 
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE brez DDV 285.255,26 20.915,60 264.339,67 

 
Tabela 13:  Dinamika investiranja v tekočih cenah v EUR 
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9.1.2. Ocena upravičenosti in ostalih stroškov 
 
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ so upravičeni stroški tisti del stroškov, 
ki so osnova za izračun deleža (so)financiranja udeležbe javnih sredstev v 
projektu ali programu. 
 
Operacija se bo izvajala v okviru javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo 
RS, kateri še ni objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

• Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo 
operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 
75 %) javni lasti, 

• Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 
energetske prenove stavb javnega sektorja, februar 2016, Ministrstvo za 
infrastrukturo RS, 

• Priročnik upravičenih stroškov upravičencev pri ukrepu energetske 
prenove stavb javnega sektorja, februar 2016, Ministrstvo za 
infrastrukturo RS, 

• Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove 
stavb javnega sektorja, februar 2016, Ministrstvo za infrastrukturo RS. 

 
V okviru izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014- 2020 bo velik poudarek na spodbujanju naložb v 
energetsko prenovo stavb v javni lasti, ki predstavlja velik potencial za 
zmanjšanje rabe energije. Namen je spodbuditi celovito energetsko prenovo 
stavb, kar vključuje ukrepe energetske prenove celotnih stavb ali posameznih 
elementov stavb, zamenjave stavbnega pohištva, prenovo ali zamenjavo 
ogrevalnih sistemov in sistemov hlajenja, idr. Da bi pripravljavci vlog lahko 
ustrezno načrtovali finančna sredstva, skrbniki pogodb pa transparentno in 
nediskriminatorno obravnavali dokumentacijo, ki je posredovana s strani 
upravičencev in je podlaga za črpanje finančnih spodbud, so izdelane ustrezne 
strokovne podlage s priročnikom upravičenih stroškov (v nadaljevanju 
Priročnik), ki nastanejo pri celoviti energetski prenovi stavb. 
 
»Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 
sektorja« (MZI, april 2016) je objavljen na spletni strani: http://www.energetika-
portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-
pisarna/.  
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Med upravičenimi stroški projekta so upoštevani naslednji stroški: 
 
 

Opis 
Vrednost I 
v tekočih 

cenah (EUR) 
UPRAVIČENI STROŠKI 285.255,26 
Organizacijski ukrepi (osveščanje, informiranje) 3.631,76 
Toplotna zaščita zunanjih zidov proti terenu 6.573,14 
Toplotna črpalka z/v za ogrevanje 25.375,00 
Vgradnja lokalnega prezračevanja z rekuperacijo, 
zračenje in sanacija prizadetih delov 40.600,00 
Toplotna zaščita zunanjih zidov 135.487,86 
Toplotna zaščita strehe 15.122,77 
Zamenjava kopelitne zasteklitve 34.967,87 
Investicijska dokumentacija 8.200,00 
Projektna dokumentacija 12.715,60 
Nadzor gradbenih del 2.581,27 

 
Tabela 14:  Prikaz upravičenih stroškov v tekočih cenah v EUR 

 
Investicijski projekt predvideva aktivnosti, ki so po priročniku uvrščene med 
upravičene stroške, le DDV se šteje kot neupravičen strošek.  
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10. Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo 
investicijo 

 
10.1. Predhodna idejna rešitev 

 
V novembru in decembru leta 2016 je bil izdelan energetski pregled (Monteh 
plus d.o.o.). Omenjena študija obravnava možnosti učinkovite rabe energije 
(URE) oz. zmanjšanje stroškov toplotne in električne energije. V študiji je 
analizirana tudi ekonomska upravičenost nekaterih posegov in ocenjena doba 
vračanja vloženih sredstev. 
 
Predlagani ukrepi so analizirani posamezno, podan je tudi scenarij predlaganih 
ukrepov, s katerimi se bo zadostila zahteva po zmanjšanju rabe končne energije 
v velikosti vsaj 30 kWh/m2. Vsi ukrepi vplivajo na URE in znižanje stroškov. 
Ukrepi se razlikujejo tako po dobi vračanja vloženih finančnih sredstev, kot tudi 
po nujnosti izvajanja posameznega ukrepa. 
 
 

10.2. Opis lokacije 
 
Večstanovanjska objekta se nahajata v Celju. Na spodnjih slikah je prikazana 
mikrolokacija obeh objektov. 
 

  
 

Slika 1: Lokaciji objektov Ulica ob gozdu 3 (levo) in Pohorska ulica 2 (desno) 
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Podatki o lokaciji objekta: 
 

Objekt Večstanovanjska stavba Večstanovanjska stavba 

Naslov Ulica ob gozdu 3 Pohorska ulica 2 

Kraj Celje Celje 

Poštna številka 3000 3000 

Katastrska občina 1075 Ostrožno 1074 Spodnja Hudinja 

Koordinate Y-520170, X-123552 Y-520889, X-121900 

Številka stavbe 609 1589 

Parcelna številka 852/26 1285 
 

Tabela 15: Podatki o lokaciji objekta 

 
10.3. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov   

 
V naslednji tabeli je prikazan obseg predvidenih ukrepov in specifikacija 
investicijskih stroškov. 
 

Opis 
Vrednost I 

v tekočih cenah 
(EUR) 

UPRAVIČENI STROŠKI 285.255,26 
Organizacijski ukrepi (osveščanje, informiranje) 3.631,76 
Toplotna zaščita zunanjih zidov proti terenu 6.573,14 
Toplotna črpalka z/v za ogrevanje 25.375,00 
Vgradnja lokalnega prezračevanja z rekuperacijo 40.600,00 
Toplotna zaščita zunanjih zidov 135.487,86 
Toplotna zaščita strehe 15.122,77 
Zamenjava kopelitne zasteklitve 34.967,87 
Investicijska dokumentacija 8.200,00 
Projektna dokumentacija 12.715,60 
Nadzor gradbenih del 2.581,27 
NEUPRAVIČENI STROŠKI 30.490,33 
DDV 22 % 5.968,30 
DDV 9,5 % 24.522,03 
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE z DDV 315.745,59 
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE brez DDV 285.255,26 
Tabela 16: Ocenjena vrednost investicije predlaganih ukrepov v tekočih cenah v EUR 

 
Predračunska vrednost investicije temelji na oceni potrebnih investicijskih del s 
pariteto cen, december 2016. Investicija je ocenjena na 285.255,26 EUR brez 
DDV oziroma 315.177,71 EUR z DDV. 
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10.4. Časovni načrt izvedbe  
 
Časovni načrt predvideva realizacijo investicije na način: 
 

• priprava investicijske dokumentacije za vlogo: prvo četrtletje 2017 
• podpis pogodbe s projektantom: prvo četrtletje 2017 
• izvedba javnega naročila za GOI dela: prvo četrtletje 2018 
• podpis pogodbe z izvajalcem: prvo četrtletje 2018 
• pričetek del: drugo četrtletje 2018 

  
  

10.5. Varstvo okolja 
 
Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objekta, kjer bodo sanirane stavba, ki so 
predmet investicije, bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in standardi, ki urejajo 
varstvo okolja, tako da obravnavana investicija ne bo imela negativnih vplivov 
na okolje. 
 
Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju 
investicije, bodo časovno omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje. 
 
Vpliv na okolje bo nastajal med rekonstrukcijo, po rekonstrukciji bo, zaradi nižje 
rabe energije ter uporabe obnovljivih virov energije, vpliv na okolje nižji. Da 
bomo med in po investiciji omejili vpliv na okolje, bodo pri izvedbi investicijskega 
projekta upoštevana naslednja izhodišča: 
 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba 
referenčnih 

• dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje rabe energije, količin 
odpadkov in 

• ločeno zbiranje odpadkov); 
• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); 
• zmanjševanje vplivov na okolje; 
• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita 

raba vode in 
• surovin); 
• pri izvedbi naročanj se upošteva Uredba o zelenem javnem naročanju. 

 
 
Okoljska učinkovitost 
 
Okoljska učinkovitost bo zagotovljena z ločenim zbiranjem odpadkov, izvedba 
projekta bo težila k znižanju količin odpadkov, uporaba okolju najboljših in 
najprijaznejših tehnik ter načinov izvajanja gradbenih del. Prav tako bo s strani 
strokovnega nadzora spremljan nadzor emisij in tveganj. S sanacijo vrtca se bo 
izboljšala energetska učinkovitost stavbe, kar pomeni nižje potrebe po toploti in 
boljše pogoje za kakovostno izvajanje vzgojno – izobraževalnega procesa ter 
manjše vplive na okolje iz vidika onesnaževanja okolja. 
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Trajnostna dostopnost 
 
Energetsko sanirane stavbe bodo povečale varnost uporabnikov in zaposlenih, 
urejeno okolje bo prispevalo k trajnostnemu razvoju. 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje 
 
Izvedba del bo nadzirana s strani strokovnega nadzora, ki bo preverjal, da bo 
izvedba projekta potekala v skladu z okoljskimi omilitvenimi ukrepi. Do 
onesnaževanja tal, vode in podtalne vode ne bo prihajalo. Hrup bo pod mejno 
vrednostjo. 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov 
 
Pri izvedbi gradbenih del se bo upoštevala učinkovita raba naravnih virov, kar 
pomeni učinkovita poraba vode, nadomestitev surovin z enakovrednimi 
substituti in ekonomična poraba energije. Pri tem se bodo vgrajevali energetsko 
učinkoviti materiali. Prav tako se bo poleg nižje rabe energije za ogrevanje 
zamenjal tudi vir ogrevanja iz neobnovljivega na obnovljiv vir, s čimer se bo 
povečala učinkovitost izrabe naravnih virov. 
 
Ocena vpliva na okolje za projekt ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo 
presegali mejnih vrednosti. 
 
 
Emisije CO2 se z izvedbo investicijskega projekta zmanjšajo za 67 ton.  
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10.6. Kadrovsko organizacijska shema 
 
V primeru lastne investicije bo na predmetnem projektu naslednja organizacijska 
shema: 
 

• Odgovorna oseba investitorja je direktor Primož Brvar; 
• Odgovorni vodja za pridobitev investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in 

IP) je direktor Primož Brvar; 
• Investitor poskrbi za izdelavo PZI projektne dokumentacije in investicijske 

dokumentacije, ki jo izdelajo zunanji izvajalci;    
• Izvajalca za izvedbo investicije se izbere preko javnega naročila za 

izvedbo celotne investicije v skladu z zakonom o javnih naročilih, prav 
tako se izbere tudi izvajalca gradbenega nadzora; 

• Z izbranim izvajalcem del investitor podpiše pogodbo za izvedbo celotne 
investicije;  

• Dela pri izvajanju pogodbenih del usklajuje odgovorni vodja za izvedbo 
investicije in sicer Tadej Lebič; 

• Investitor med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor 
nad potekom in ustrezno kvaliteto gradnje, ki ga izvede zunanji izvajalec; 

• Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po 
veljavnih predpisih preda dokončan objekt lastniku in upravljavcu 
Nepremičnine Celje d.o.o. 

 
Vse stroške nastale z rednim vzdrževanjem in obratovanjem nosi upravljavec.  
 
 
 

10.7. Predvideni viri financiranja 
 
S sredstvi evropske kohezijske politike bo po javnem razpisu za energetsko 
sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti predvidoma sofinanciranih 50 % 
upravičenih stroškov operacije, kar bo zagotovljeno iz Kohezijskega sklada in 
Proračuna RS v razmerju 85:15. 
 
Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov za GOI dela za 
izvedbo upravičenih ukrepov, vendar ne več kot 5.000,00 EUR / stanovanje.  
 
Višina sofinanciranja za projektno in investicijsko dokumentacijo ter za nadzor 
znaša največ 50 % izkazanih upravičenih stroškov projektne in investicijske 
dokumentacije ter nadzora, vendar ne več kot 5.000,00 EUR / stavbo. 
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Opis 
Vrednost 

(EUR) 
Vrednost upravičenih stroškov GOI del 261.758,40 
a) Kriterij 50 % upravičenih stroškov 130.879,20 
b) Kriterij sofinanciranja 5.000 EUR/stanovanje 445.000,00 
Vrednost projektne, investicijske dokumentacije in nadzora 23.496,86 
a) Kriterij 50 % upravičenih stroškov 11.748,43 
b) Kriterij sofinanciranja 5.000 EUR/stavbo 10.000,00 
Skupaj vrednost sofinanciranja 140.879,20 

 
Tabela 17:  Varianta 1 - struktura financiranja v EUR upoštevaje kriterije sofinanciranja 

 
Kriterija sofinanciranja GOI del tako dovoljujeta sofinanciranje v vrednosti 50 % 
upravičenih stroškov in sofinanciranja projektne in investicijske dokumentacije 
ter nadzora v vrednosti 5.000 EUR na stavbo. Skupaj vrednost sofinanciranja 
znaša 140.879,20 EUR. 
 
Predvidene vire financiranja prikazujemo v naslednjih tabelah. Investitor v 
energetsko prenovo je lastnik in upravljalec obeh večstanovanjskih stavb. 
Stavba Ulica ob gozdu 3 je v 100,00 % lasti investitorja, medtem, ko je stavba 
Pohorska ulica 2 v 77,79 % lasti. 
 
V primeru, da investitor pričakuje maksimalno sofinanciranje investicijskega 
projekta s strani EKS, je struktura financiranja naslednja: 
 

Operacija energetske sanacije 
Skupaj 2017 Delež 2018 Delež 

Skupaj 
vrednost 

(EUR) Delež 
Sredstva EU EKS (50% / 85%) 7.469,25 35,7% 112.278,07 42,5% 119.747,32 42,0% 
Sredstva RS EKS (50% / 15%) 1.318,10 6,3% 19.813,78 7,5% 21.131,88 7,4% 
Nepremičnine Celje (50%) 12.128,25 58,0% 132.247,82 50,0% 144.376,06 50,6% 

Skupaj brez DDV 20.915,60 100,0% 264.339,67 100,0% 285.255,26 100,0% 
 

Tabela 18:  Varianta 1 - struktura financiranja v EUR upoštevaje maksimalno sofinanciranje 

 
Investitor bo moral za izvedbo investicije financirati del v višini 144.376,06 EUR 
brez DDV. Znesek sofinanciranja iz javnega razpisa znaša 140.879,20 EUR. V 
strukturi financiranja so upoštevane tekočene cene. 
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V spodnjih tabelah je prikazano sofinanciranje po posameznih stavbah. 
 

Večstanovanjska stavba 
Ulica ob gozdu 3, Celje 2017 Delež 2018 Delež 

Skupaj 
vrednost 

(EUR) Delež 
Sredstva EU EKS (50% / 85%) 3.648,59 17,4% 32.038,29 12,1% 35.686,88 12,5% 
Sredstva RS EKS (50% / 15%) 643,87 3,1% 5.653,82 2,1% 6.297,69 2,2% 
Nepremičnine Celje (50%) 108,86 0,5% 37.002,51 14,0% 37.111,37 13,0% 

Skupaj brez DDV 4.401,32 21,0% 74.694,62 28,3% 79.095,94 27,7% 
       

Večstanovanjska stavba 
Pohorska ulica 2, Celje 2017 Delež 2018 Delež 

Skupaj 
vrednost 

(EUR) Delež 
Sredstva EU EKS (50% / 85%) 3.820,66 18,3% 80.239,78 30,4% 84.060,44 29,5% 
Sredstva RS EKS (50% / 15%) 674,23 3,2% 14.159,96 5,4% 14.834,19 5,2% 
Nepremičnine Celje (50%) 12.019,39 57,5% 95.245,30 36,0% 107.264,69 37,6% 

Skupaj brez DDV 16.514,28 79,0% 189.645,04 71,7% 206.159,32 72,3% 
 

Tabela 19:  Varianta 1 - struktura financiranja v EUR po posameznih stavbah 

 
 
 

10.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti in pričakovani 
ekonomski učinki projekta 

 
Iz analize stanja ter predvidenih ukrepov za izboljšanje izkoriščenosti 
energentov, ki so natančno prikazani v »Energetskem pregledu«, je razvidno, 
da so dobe vračila posameznih investicijskih ukrepov sprejemljive z 
naložbenega vidika, še posebej pa z vidika družbeno ekonomske učinkovitosti. 
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11. Finančna in ekonomska analiza 
 
Skladno z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 
energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo, april 
2016) in Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) je 
izdelana tudi ekonomska analiza projekta, ki poleg denarno izraženih stroškov 
in koristi projekta vključuje tudi tiste, ki jih sicer ni mogoče denarno ovrednotiti, 
imajo pa prav tako vpliv na upravičenost investicije. 
 
V izračunih finančnih in ekonomskih kazalnikov so v skladu z Navodili za delo 
posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb 
javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo, april 2016) uporabljena naslednja 
izhodišča: 
- minimalna stopnja donosnosti za zasebnika: 7 %, 
- diskontna stopnja za zasebnika: 5 %, 
- diskontna stopnja za javnega partnerja: 4 %. 
 
Za izračun ekonomičnosti analiziranih variant smo predpostavili poleg prej 
navedenih izhodišč analize prihrankov rabe energije še naslednje: 
 
Ekonomska doba: v okviru ekonomske analize smo skladno z navodili MZI 
upoštevali ekonomsko dobo 15 let. Dinamične in statične kazalnike 
upravičenosti investicijskega projekta oz. operacije smo tako izračunali za 
obdobje izvedbe investicijskega projekta v ekonomski dobi (referenčno obdobje) 
obravnavanega investicijskega projekta. 
 
Projekcija stroškov projekta: operativne stroške v ekonomski dobi predstavlja 
strošek energije in strošek vzdrževanja, ki sta po izvedbi investicije nižja kot pred 
izvedbo investicije ter amortizacija. V projekciji je upoštevana 1,5 % rast 
stroškov energije in stroškov vzdrževanja. Amortizacija upošteva ekonomsko 
dobo 20 let in 5 % letno stopnjo za investicijsko vzdrževanje, medtem ko za 
opremo upošteva ekonomsko dobo 10 let in 10 % amortizacijsko stopnjo. 
Amortizacija je v izračunih upoštevana kot ostanek vrednosti investicije v 
zadnjem letu referenčnega obdobja. 
 
Projekcija prihodkov projekta: z izpeljano investicijo se bo zmanjšala poraba 
energije in stroški za energijo. Prihodke projekta predstavljajo prihranki, 
izračunani kot razlika med stanjem brez investicije in stanju po izvedeni 
investiciji. Ocena prihrankov pri stroških za energijo v prvem polnem letu 
obratovanja po investiciji znaša 15.392 EUR brez DDV. Pri izračunu prihrankov 
je upoštevana 1,5 % rast stroškov energije zaradi inflacijskih gibanj.  
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11.1. Finančna analiza 
 
Namen finančne analize je na podlagi napovedi denarnih tokov projekta 
izračunati kazalnike finančne učinkovitosti/upravičenosti izvedbe investicijskega 
projekta kot so stopnje donosnosti ter pripadajoče finančne neto sedanje 
vrednosti projekta. 
 
Finančna analiza in ekonomska analiza za izračun kazalnikov upravičenosti 
izvedbe investicijskega projekta sta bili narejeni na podlagi naslednjih 
predpostavk: 
 

• Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta so izračunani 
za obdobje izvedbe investicijskega projekta in za 15-letno ekonomsko 
dobo (referenčno časovno obdobje obratovanja), in sicer od prvega leta 
rednega obratovanja 2018 pa do vključno leta 2032. 

 
• Analizo upravičenosti izvedbe investicijskega projekta smo pripravili na 

podlagi statičnih in dinamičnih kazalnikov upravičenosti investicijskega 
projekta. 

 
• Skladno z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri 

ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja  in podrobnejšimi 
usmeritvami javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb 
javnega sektorja, (junij 2016), smo v izračunih upoštevali 4 % diskontno 
stopnjo za javnega partnerja. 

 
• Vsi stroški (investicijska in ostala vlaganja) in prihodki investitorja so 

prikazani v finančni analizi v tekočih cenah brez DDV. 
 

• Ostanek vrednosti projekta na koncu 15-letne ekonomske dobe je 
30.562,34 EUR. 
 

Kazalniki finančne analize so statični in dinamični. Statični kazalci oziroma 
metode ne upoštevajo komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo 
poslovnih rezultatov projekta. 
 
Dinamični kazalniki odpravljajo slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo 
različno časovno dinamiko vlaganja sredstev in donosov, upoštevajo pa tudi 
ekonomsko življenjsko dobo investicije. Vlaganja in donosi v različnih letih 
namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih je treba predhodno 
preračunati na isti časovni trenutek. 
 
Doba vračanja investicijskih sredstev je opredeljena kot čas, v katerem 
kumulativa neto donosov v času obratovanja investicije doseže vsoto 
investicijskih stroškov in ne sme biti daljša od ekonomske dobe projekta. 
 
Neto sedanja vrednost investicije (NSV) je eno od najpogosteje uporabljenih 
meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta. Višina neto sedanje 
vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene 
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kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s 
katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. 
 
Interna stopnja donosa (ISD) je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto 
sedanja vrednost enaka 0. 
 
V nadaljevanju je predstavljen denarni tok finančne analize ter rezultati 
ekonomskih uspešnosti posameznih variant. 
 
Višina celotne investicije, ki zajema ukrepe v učinkovito rabo energije, znaša 
285.255,26 EUR brez DDV. Z upoštevanjem pričakovane subvencije v višini 
140.879,20 EUR znaša investicija, ki smo jo upoštevali v analizi, 144.376,06 
EUR brez DDV. 
 

EL KL I Neto prihranek Ostanek 
vrednosti 

Neto prihodek 

0 2017 12.128,25 0,00   -12.128,25 
1 2018 132.247,82 7.418,29   -124.829,52 
2 2019   12.992,05   12.992,05 
3 2020   13.186,93   13.186,93 
4 2021   13.384,73   13.384,73 
5 2022   13.585,50   13.585,50 
6 2023   13.789,28   13.789,28 
7 2024   13.996,12   13.996,12 
8 2025   14.206,07   14.206,07 
9 2026   14.419,16   14.419,16 
10 2027   14.635,44   14.635,44 
11 2028   14.854,98   14.854,98 
12 2029   15.077,80   15.077,80 
13 2030   15.303,97   15.303,97 
14 2031   15.533,53   15.533,53 
15 2032   15.766,53 30.562,34 46.328,87 

Skupaj   144.376,06 208.150,38 30.562,34 94.336,65 
NSV   139.289,61 151.390,54 29.386,87 29.071,11 
ISD         6,73% 
ID         1,30 € 

RNSV         0,20 
EDV         11,1 

Diskontna stopnja 4%   
 

Tabela 20:  Finančna analiza projekta 

 
Analiza izkazuje pozitivne finančne rezultate v referenčnem obdobju 15 let,  
dosega pozitivno neto sedanjo vrednost, interna stopnja donosnosti pa je 6,73 
%. Investicija je za investitorja s tega vidika upravičena, saj presega zahtevanih 
4 % oportunitetnih stroškov vloženih sredstev. V kolikor bi se investitor moral 
zadolžiti za izvedbo predmetne investicije, je rezultat manj ugoden. 
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11.2. Ekonomska analiza 
 
Ekonomska analiza vložke projekta opredeli in oceni na podlagi oportunitetnih 
stroškov oziroma z družbenega vidika, kar pomeni, da se investicija ocenjuje 
skozi prispevek h gospodarskemu in družbenemu razvoju. Kot izhodišče za 
izdelavo ekonomske analize služi finančna analiza, vendar z nekaterimi popravki 
oz. prilagoditvami. Upoštevana so naslednja izhodišča: 
 

1. Predračunska vrednost investicije in stroški ne vključujejo DDV. 
2. Upoštevana je diskontna stopnja 4 %. 
3. Referenčno obdobje za obravnavani projekt je 15 let. 
4. Uporabljena je povprečna letna amortizacijska stopnja. Del sredstev se v 

celoti amortizira (oprema), del sredstev pa le delno (investicijsko 
vzdrževanje). Ostanek vrednosti projekta je 30.562,34 EUR. 

5. Kot prihodki so upoštevani prihranki pri stroških energije, zmanjšani za 
dodatne stroške vzdrževanja. 

6. Kot prihodki so ovrednoteni tudi oportunitetni stroški onesnaževanja. 
Ugodnejši okoljski vplivi so ovrednoteni z vrednostjo kuponov CO2, in 
sicer 7,3 EUR za tono CO2. Zaradi energetske sanacije bo za 67 ton manj 
izpustov v okolje. 

7. Kot prihodki so ovrednoteni tudi manjši stroški zdravstvene oskrbe zaradi 
bistveno ugodnejših bivalnih pogojev po energetski sanacije. Ocenjeno 
je, da bo vsako gospodinjstvo potrebovalo en dan zdravstvene oskrbe 
manj v letu, ki je ocenjena na 50 EUR.  

8. Investicija bo ugodna vplivala tudi v sektorju izvajalcev zaradi ustvarjene 
dodane vrednosti v gospodarskem sektorju. V tem delu je upoštevana v 
letih investiranja 30 % donosnost sredstev. 

 
Določene vrednosti družbenih koristi so ocenjene oziroma denarno ovrednotene 
na podlagi omenjenih predpostavk, medtem ko številne pozitivne učinke ni 
možno denarno ovrednotiti. 
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EL KL I Neto prihranek Ostanek 
vrednosti 

Neto prihodek 

0 2017 12.128,25 0,00   -12.128,25 

1 2018 132.247,82 12.282,29   -119.965,52 

2 2019   17.841,15   17.841,15 

3 2020   18.036,03   18.036,03 

4 2021   18.233,83   18.233,83 

5 2022   18.434,60   18.434,60 

6 2023   18.638,38   18.638,38 

7 2024   18.845,22   18.845,22 

8 2025   19.055,17   19.055,17 

9 2026   19.268,26   19.268,26 

10 2027   19.484,54   19.484,54 

11 2028   19.704,08   19.704,08 

12 2029   19.926,90   19.926,90 

13 2030   20.153,07   20.153,07 

14 2031   20.382,63   20.382,63 

15 2032   20.615,63 30.562,34 51.177,97 

Skupaj   144.376,06 280.901,78 30.562,34 167.088,05 

NSV 139.289,61 205.319,04 29.386,87 82.999,61 

ISD       11,66% 

ID       1,69 € 

RNSV       0,57 

EDV       8,3 

Diskontna stopnja 4%   
 

Tabela 21:  Ekonomska analiza projekta 

 
Varianta 1 izkazuje pozitivne ekonomske rezultate, saj dosega pozitivno 
donosnost in pozitivno neto sedanjo vrednost. Investicija je za investitorja z 
vidika doseganja finančnih in družbenih koristi upravičena in smiselna.  
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12. Analiza tveganj in analiza občutljivosti za 
vsako varianto 

 
 
Realizacija investicijskega projekta je povezana s tveganji, ki lahko vplivajo na 
projekt na več načinov: 
- v fazi priprave projekta, kjer nastajajo tveganja povezana s tehnično pripravo 
projekta, tveganja neuspešnih pogajanj in neuspešnega konkuriranja na razpisu 
za pridobitev nepovratnih sredstev, 
- v fazi gradnje kjer so tveganja predvsem pri povečanju predvidenih stroškov 
ter podaljšanju trajanja izvedbe, 
- v fazi uporabe oz. poslovanja projekta, kjer tveganja nastajajo predvsem na 
tehničnem in upravljavskem področju. 
 
Z analizo občutljivosti preverjamo spremembe dinamičnih kazalnikov 
uspešnosti investicije ob upoštevanju osnovnih parametrov, kot je sprememba 
investicijske vrednosti in prihodkov investicije  na donosnost investicije. 
 
Vpliv posamezne spremenljivke analiziramo tako, da spreminjamo eno 
spremenljivko ob ostalih nespremenjenih. V nadaljevanju je predstavljeno 
vrednotenje: 

• spremembe investicijskih stroškov, 
• spremembe prihodkov iz naslova prihrankov, 
• sprememba pri stroških vzdrževanja. 

 
Analiza občutljivosti za varianto 1 
 
V naslednji tabeli je prikazana analiza občutljivosti projekta v odvisnosti od višine 
investicijskih stroškov. 
 

Sprememba (1 %) NSVf 

Absolutna 
sprememba 

vrednosti 
NSVf 

Relativna 
sprememba 

vrednosti 
NSVf ISDf 

Absolutna 
sprememba 

vrednosti 
ISDf 

Relativna 
sprememba 

vrednosti 
ISDf 

Osnovni izračun 29.071,11 0,00 0,0% 6,73% 0,00 0,0% 
1) vrednosti investicije 27.956,85 -1.114,27 3,8% 6,60% -0,13 1,9% 
2) stroškov za energijo 23.975,19 -5.095,93 17,5% 6,26% -0,47 7,0% 
3) operativnih stroškov 28.804,63 -266,48 0,9% 6,70% -0,02 0,4% 
4) prihrankov energije 30.851,50 1.780,39 -6,1% 6,89% 0,16 -2,4% 

 
Tabela 22: Analiza občutljivosti spremembe investicije 

 
Iz tabele analize občutljivosti je videti, da sta najbolj odzivni spremenljivki strošek 
za energijo in višina prihranka. Ti dve spremenljivki pri spremembi vrednosti za 
1 % ceteris paribus presegata spremembo v vrednosti 5 %, zato je potrebna 
posebna pozornost v času izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije. S skrbnim 
spremljanjem stroškov rabe energije je mogoče slediti finančnim načrtom 
izvedbe projekta energetske sanacije.  
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13. Opis meril in uteži za izbrano optimalno 
varianto  

 
 
Kakor že predhodno opisano, DIIP obravnava dve varianti: 
 

• varianta 0: varianta »brez« investicije, 
• varianta 1: varianta z investicijo. 

 
Glede na to, da smo Varianto 0 ocenili kot nesprejemljivo varianto, bomo v 
nadaljevanju izdelali analizo variante z investicijo. Izbira optimalne variante je 
določena na podlagi zaključkov v REP-u, ki je opredelil predvidene prihranke pri 
stroških za energijo (EUR/leto) in sicer na podlagi višine prihranka stroškov za 
energijo, funkcionalnosti objekta in ekonomske upravičenosti. Cilj projekta je 
povečanje energetske učinkovitosti objektov, zato je v prednosti varianta, ki 
dosega prihranek pri stroških za energijo. 
 
Poleg stroškov za energijo so velikega pomena tudi tekoči stroški vzdrževanja, 
upravljanja, intervencij, zavarovanja in podobni stroški. V prednosti je varianta, 
ki zagotavlja nižje tekoče stroške projekta. Med posameznimi obravnavanimi 
variantami se primerjajo finančni in ekonomski kazalniki kot sta neto sedanja 
vrednost (NSV) in interna stopnja donosa (ISD) in sicer z upoštevanjem 
možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložbe. 
 
Za izbiro ustrezne variante so ključna naslednja merila: 
 
- predvideni prihranki pri stroških za energijo (EUR/leto): cilj projekta je 
povečanje energetske učinkovitosti objektov, zato je v prednosti projekt, ki 
dosega večji prihranek pri stroških za energijo. 
 
- razmerje med letnim prihrankom končne energije in skupno ogrevano površino 
(kWh/m2/leto): gre za kazalnik specifične rabe energije. Obravnavamo celoten 
paket projektov skupaj. Nižja letna raba energije v objektih pomeni nižjo 
vrednost kazalnika. V prednosti je projekt, ki zagotavlja nižjo vrednost kazalnika 
specifične rabe energije. 
 
- vrednost projekta, ki bremeni lastni proračun: manjša obremenitev proračuna 
je v prednosti pred večjo obremenitvijo le-tega. Poleg same absolutne višine 
potrebnih investicijskih sredstev je pomembno tudi razmerje med vloženimi 
sredstvi in neto sedanjo vrednostjo projekta (t.i. relativna neto sedanja vrednost). 
 
- letni stroški vzdrževanja, upravljanja, intervencij, zavarovanja ipd. (kar bremeni 
lastni proračun): poleg stroškov za energijo so velikega pomena tudi tekoči 
stroški vzdrževanja, upravljanja, intervencij, zavarovanja in podobni stroški. V 
prednosti je varianta, ki zagotavlja nižje tekoče stroške projekta. 
 
- finančna upravičenost izvedbe projekta (finančni kazalniki): med posameznimi 
obravnavanimi variantami se primerjajo finančni kazalniki: neto sedanja 
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vrednost (NSVf), interna stopnja donosa (ISDf), relativna neto sedanja vrednot 
(RNSVf), enostavna in diskontirana doba vračanja naložbe. 
 
- ekonomska upravičenost izvedbe projekta (ekonomski kazalniki): med 
posameznimi obravnavanimi variantami se primerjajo ekonomski kazalniki: neto 
sedanja vrednost (NSVe), interna stopnja donosa (ISDe), relativna neto sedanja 
vrednot (RNSVe), enostavna in diskontirana doba vračanja naložbe. 
 
- možnost pridobitve nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložbe: med 
posameznimi variantami se primerjajo realne možnosti za pridobitev 
nepovratnih finančnih sredstev. Projekt bo uspešnejši v primeru pridobitve 
nepovratnih sredstev v večjem deležu upravičenih stroškov naložbe. 
 
- tveganost projekta: skladno z izdelano analizo tveganj se oceni dejansko 
tveganje za investitorja, povezano z izvedbo naložbe. 
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14. Primerjava variant s predlogom in 
utemeljitvijo izbire optimalne variante  

 
 
Iz spodaj prikazanih rezultatov analize izhaja, da je izvedba investicijskega 
projekta z vidika družbeno-ekonomskih učinkov smiselna, medtem, ko so 
finančni kazalniki v 15-ekonomskem obdobju relativno šibki.  
 
 

Kriterij Varianta 1 
Prihranki pri stroških energije 1. polno leto 15.392 
Razmerje med letnim prihrankom in skupno površino 2,81 
Vrednost projekta, ki obremeni proračun 144.376,06 
Letni operativni stroški 1. polno leto 2.400,00 
Finančni kazalniki   
NSVf 29.071,11 
ISDf 6,73% 
RNSVf 0,20 
Doba vračila 11,1 
Ekonomski kazalniki   
NSVe 82.999,61 
ISDe 11,66% 
RNSVe 0,57 
Doba vračila 8,3 
Delež sofinanciranja ( brez upoštevanega DDV) 49,4% 

 
Tabela 23: Povzetek analize investicijskega projekta 

 
Varianta 1 izkazuje pozitivne finančne kazalnike, tudi z družbeno-ekonomskega 
vidika so ti kazalniki pozitivni. Referenčno obdobje je 15 let, enostavna doba 
vračila pa dobrih 11 let, kar lahko zaključimo, da se tudi v kasnejšem obdobju 
kažejo pozitivni finančni učinki investicijskega projekta. 
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15. Ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave 
investicijske, tehnične in druge dokumentacije s 
časovnim načrtom 

 
 

15.1. Potrebna investicijska dokumentacija 
 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za 
pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih 
cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 
 

• za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 
EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta; 

• za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument 
identifikacije investicijskega projekta in investicijski program; 

• za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument 
identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in 
investicijski program; 

• za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti 
dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 
 

o pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 
o pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne 

finančne posledice 
o (na primer visoki stroški vzdrževanja); 
o kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi 

sredstvi. 
 
Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah vključno brez davka na 
dodano vrednost ne presega 500.000 EUR. V skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ je potrebno za omenjen projekt izdelati le Dokument identifikacije 
investicijskega projekta.  
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16. Končne ugotovitve in povzetki 
 
 
Predmetni Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan skladno z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 
27/16 – v nadaljevanju Uredba). 
 
Predmet operacije je energetska prenova dveh večstanovanjskih v Celju, v lasti 
družbe Nepremičnine Celje. Stavba Ulica ob gozdu 3 je v 100 % lasti družbe, 
medtem, ko je stavba Pohorska ulica 2 v 77,79 % lasti družbe. Izvedba 
investicije je predvidena v letu 2017 (projektna in investicijska dokumentacija) in 
2018 (izvedba del).  
 
Vrednost investicije brez DDV po oceni investicijskih del energetske sanacije in 
ostalih potrebnih aktivnosti za izvedbo operacije znaša 281.348,77 EUR v 
stalnih cenah in 285.255,26 EUR v tekočih cenah brez DDV. V projektu je poleg 
gradbeno-obrtniških del zajeta priprava projektne in investicijske dokumentacije 
ter gradbeni nadzor. Upravičeni stroški v tekočih cenah brez DDV znašajo 
285.255,26 EUR, neupravičeni stroški pa 30.490,33 EUR, kar predstavlja 
vrednost DDV. 
 
S sredstvi evropske kohezijske politike bo po javnem razpisu za energetsko 
sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti predvidoma sofinanciranih 
maksimalno 50 % upravičenih stroškov operacije, kar znaša 140.879,20 EUR v 
tekočih cenah. Družba Nepremičnine Celje bo morala za izvedbo investicije 
zagotoviti sredstva v višini 144.376,06 EUR brez DDV. S pomočjo sofinanciranja 
operacije energetske sanacije je dosežena enostavna doba vračila investicijskih 
sredstev dobrih 11 let. 
 
V DIIP-u sta obdelani 2 varianti izvedbe investicije in sicer: 
 

• varianta brez investicije 
• varianta z investicijo, kjer je investitor Nepremičnine Celje 

 
V primeru, da investitor ne izvede investicije, se bodo stroški energije 
postopoma zviševali, bivanjski pogoji v večstanovanjskih objektih pa bodo ostali 
na obstoječem nivoju, zaradi česar »varianta brez investicije« za investitorja ni 
sprejemljiva. 
 
Varianta z investicijo je v sklopu ukrepov učinkovite rabe energije tista 
investicijska odločitev, ki prinaša manjše potrebe po energiji, s tem manjše 
obremenjevanje okolja ter izboljšane bivanjske razmere v obeh stanovanjskih 
stavbah. Stavbi s tem razpisom sledita cilju zmanjšanja rabe energije za najmanj 
30 kWh/m2a, saj dosegata z izvedbo investicije prihranek v višini 55,32 kWh/m2, 
(Ulica ob gozdu 3, ter 44,77 kWh/m2 (Pohorska ulica 2). 
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