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1. UVODNO POJASNILO
Novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega programa (v nadaljevanju DIIP), izdelanega
novembra 2105, smo izdelali, ker:
- s kandidaturo na razpis Fundacije za šport1 za sredstva, ki jih ta namenja za sofinanciranje
gradnje športnih objektov nismo uspeli,
- je prišlo do zamika gradnje,
- do manjše spremembe gradbene konstrukcije investicije in zaradi tega povečanja stroškov
investicije
- ponovno kandidiramo za sredstva Fundacije za šport.
Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) je izdelan po odločitvi
župana, da Občina Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina) kandidira na razpis Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport2 (v nadaljevanju: razpis). V naselju Gradišče na Kozjaku je ob
objektu vrtca in dislocirane enote osnovne šole Selnica ob Dravi športno igrišče, namenjeno
šolarjem pa tudi javni rabi. Igrišče je dotrajano in ni več primerno za varno uporabo.
Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ2.

Javni razpis fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018, Ur.l.RS št.
78/15
2
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL
RS, št. 60/06, 54/10, 27/16).
1
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2. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU
2.1. Predstavitev investitorja
INVESTITOR
Naziv

Občina Selnica ob Dravi

Naslov

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Odgovorna oseba za projekt investicije

Igor Grušovnik, kom. inž.

Telefon

02/673 02 07

E-mail

info@selnica.si

Identifikacijska številka za DDV

36150380
1357930
Jurij Lep, univ. dipl. inž. les.

Matična številka
Odgovorna oseba
Žig in podpis

2.2.

Predstavitev izdelovalca DIIP-a

IZDELOVALEC DOKUMENTA
Naziv

IVEC & IVEC, d.o.o.

Naslov

Zgornji Duplek 137 e, 2241 Spodnji Duplek

Odgovorna oseba za izdelavo DIIP-a

mag. Božidar Ivec

Telefon

041/684 528

E-mail

bozo@ivec.si

Identifikacijska številka za DDV

SI98802399

Matična številka

3866912000

Odgovorna oseba
Žig in podpis

mag. Božidar Ivec, direktor

2.3.

Predstavitev upravljavca

UPRAVLJAVEC

Naslov

Osnovna šola Selnica ob Dravi dislocirani oddelek
Gradišče na Kozjaku
Gradišče na Kozjaku 39, 2361 Ožbalt

Odgovorna oseba za upravljanje

Boris Možic

Telefon

031 615 758

E-mail

boris.mozic@selnica.si

Naziv
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2.4.

Predstavitev izdelovalca popisa del

IZDELOVALEC POPISA DEL
Naziv
Naslov
Odgovorna oseba za izdelavo popisa

JOHAN GRADBENO SVETOVANJE IN INŽENIRING
Ladislav Selinšek, s.p.
Starše 89a, 2205 Starše
Ladislav Selinšek, grad. inž. (pooblaščeni inženir IZS

G-2305)

Telefon

031-379-463

E-mail

info@johan.si

Identifikacijska številka za DDV

SI81626070

Matična številka

1438352000

Odgovorna oseba

Ladislav Selinšek, grad. inž.

2.5.

Mesto investicije v planu

Občina Selnica je predvidela investicijo v planu3 za leto 2017 pod pozicijo 08.1.2.02 konto
420500. Na tem kontu so v planu rezervirana sredstva v višini 20.000 €.

2.6.

Strokovne podlage za izdelavo DIIP-a

Pri izdelavi investicijske dokumentacije so bili upoštevani naslednji dokumenti:
(1) BELA KNJIGA O ŠPORTU, Komisija Evropskih skupnosti, 11.07.1007. COM (2007) 391
konč.
(2) Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ1423), Uradni list RS, št. 26/14

(3) Športna rekreacija danes in jutri, Zbornik referatov in razprav, št. 3/2010, Državni svet RS,
(4) Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2017, 671-1/2017, 13.4.2017
in predpisi:
(1) Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl.
US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15

(2) Zakon o športu, Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA

3

Proračun Občine Selnica ob Dravi za leto 2017.
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3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA
Občina razpolaga s petimi športnimi igrišči na prostem in sicer dvema v Selnici ob Dravi, ter po
enim v Fali, Gradišču na Kozjaku in Duhu na Ostrem vrhu, skupne površine okrog 4000 m 2, kar
znese pri 4600 prebivalcih 0,87 m2 nepokritih igralnih površin. Kar se tega tiče močno zaostajamo
za strateškim ciljem Slovenije 3,2 m2 (glej točko 4.2).
Športno igrišče ob podružnici osnovne šole v Gradišču na Kozjaku je dotrajano, kar najbolje
vidimo iz spodnjih slik.

Foto: Igor Grušovnik, november 2015
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Ne rabimo posebej poudarjati, da takšno igrišče ni privlačno, niti varno za igranje na njem niti za
šolarje, niti za krajane ali mimoidoče pohodnike oz. turiste. Gradišče na Kozjaku meji na Avstrijo
in z njo so povezane številne poti. Ograja je obnovljena, ni pa igrišče opremljeno z osnovno
infrastrukturo, ki jo objekt mora imeti: klopi za počitek in koši za odpadke.
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4. RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
4.1. Razvojne možnosti in cilji investicije
Odločitev za obnovitev šolskega športnega igrišča v Gradišču na Kozjaku odpira naslednje
razvojne možnosti:
a) Občina ustvari pogoje za uporabo igrišča za športne igre, kot sta mali nogomet, rokomet
in odbojka, za vadbo na prostem, za prireditve v smislu promocije športa, za družabno
športna srečanja idr.,
b) Občina ustvari pogoje za medobčinsko in čez mejno športno sodelovanje .
Cilji investicije in investitorja so:
1.

omogočiti krajanom Gradišča na Kozjaku in bližnjih zaselkov dostop do športnega igrišča v
bližini bivanja in s tem posredno povečati njihove športne in rekreativne aktivnosti – igrišče
bo naj poleg šolarjev uporabljalo vsaj 50% odraslih prebivalcev,

2.

spodbuditi ustanovitev športnega društva, ki bo pokrival tekmovalni in rekreativni šport vseh
generacij v tem kraju,

3.

zagotoviti ustrezne pogoje za varno uporabo igrišča za naslednjih dvajset let,

4.

omogočiti prostočasno športno vzgojo otrok in mladine,

5.

omogočiti športne in družabne prireditve na prostem,

6.

prispevati svoj delež k doseganju ciljev nacionalnega programa športa do 2023, objavljenimi
v Resolucije o nacionalnem programu športa4, med katerimi sta zlasti pomembna naslednja:
a) povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije na 70 %,
b) v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati
delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije za 5 odstotnih
točk,
c) obdržati obstoječih 0,87 m2 nepokritih športnih površin na prebivalca.

Posredni cilj je tudi ohraniti območje Gradišča na Kozjaku vsaj tako naseljeno, kot je sedaj in sicer
zaradi meje z Avstrijo in težnje mladih, da se selijo v dolino, kjer je na razpolago več delovnih
mest in so v marsičem privlačnejši pogoji za bivanje.

4.2.

Usklajenost investicijskega projekta s strategijo razvoja države in občine

Prepričani smo, da z investicijo udejanjamo ukrepe, zapisane v resoluciji nacionalnega programa
za šport v sklopu: «Športni objekti in površine za šport v naravi (materialna podlaga za izvajanje
športa)«, da bi dosegli strateške cilje, citiramo:
1) »Kakovostno izkoriščanje in učinkovito ravnanje s športnimi objekti in površinami za šport
v naravi
2) Zagotavljanje 0,35 m2 pokritih in 3,2 m2 nepokritih športnih površin na prebivalca, ki
bodo ustrezno prostorsko umeščene

4

Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23), Uradni list
RS, št. 26/14
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3) Zagotavljanje športnih objektov in površin za šport v naravi, ki bodo zgrajeni, posodobljeni
in upravljani po načelih trajnostnega razvoja,
4) Izboljšanje učinkovitosti uporabe javnih športnih objektov
5) Vključitev zasebnih športnih objektov v mrežo športnih objektov za uresničevanje javnega
interesa na področju športa
6) Zagotoviti ustrezno kakovostno mrežo športnih objektov in površin za celostno programsko
podstrukturo športa.«2
Občina Selnica ob Dravi v letnem programu športa5 navaja cilj letnega programa športa:
• spodbujati množično vključevanje otrok in mladine v športne aktivnosti in preventivno
delovanje v smislu preprečevanja deviantnih pojavov.
• spodbujati predvsem množičnost vključevanja v programe športa s sodelovanjem med
osnovno šolo in športnimi društvi,
• skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjati spodbudno okolje za razvoj različnih oblik
športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, njihovega druženja in preživljanja prostega
časa (igrišč, parkov, naravne poti…).
K temu dodajmo še njen cilj 36, ki se nanaša na zdravo, varno in zeleno občino, citiramo: »Vse
aktivnosti bomo vodili z zavestjo, da mora občina (p)ostati odličen prostor za bivanje, delo,
družino in preživljanje prostega časa. Zagotavljali bomo takšno okolje, kjer se bodo njeni
prebivalci in drugi obiskovalci počutili varno in zaželeno. Naše okolje bomo upravljali po načelih
trajnosti.«

5
6

Letni program športa Občine Selnica ob Dravi v letu 2017, 671-1/2017, 13.4.2017
Vizija, poslanstvo, vrednote, cilji, http://www.selnica.si/obcina/vizija-poslanstvo-vrednote/
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5. PREDSTAVITEV UPOŠTEVANIH VARIANT
5.1. Varianta z investicijo
Investicijo predstavlja:
• prenova sedanjega športnega igrišča, to je: odstranitev obstoječega asfalta, predpriprava
za komunalno ureditev igrišča (električna napeljava), obnova odvodnjavanja in
spodnjega ustroja igrišča, ponovno asfaltiranje in označitev igralne površine,
• ureditev dostopa do igrišča,
• oprema igrišča: gola za mali nogomet in rokomet ter koš za košarko,
• oprema ob igrišču: klopi in koši za odpadke.
Podrobno so tehnične podlage, ki dajejo idejne rešitve za izvedbo investicije, opisane v popisu del
in materiala7.

5.2.

Varianta brez investicije

Ostane takšno kot je in ni primerno za šolsko in javno uporabo. V doglednem času bo potrebno
igrišče zapreti.

7

Aproksimativni predračun za ureditev igrišča Gradiška, Ladislav Selinšek, 29.8.2016
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE
6.1. Vrsta investicije
Investicija se nanaša na prenovo objekta, inštalacij in opreme ter ureditev okolja objekta. Tehnične
rešitve so opisane v poglavju 6.

6.2.

Ocena vrednosti investicije

Varianta z investicijo
Ocena vrednosti investicije je prikazana v spodnji tabeli. Temelji na popisu del in projektantski
oceni stroškov ter cen projektantskih storitev in izdelovalca investicijske dokumentacije. Vrednost
investicije prikazujemo v stalnih cenah, ker bo izvedena v letu dni.
Tabela 6.2.1 Struktura in ocenjena vrednost izdatkov investicije
Poz Predmet
.

Vrednost

Vrednost

€ (brez DDV) € (z DDV)
1 Gradbeno obrtniška dela
2 Oprema za igrišče (goli, koš)
3 Komunalna oprema (klopi, koši)
4 Pripravljalna dela (popis del, DIIP)
5 Skupaj investicija (1+2+3+4)

39.164
2.466,40
1.488,00
1.400
44.518,40

DDV
€

Stalne cene
Upravičeni Amortizacija
stroški
€
€

47.780,08 8.616,08
3.009,01
542,61
1.815,36
327,36
1.708,00
308,00
54.312,45 9.794,05

39.164,00
2.466,40
0,00
0,00
41.630,40

1.046,82
300,90
181,54
0,00
1.529,26

Upravičeni stroški so tisti, ki so kot taki določeni v Navodilu prijaviteljem za pripravo vlog na
razpis2.
V spodnji tabeli vidimo strukturo gradbeno obrtniških del.
Tabela 6.2.2 Struktura in ocenjena vrednost gradbeno obrtniških del
Stalne cene, v €
Poz Postavka
a

Preddela (odstranitev asfalta, zav. gradbišča)

b

Zemeljska dela

2017

2018
2.710,00

Skupaj Amortizacija
2.710,00

1.560,00

1.560,00

28.822,50

28.822,50

864,68

c

Gradbena konstrukcija igralne površine

č

Odvodnjavanje

3.690,00

3.690,00

110,70

d

Zaključna dela

2.381,50

2.381,50

71,45

39.164,00

39.164,00

0,00

0,00

39.164,00

39.164,00

1 Skupaj gradbena dela (a+b+c+č+d)
e

Nadzor
Neto stroški investicije

Naložbe v obratna sredstva so nič.
Varianta brez investicije
Pri varianti brez investicije ni investicijskih vlaganj.

0,00

1046,82
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7.
7.1.

ELEMENTI INVESTICIJE
Tehnično tehnološke rešitve

Dimenzije igrišča so 40 x 20 m.
Preddela
vključujejo:
- zavarovanje gradbišča,
- postavitev in zavarovanje 8-ih prečnih profilov,
- odstranitev asfalta na obstoječem igrišču v celoti,
- odstranitev poškodovanih robnikov,
- odvoz asfalta in robnikov na trajno deponijo.
Konstrukcija
Predlagana je asfaltna površina igrišča je sestavljena iz:
- drobljenca 0-32 v debelini do 40 cm,
- fine izravnave gornjega ustroja peščenim materialom in valjanjem točnosti +/- 1 cm,
- nosilne plasti asfalta AC 22 B 50/100 A4 v debelini 6 cm,
- vrhnje plasti asfalta AC 8 surf B 50/100 A5 v debelini 3 cm,
- betonski robniki 8/25 v dolžini 115 m,
- izdelava betonskih štirih temeljev Φ800 h=1,5m vključno s sidrno ploščo in odprtinami
za dovod kablov,
- izdelava štirih betonskih temeljev Φ800 h=1,5m vključno s sidrno ploščo za montažo
opreme,
- dobava in polaganje PVC cevi Φ100 vključno z obsipom s peščenim materialom,
- dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra – tipski H/h=9/8m.
Odvodnjavanje
je rešeno z:
- izdelavo DK kanalizacije Φ200 na podložno plast betona in zasipom z drobljencem v
dolžini 75m,
- izdelavo treh revizijskih jaškov Φ500 l LTŽ mrežo 400/400 250,
- izdelavo betonske ponikovalnice Φ1000 h=3m z betonskim pokrovom.
Zaključna dela
vsebujejo:
- zaris in barvanje robov in igralnih polj,
- planiranje zunanjih površin ob igrišču z dodajo humusa,
- čiščenje, napenjanje in barvanje obstoječe ograje.
Oprema za igrišče: 2 gola za mali nogomet in rokomet dimenzij 3x2 m z mrežo in steber za
košarko
Komunalna oprema: 4 klopi z betonskim podstavkom in lesenim sedalom ter 2 koša (75 l) za
odpadke

7.2.

Lokacija

Predmet investicije je športno igrišče ob vrtcu in osnovni šoli v Gradišču na Kozjaku. Lokacija se
nazorno vidi iz spodnje slike, kjer se igrišče nahaja znotraj kroga.
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Vir: Google zemljevidi, 2015

Igrišče leži na parcelah *69 in 276/3 v k.o. Gradišče-Maribor, kar vidimo iz spodnje slike. Parcela
je last Občine Selnica ob Dravi.

Vir: PROSTORSKI PORTAL RS, javni vpogled v nepremičnine
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7.3.

Vpliv investicije na okolje

Prenovljeno športno igrišče ne bo povzročilo negativnih učinkov na naravno okolje, bo pa imelo
vrsto pozitivnih učinkov na počutje šolarjev in drugih uporabnikov igrišča. Pri uporabi igrišča
lahko pride do vplivov na okolje zaradi komunalnih odpadkov, ki bodo nastali zaradi
prehranjevanja in pitja pijač športnikov in drugih obiskovalcev športnih dogodkov. Za zbiranje teh
odpadkov bodo nameščeni koši. Zbirni zabojniki se nahajajo pred stavbo vrtca oz. šole s cestne
strani.
Pri izvajanju gradbenih del lahko pride do začasnega uničenje trave in drugih rastlin ob igrišču. S
ponovno ureditvijo okolice igrišča bo ta škodljiv vpliv zmanjšan, po določenem obdobju pa
neopazen.
Gradbeni odpadki, nastali pri gradnji, bodo začasno skladiščeni in predani na deponijo gradbenih
odpadkov.
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8. TERMINSKI PLAN INVESTICIJE

KORAKI
Izdelava tehničnih
podlag za izvedbo
1
Odločitev za
investicijo
2
Ureditev
financiranja
3
Pridobitev
4 lokacijske
informacije
Izbira izvajalca del
5
Gradnja
6

PRIČAKOVANI
REZULTATI
Popis del in predlogi
ukrepov

POTREBNE
ROK
AKTIVNOSTI
IZVEDBE
Projektantski popis del in
avgust 2016
materiala.
(že izvedeno)
Popis opreme na in ob igrišču.
Sklep Občinskega
Izdelava dokumenta identifikacije
junij 2017
sveta
investicijskega projekta,
predstavitev dokumenta, obravnava
v pristojnih organih občine
Zagotovljeni finančni Prijava na razpis Fundacije za šport februar 2017 (občina)
viri
in zagotoviti sredstva v proračunu
nov/dec Fundacija
občine za 2017
Lokacijska
Pridobitev lokacijske informacije
september 2017
informacija

Izbran najugodnejši
ponudnik
Kakovostno izdelano
športno igrišče in
urejena okolica
Prevzem in predaja Sprostitev
7 v uporabo
dokončanega igrišča v
uporabo

Razpis, odpiranje vlog in izbira
izvajalca
Nadzor izvajalca in sodelovanje pri
reševanju problemov, prevzem in
predaja v uporabo
Tehnični prevzem objekta,
otvoritev

Vse aktivnosti vodi in usklajuje odgovorna oseba za spremljanje projekta.

februar 2018
april 2018

april/maj 2018
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9. PLAN FINANČNIH VIROV
Viri za financiranje investicije, prikazane v preglednici 6.2.1, so navedeni v spodnji preglednici,
pri čemer smo vzeli pogoje iz razpisa1, da fundacija sofinancira do 50% upravičenih stroškov
investicije.
Preglednica 9.1. Viri financiranja
tekoče cene, v €
Viri financiranja

Občina SELNICA
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Skupaj

Leto

Delež virov

2015

2018

€

€

Skupaj

skupaj inv.
%

1.708,00

13.287,97

14.995,97

27,61%

0,00

39.316,48

39.316,48

72,39%

1.708,00

52.604,45

54.312,45

100,00%

Izvedena dela bodo plačana po situacijah, ki bodo obračunana aprila in maja 2018. Plačilni rok je
30 dni, kar pomeni, da bo zadnja situacija plačana junija 2018.
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10. FINANČNA ANALIZA
10.1. Načrt prihodkov in stroškov
Športno igrišče, ki je predmet investicije, ostaja v javni rabi. Zato ne bo prihodkov iz naslova
njegove uporabe.
Stroške sestavljajo stroški vzdrževanja igrišča, urejanja okolja, vključno z ravnanjem z odpadki.
Ob dejstvu, da je že sedaj upravljala z igriščem dislocirana enota Osnovne šole Selnica, bodo
stroški vzdrževanja igrišča in urejanja okolja ostali šoli. Občina bo financirala le obnovo talnih
oznak na igrišču in dotrajano opremo po 10-tih letih obratovanja.
Do sedaj Občina ni imela stroškov (oz. jih ni evidentirala) zaradi uporabe športnega igrišča.
Posledica je pač njegovo stanje, kot je opisano v točki 3.
Preglednica 10.1.1. Napovedi stroškov
stalne cene, v €
Leto
0
1(1)
2-10
11
12-20
Vzdrževanje igrišča - površin
0
0
0
2.000
0
Urejanje okolja in odvoz odpadkov
0
0
0
0
0
Drugi stroški
0
0
0
0
0
Skupaj stroški delovanja igrišča
0
0
0
2.000
0
(1)
Leto ni enako koledarskemu letu . Leto »0« je leto pred izvedbo investicije, leto »1, 2,…« pa leta po investiciji.
Opis

10.2. Napoved uspešnosti poslovanja
Uspešnost poslovanja prikazujemo s finančnimi kazalniki. Pri tem upoštevamo poleg stroškov
delovanja tudi amortizacijo osnovnih sredstev pri amortizacijski dobi, ki je določena s
pravilnikom8. Podatke za izračunano amortizacijo vidimo v preglednicah 6.2.1. in 6.2.2.
Preglednica 10.2.1 Uspešnost poslovanja v 2. letu
1
2
I
3
4

POSTAVKA
Prihodki
Oportunitetni stroški
SKUPAJ KORISTI (1+2)
Stroški obratovanja
Amortizacija

II

SKUPNI STROŠKI (3+4+5)

IV

POSLOVNI IZID (I-II)

Stalne cene, v €
Vrednost
0
0
0
0
1.529
1.529
-1.529

Kot vidimo je poslovanje negativno in enako amortizaciji. Denarnih odlivov ne bo.

8

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS,
št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13)
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10.3. Finančna analiza
Pri finančni analizi upoštevamo vse stroške v zvezi z investicijo in vse finančne koristi. Delamo
jo z namenom, da lahko izračunamo primerne stopnje donosnosti, zlasti finančno interno stopnjo
donosnosti in pripadajočo neto sedanjo vrednost.
Strukturo predmeta investicije vidimo v preglednica 6.2.1. in 6.2.2, strukturo prihodkov in
stroškov pa v preglednicah 10.1.1. in 10.2.1. Izračunani neto denarni tokovi so prikazani v spodnji
tabeli.
Preglednica 10.3.1. Finančni tokovi
Stalne cene, v €
FINANČNI TOKOVI
F Skupaj viri financiranja
Skupaj prihodki
Skupaj prilivi
Skupaj stroški obratovanja
D Skupaj investicijski stroški
Obresti
Odplačilo kreditov (razdolžnina)
Davki
Skupaj odlivi
Neto prilivi
Kumulativa neto prilivov

Leto
0
1.708

1
52.604

2
0

10
0

11
4.824

19
0

20
0

1.708
0
1.708

52.604
0
52.604

0
0
0

0
0
0

4.824
2.000
4.824

0
0
0

0
0
-23.727

1.708
0
0

52.604
0
0

0
0
0

0
0
0

6.824
-2.000
-2.000

0
0
-2.000

-23.727
23.727
21.727

V letu pred izvedbo investicije – leto 0 upoštevamo izdatke investicije v prenovo in za pripravo
dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v postavki »Predhodni izdatki«). Vzeli smo, da
ne rabimo tvoriti obratnih sredstev. V letu 11 smo upoštevali, da bo športna in komunalna oprema
(poziciji 2 in 3 v preglednici 6.2.1) dotrajana in da ju bo potrebno zamenjati. Investicijski strošek
gre na račun Občine.
Zaradi pomanjkanja prostora nismo prikazali tokov za vsa leta, ampak samo za tipična. Med leti 2
in 10 ter 12 in 19 so tokovi enaki. Spreminja se le kumulativa neto prilivov. V 20. letu smo
upoštevali, da bo igrišče še v takšnem stanju, da bi obnova stala samo toliko, kolikor je bil objekt
že amortiziran, kar je upoštevano v investicijskih stroških kot negativni tok.
Glede na negativne denarne tokove izračun donosnosti investicije ni smiseln, saj je investicija s
finančnega vidika neekonomična.
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11. DRUŽBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST INVESTICIJE
Finančna analiza kaže prispevek projekta (investicije) k razvoju le z vidika investitorja, ne pa tudi
s širšega, koliko z njo pridobi prebivalstvo, regija, država.
Od investicije imajo koristi:
•

šolarji:
- imajo pogoje za varno uporabo igrišča,
- imajo možnost prostočasne športne vzgoje,

•

krajani Gradišča na Kozjaku:
- imajo možnost organiziranega udejstvovanja v športu ali pa se samoorganizirajo v
neposredni bližini kraja bivanja, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje (telesno,
duševno in socialno),
- imajo možnost organiziranja športnih prireditev, pa tudi drugih prireditev za promocijo
zdravja ali druženja,
- možnost ustanovitve športnega društva,

•

investitor Občina Selnica ob Dravi:
- ima zadovoljne občane, ki so pripravljeni dejano prispevati k trajnostnemu razvoju
kraja in občine,
- izpolnjuje svoje poslanstvo in obveze v okviru nacionalnega programa športa,
- ustvarja pogoje za doseganj cilja: poskrbeti, da je 50% občanov športno aktivnih,
- sledi doseganju cilja 2) iz Resolucije, točka 4.2, ki navaja vrednost 3,2m2 nepokritih
športnih površin na prebivalca

•

država:
- ima bolj zdrave državljane, kar pomeni manj stroškov za zdravstvo,

•

zaposlovalci:
- imajo bolj zdrave državljane, kar zanje pomeni, da so zmožni delati produktivneje,
- opravičeno pričakujejo manj stroškov zaradi bolezni zaposlenih.

Znanstveni članki, ki jih navaja nacionalni program za šport v resoluciji4, dokazujejo, da je redna,
kakovostno strukturirana in ustrezno intenzivna športna rekreacija zelo koristna za zdravje
posameznika in posledično tudi za javno zdravje. Koliko ti programi prispevajo k zdravstveni in
stroškovni bilanci v Sloveniji ne vemo, ker nam niso znane tovrstne raziskave. So jih pa delali
drugod in izračuni, ki jih v navaja resolucija nacionalnega programa za šport, sklicujoč na
referenco 48 (vir: Oldridge, N. (2006). Costs of physical inactivity. V: Abstact book of 11th World
sport for all congress. Physical Activity: Benefits and Challenges, pp. 9. Havana: Cuban Olympic
Committee), kažejo, da znašajo neposredni stroški zdravljenja zaradi telesne neaktivnosti od 104
USD do 1.305 USD na prebivalca.
Če smo skromni in vzamemo, da prihranimo pri stroških zdravljenja športno aktivnih krajanov 45
€ na krajana na leto, pomeni ta prihranek pri 100 aktivnih krajanih 4.500 € na leto. V prikazovanju
uspešnosti poslovanja štejemo te kot koristi investicije oz. oportunitetne stroške . V tem primeru
dobimo uspešnost, kot je prikazana v spodnji preglednici.
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Preglednica 11.1 Uspešnost poslovanja, ekonomski vidik
1
2
I
3
4

POSTAVKA
Prihodki
Oportunitetni stroški
SKUPAJ KORISTI (1+2)
Stroški obratovanja
Amortizacija

Stalne cene, v €
Vrednost
0
4.500
4.500
0
1.529

II

SKUPNI STROŠKI (3+4+5)

1.529

IV

POSLOVNI IZID (I-II)

2.971

Pri ekonomskem vrednotenju omenjene koristi in stroškov (tabela 10.1.1), dobimo rezultate
računov, ki pokažejo, da je investicija ekonomsko upravičena, tabela 11.1.
Preglednica 11.1. Ekonomski učinki investicije
(pri načrtovanih stroških vzdrževanja in prihrankih 8.000 €/leto v zdravstveni blagajni)

Vrednost

Mejna
vrednost
>0 €
>0%
>7%
<20 let

Kazalnik

Kratica






Neto sedanja vrednost
Relativna neto sedanja vrednost
Interna stopnja donosnosti
Doba vračanja brez diskontiranja

NSV
RNSV
ISR
DV

•

Doba vračanja (čas, v katerem kumulativa neto prilivov doseže vsoto investicijskih stroškov) je:

15.263 €
8,94

%
6,9 %
13,6 let

DV = 13,6 let, kar je manj kot 20 let, kolikor znaša ekonomska doba investicije.
Pravilo: DV mora biti manjše od ekonomske dobe investicije.
•

Neto sedanja vrednost (razlika med diskontiranim tokom vseh prejemkov in izdatkov) je:
NSV =15.263 € in je večja od 0 €.
Pravilo: NSV mora biti pozitivno.

•

Interna stopnja donosnosti (diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost nič) je:
ISR = 6,9 % in je večja od minimalne diskontne stopnje 4,0% po uredbi2.
Pravilo: ISR mora biti večje od diskontne stopnje.

•

Relativna neto sedanja vrednost (razmerje med NSV in sedanjo vrednostjo investicijskih
stroškov) je:
RNSV = 8,93% > 0 Pravilo: RNSV mora biti večja od nič.

Zaključimo lahko še, da vsaka druga korist, ki je nismo ekonomsko ovrednotili, pomeni nadaljnje
povečanje ekonomske učinkovitosti investicije.
Ti kazalniki povedo, da je investicija ekonomsko upravičena po vseh kriterijih.
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12. TVEGANJA
Št. Tveganje

Opis situacije

1

Odločitev o
investiciji

Občina ne gre v
investicijo, ker ni
uspela na razpisu2

2

Izvajanje
projekta

Investicija ne bo
končana v roku

3

Uporaba
igrišča (brez
investicije)

Pri uporabi pride
do poškodbe
igralca zaradi
luknjaste igralne
površine

Verjetnost Ocena posledic
Predvideni ukrepi
pojava
50%
a) utemeljitev
• ne bo koristi,
investicije na
navedenih v točki 11,
Občinskem svetu z
• nadaljevanje
namenom, da jo
propadanja igrišča
občina sama
• zaprtje igrišča za
financira
uporabo
• razhajanje z
zakonodajo
Srednja,
a) pravočasno izvesti
• nezadovoljstvo
do 30 dni
javna naročila
potencialnih
zamude
izvajalcem del
uporabnikov
b) takojšnje ukrepanje
v primeru negativnih
trendov
50%
a)
opozorilo
• plačilo odškodnine
uporabnikom, da ne
prevzemamo
odgovornost za
poškodbe
b) zaprtje igrišča za
uporabo
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13. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM
NAČRTOM
Investicija je primerna za realizacijo, kar potrjujejo učinki, ki se kažejo tako ekonomskih koristih,
kakor tudi v družbeno upravičenosti investicije.
Zato je smiselno in upravičeno nadaljevati aktivnosti za pripravo gradnje in s samo gradnjo, kot je
določeno v točki 8. Glede na vrednost investicije, ki je pod 500.000,00€, druga investicijska
dokumentacija ni potrebna.

