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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA 

IN ODGOVORNIH STROKOVNIH DELAVCEV 

OZIROMA SLUŽB 
 

1.1 INVESTITOR 

 

Investitor je vsaka izmed občin v okviru projekta »SMART Life - Sodobno Mesto za Aktivno, Razvojno 

in Trajnostno življenje«: 

Naziv partnerja 
- občine 

Naslov 
Matična 
številka 

Davčna 
številka 

Zakoniti 
zastopnik 

Telefonska 
številka 

Občina 
Grosuplje 

Taborska cesta 002, 1290 
Grosuplje 

5880734000 14067765 dr. Peter Verlič 01/788 87 50 

Občina Ivančna 
Gorica 

Sokolska ulica 008, 1295 
Ivančna Gorica 

5886244000 44105487 Dušan Strnad 01/781 21 00 

Občina Škofljica 
Šmarska cesta 003, 1291 
Škofljica 

5874602000 72177918 Ivan Jordan 01/360 16 00 

Občina Ig 
Govekarjeva cesta 006, 1292 
Ig 

5874769000 47731206 
Janez 

Cimperman 
01/280 2 300 

Občina 
Podčetrtek 

Trška cesta 059, 3254 
Podčetrtek 

5883997000 83117989 Peter Misja 03/818 27 80 

Občina Kamnik 
Glavni trg 024, 1241 Kamnik 

5874483000 28232801 Matej Slapar 01/831 81 00 

Občina Rogaška 
Slatina 

Izletniška ulica 002, 3250 
Rogaška Slatina 

5883946000 84699825 
mag. Branko 

Kidrič 
03/818 17 00 

Občina Vrhnika 
Tržaška cesta 001, 1360 
Vrhnika 

5883407000 43542204 Daniel Cukjati 01/755 54 10 

Občina Makole 
Makole 035, 2321 Makole 

2242753000 26682117 Franc Majcen 02/802 92 00 

Občina Vodice 
Kopitarjev trg 001, 1217 
Vodice 

5874637000 61348139 Aco Franc Šuštar 01/833 26 10 

Občina Šentjur 
Mestni trg 010, 3230 Šentjur 

5884799000 20341253 mag. Marko Diaci 03/747 13 10 

 

Vodilni partner je Občina Grosuplje.  
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Ime: Občina Grosuplje 

Naslov: Taborska cesta 002, 1290 Grosuplje 

Ime kontaktne osebe dr. Peter Verlič 

Položaj kontaktne osebe Župan Občine Grosuplje 

Telefonska številka: 01/788 87 50 

Elektronska pošta: peter.verlic@grosuplje.si 

 

Kontaktna oseba prijavitelja je Jasmina Selan iz Občine Grosuplje: 

Ime in priimek Jasmina Selan 

Telefonska številka 01 788 87 59 

Naslov elektronske pošte jasmina.selan@grosuplje.si 

 

1.2 IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 

Firma: IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. 

Naslov: Kotnikova 30, 1000 Ljubljana 

Kontaktna oseba Aleksander Novaković 
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1.3 UPRAVLJAVEC 

 

Upravljavci so investitorji: 

Naziv partnerja 
- občine 

Naslov 
Matična 
številka 

Davčna 
številka 

Zakoniti 
zastopnik 

Telefonska 
številka 

Občina 
Grosuplje 

Taborska cesta 002, 1290 
Grosuplje 

5880734000 14067765 dr. Peter Verlič 01/788 87 50 

Občina Ivančna 
Gorica 

Sokolska ulica 008, 1295 
Ivančna Gorica 

5886244000 44105487 Dušan Strnad 01/781 21 00 

Občina Škofljica 
Šmarska cesta 003, 1291 
Škofljica 

5874602000 72177918 Ivan Jordan 01/360 16 00 

Občina Ig 
Govekarjeva cesta 006, 1292 
Ig 

5874769000 47731206 
Janez 

Cimperman 
01/280 2 300 

Občina 
Podčetrtek 

Trška cesta 059, 3254 
Podčetrtek 

5883997000 83117989 Peter Misja 03/818 27 80 

Občina Kamnik 
Glavni trg 024, 1241 Kamnik 

5874483000 28232801 Matej Slapar 01/831 81 00 

Občina Rogaška 
Slatina 

Izletniška ulica 002, 3250 
Rogaška Slatina 

5883946000 84699825 
mag. Branko 

Kidrič 
03/818 17 00 

Občina Vrhnika 
Tržaška cesta 001, 1360 
Vrhnika 

5883407000 43542204 Daniel Cukjati 01/755 54 10 

Občina Makole 
Makole 035, 2321 Makole 

2242753000 26682117 Franc Majcen 02/802 92 00 

Občina Vodice 
Kopitarjev trg 001, 1217 
Vodice 

5874637000 61348139 Aco Franc Šuštar 01/833 26 10 

Občina Šentjur 
Mestni trg 010, 3230 Šentjur 

5884799000 20341253 mag. Marko Diaci 03/747 13 10 

 

Vodilni partner je Občina Grosuplje. 

Ime: Občina Grosuplje 

Naslov: Taborska cesta 002, 1290 Grosuplje 

Ime kontaktne osebe dr. Peter Verlič 

Položaj kontaktne osebe Župan Občine Grosuplje 

Telefonska številka: 01/788 87 50 

Elektronska pošta: peter.verlic@grosuplje.si 

 

1.4 STROKOVNI DELAVCI, ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN 

NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 

 

Strokovni delavci, odgovorni za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske dokumentacije so 

tudi kontaktne osebe posameznih občin. Kontaktna oseba prijavitelja je Jasmina Selan iz Občine 

Grosuplje: 
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Ime in priimek Jasmina Selan 

Telefonska številka 01 788 87 59 

Naslov elektronske pošte jasmina.selan@grosuplje.si 

 

2 ANALIZA STANJA IN OPIS RAZLOGOV ZA 

INVESTICIJSKO NAMERO 
Ocena stanja na področjih digitalizacije predstavlja enega od izhodišč za oblikovanje investicije, 

predvsem za pripravo prednostih aktivnosti digitalizacije, prihodnjih digitalnih storitev in rešitev. Ocena 

nam poda vpogled v trenutno zrelost zmogljivosti, ki so nujno potrebne pri pospešeni digitalizaciji. Tako 

identificiramo močna področja ali zmogljivosti, ki bodo gonilo nadaljnjega razvoja ter šibkejša, ki jih bo 

potrebno v prihodnje okrepiti. 

Ocena stanja je podana v štirih delih1. Prvi del se osredotoča na oceno digitalne zrelosti s pomočjo 

preizkušenega ocenjevalnega modela. Drugi del podaja osnovne informacije o stanju internetnih 

hitrosti pri uporabnikih znotraj občin. Tretji del ki kratko predstavi obstoječe projekte in aktivnosti, ki 

se dotikajo digitalizacije ter četrti del, ki povzema obstoječe rešitve, storitve in informacije na 

področjih digitalizacije (Priloga 2).  

2.1 OCENA DIGITALNE ZRELOSTI 

Ocena temelji na namenskem modelu ocenjevanja digitalne zrelosti organizacije, ki se zgleduje po 

priznanih avtorjih digitalne transformacije (npr. Wade, 2015, Digitisation Piano Digital Business 

Transformation Framework) in že uveljavljenih modelih ocenjevanja digitalne zrelosti ter digitalnih 

zmogljivosti (npr. Open Digital Maturity Model, TMForum Digital Maturity Model Metrics). Model 

ocenjevanja je torej zasnovan po zgledih dobre prakse in hkrati usklajen s priporočili DIHS (Digital 

Innovation Hub Slovenia – Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije). 

Model predvideva 8 področij ocenjevanja digitalne zrelosti organizacije. Prvo je področje strateškega 

načrtovanja, kot primarne zmogljivosti za digitalno transformacijo organizacije. Vsako od 8 

področij lahko dosega oceno od 0 do največ 10, kar predstavlja ideal in v praksi, vsaj v začetnih fazah 

digitalne transformacije, nedosegljivo stanje. Pri ocenjevanju digitalne zrelosti smo se osredotočili na 

konzorcij občin kot celoto. V praksi to pomeni, da je prikazana ocena za neko področje hkrati tudi najvišja 

ocena, ki jo dosega ena ali več občin. 

Konzorcij občin je v začetnih stopnjah digitalizacije, ko se oblikujejo prve konkretne pobude za 

digitalizacijo, pripravlja se digitalna strategija, vzpostavlja se zavedanje o nujnosti sprememb, izvajajo 

se projekti, ki se dotikajo digitalizacije, zaposleni se srečujejo z digitalnimi storitvami v službenem in 

zasebnem življenju, na voljo so informacije v digitalni obliki, nekatere osnovne digitalne storitve so že 

dostopne občanom. Kljub začetni razvojni stopnji digitalizacije pa je razvidno, da konzorcij občin dosega 

relativno visoko oceno za zmogljivosti, ki so neposredno povezane s strateškim načrtovanjem, 

določanjem vizije in strateških ciljev, kar predstavlja odlično popotnico za digitalno transformacijo. 

Vizija ter močna podpora vodstva sta ključnega pomena. Občine se zavedajo priložnosti digitalizacije, 

spodbujajo uporabo novih modelov, produktov in storitev na tem področju, hkrati določene rešitve že 

 

1 Ocena stanja je bila podana na podlagi zbranih informacij, delavnic in intervjujev s predstavniki občin, javno dostopnih informacij ter 

domenskega znanja pridobljenega na podlagi dolgoletnih izkušenj in poznavanja lokalnih skupnosti, organizacije in procesov javne uprave ter 
digitalnih rešitev na tem področju. Ocena stanja zadošča za pripravo investicijske dokumentacije, podrobna analiza obstoječega stanja po 
posameznih občinah ni potrebna in ni bila izvedena. 
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uporabljajo ali preizkušajo pri svojem delu (npr. komunikacija z občani preko digitalnih kanalov). Kot 

močno in zrelejše področje lahko izpostavimo tudi področje digitalnih kadrov in delovnih mest kjer se 

kaže relativno večja pripravljenost organizacije in kadrov na spremembe. Pripravljenost na 

spremembe, predvsem v načinu dela, procesih in organizaciji je ravno tako ena od ključnih 

zmogljivosti za digitalno transformacijo.  

Največje priložnosti, potrebe in tudi realne možnosti za izboljšave pa se kažejo na dveh področjih, to 

sta: »Digitalna izkušnja uporabnika storitev«, »Digitalni modeli, produkti in storitve«. Občani, 

podjetja sicer že danes lahko stopijo v stik z občino preko digitalnih kanalov, vendar polna digitalna 

izkušnja uporabnikov ponuja mnogo več, t.j. od oddaje elektronske vloge, do možnosti spremljanja 

reševanja zadeve, digitalne interakcije in nenazadnje prejema rešitve v digitalni obliki. Hkrati ponuja tudi 

priložnost za sodelovanje uporabnikov preko digitalnih kanalov pri oblikovanju novih digitalnih storitev, 

pri inoviranju, pri podajanju mnenj in predlogov za izboljšanje življenja v občini. Za polnejšo digitalno 

izkušnjo uporabnikov so potrebni novi digitalni modeli poslovanja, nove digitalne storitve in rešitve, ki to 

omogočajo. Ob vse bolj digitalni izkušnji občan – občina moramo kot pomemben dejavnik za uspešen 

prehod izpostaviti tudi kibernetsko varnost, ki je eden od temeljev digitalne transformacije. 

Trenutno oceno digitalne zrelosti konzorcija občin prikazuje naslednji diagram (pajkova mreža digitalne 

zrelosti oz. digitalnih zmogljivosti). Ocene stanja po področjih je podrobneje predstavljena v Prilogi 1 k 

strategiji. Izsledki ocene stanja pa so bili uporabljeni pri oblikovanju storitev, rešitev in aktivnosti 

digitalizacije (akcijski načrt). 
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Slika 1: Ocena digitalne zrelosti (zmogljivosti) na področjih digitalizacije 

 

2.2 HITROST INTERNETA V OBČINAH  

Eden od temeljev digitalne transformacije je zagotovo povezljivost naprav, sistemov, oblakov, 

uporabnikov preko internetnih omrežij. V prvih stopnjah digitalizacije je najpomembnejša široka pokritost 

z internetom oz. razvejanost, v naprednejših stopnjah pa je vse bolj pomembna tudi hitrost internetnih 

povezav ter čim krajši čas vzpostavitve povezave. 

Za vseh 5 občin predstavljamo ugotovitve glede internetnih priključkov in njihove hitrosti. Podatki so bili 

pridobljeni iz spletnega orodja dne 5.12.2020 (vir: 4PDIH, https://4pdih.com/). Občine so bile glede 

hitrosti internetnih priključkov rangirane od 1. do 212. mesta. Obravnavne občine Grosuplje, Ivančna 

Gorica, Škofljica, Ig, Dobrepolje se uvrščajo na naslednja mesta (slika spodaj). 

 

Slika 2: Pokritost gospodinjstev po občinah s hitrim internetom – rangiranje občin 5G znotraj 212 občin 

(podatki: 5.12.2020) 

 

Iz podatkov je razvidno, da se najvišje po hitrosti internetnih priključkov uvršča občina Ig, ki ima med 

temi občinami najvišje število internetnih priključkov v gospodinjstvih s hitrostjo nad 30Mbit/s. Sledi 

Škofljica, v sredini Grosuplje in Dobrepolje. Nižje se uvršča Ivančna Gorica, ki ima po podatkih slabše 

internetno omrežje oz. priključki v gospodinjstvih še ne dosegajo višjih hitrosti. 

Podrobneje so internetne hitrosti v gospodinjstvih po občinah predstavljene na naslednji sliki. Za vsako 

občino je predstavljen delež gospodinjstev (v %), ki imajo dostop do internetne hitrosti do 30Mbit/s, 

delež tistih med 30Mbit/s in 99Mbit/s ter deleže tistih gospodinjstev z možnostjo dostopa do interneta 

hitrosti nad 100Mbit/s. Gradnje in posodobitve internetnega omrežja se že izvajajo v okviru 

obstoječih investicij znotraj občin (npr. občina Ivančna Gorica, RUNE). Glede na podatke 

ocenjujemo, da je podobno stanje internetnih hitrosti tudi na lokacijah poslovnih subjektov in javnih 

podjetij ter organizacij. 

https://4pdih.com/
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Slika 3: Internetne hitrosti v odstotkih gospodinjstev znotraj 5G občin (vir: 4PDIH, 5.12.2020) 

 

2.3 PROJEKTI DIGITALIZACIJE V TEKU 

Na področju lokalne samouprave se izvajajo številni projekti po Sloveniji, večinoma gre za projekte, kjer 

sodeluje več občin hkrati in je tako možno doseči večje učinke. Nekateri projekti se dotikajo tudi 

digitalizacije in že vključujejo dotične občine. Vidnejši projekti: 

• ICC – Inteligent cities challenge – Skupnost občin Slovenije skupaj z 12 svojimi članicami, in 

sicer občinami Ajdovščina, Črna na Koroškem, Grosuplje, Kanal ob Soči, Kočevje, Laško, 

Logatec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Škofljica in Vojnik, sodeluje v 

evropskem projektu Izziv 100 inteligentnih mest, katerega namen je, da mesta in občine, iz 

različnih delov Evropske unije, združijo moči, da se bodo kar čim bolj uspešno spoprijeli s 

pandemijsko krizo in obnovili gospodarstva. Za dosego tega bodo poskusili kar najbolje 

izkoristiti priložnosti, ki jih prinašajo digitalne tehnologije, z ozirom na to, da bo razvoj še bolj 

zeleno, pametno in vključujoče naravnan, da bo življenje v naših mestih in občinah še bolj 

kakovostno. Osrednja področja oz. izzivi, ki jim v okviru projekta namenjajo posebno pozornost 

tudi v prihodnje, pa so: zeleno gospodarstvo in zeleni lokalni dogovori, sodelovanje oz. 

vključenost prebivalcev in digitalizacija javne uprave, izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 

dobavne verige in logistika ter zelena in digitalna tranzicija v turizmu (vir: 

https://skupnostobcin.si/). 

• WiFi4EU – Omogočanje povezljivosti na javnih mestih - V okviru programa WiFi4EU občine 

po vsej EU prejmejo sredstva za vzpostavitev brezplačnega dostopa do interneta za lokalne 

prebivalce in turiste ali obiskovalce v javnih parkih, na trgih, v knjižnicah. Občine so izbrane po 

načelu kdor prej pride, prej melje (najhitrejše imajo prednost) z geografskimi prilagoditvami. 

Komisija EU plača namestitev, občina pa operativne stroške (dostop do interneta mora biti na 

voljo vsaj 3 leta). Lokalni prebivalci in obiskovalci lahko omrežja WiFi4EU uporabljajo 

brezplačno, pri čemer nista dovoljena oglaševanje in ponovna uporaba podatkov v komercialne 

namene (vir: https://skupnostobcin.si/).  

https://skupnostobcin.si/
https://skupnostobcin.si/
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• RUNE – Izgradnja optičnega omrežja - Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE 

Enia d.o.o., v delih Hrvaške pa podjetje RUNE Crow d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati 

ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih področjih v 

Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi, in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, 

s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično 

infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). 

Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU 

Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji. 

 

Občine bodo tudi v prihodnje iskale priložnosti za sodelovanje v projektih digitalizacije in javnih razpisih 

za spodbujanje digitalizacije na lokalnem in regionalnem nivoju. 

 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 

INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 

RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 
V tem poglavju so opredeljene razvojne možnosti investicije ter opisana usklajenost investicije z 

razvojnimi strategijami in politikami.  

 

3.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI INVESTICIJE 

Digitalizacija, novi inovativni poslovni modeli in storitve nudijo nove priložnosti za izboljšanje kakovosti 

življenja. V konzorciju občin se zavzemamo za jasno osredotočenost aktivnosti digitalizacije in 

doseganje njenih učinkov, kar je eden glavnih razlogov za pripravo digitalne strategije. Strategija določa 

okvir prihodnjega, ciljnega delovanja v smeri digitalizacije. Z digitalno strategijo želimo ovrednotiti 

morebitne še neznane priložnosti digitalizacije ter hkrati optimalno in ciljno uporabiti vire za razvoj novih 

digitalnih zmogljivosti ter nadgradnjo obstoječih. 

Z doseganjem ciljev na številnih področjih (slika) želimo izboljšati življenje občanov, poslovanje 

podjetij in delovanje občinske uprave ter drugih javnih služb. 
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Slika 4: Področja digitalne transformacije, s poudarkom na področja zdravje in aktivno življenje, kultura, 

šport, varnost in zaščita, mobilnost in skrb za okolje 

Z usmerjenim razvojem digitalnih zmogljivosti bomo storitve občine približali uporabnikom, omogočili 

enostavno uporabo, odprli sodobne in varne poti komunikacije in tako poskrbeli za odlično uporabniško 

izkušnjo, ki je eno glavnih vodil pri naši digitalizaciji poslovanja.  

Zavedamo se, da bistvo digitalizacije ni v sami tehnologiji, ampak predvsem v zmogljivosti hitrih 

sprememb, uporabi tehnologije v novih poslovnih modelih, osredotočenosti na uporabnike ter 

inovativnosti. V občinah je kljub začetni razvojni stopnji digitalizacije razvidno, da konzorcij dosega 

relativno visoko oceno za zmogljivosti, ki so neposredno povezane s strateškim načrtovanjem, 

določanjem vizije in strateških ciljev, kar predstavlja odlično popotnico za digitalno transformacijo. 

Vizija ter močna podpora vodstva sta ključnega pomena. Kot močno in zrelejše področje je tudi področje 

digitalnih kadrov in delovnih mest kjer se kaže relativno večja pripravljenost organizacije in kadrov na 

spremembe. Pripravljenost na spremembe, predvsem v načinu dela, procesih in organizaciji je 

ravno tako ena od ključnih zmogljivosti za digitalno transformacijo. Največje priložnosti, potrebe 

in tudi realne možnosti za izboljšave pa se kažejo na dveh področjih, to sta: Digitalna izkušnja 

uporabnika storitev, Digitalni modeli, produkti in storitve. 

Dokument strategije je razdeljen na šest glavnih delov. V prvem delu so predstavljeni strateški cilji, ki 

jih želimo uresničiti v srednjeročnem obdobju. Sledi ocena obstoječega stanja digitalizacije. V tretjem 

delu je predstavljeno vsebinsko jedro strategije s predstavljenimi novimi storitvami digitalizacije. Četrti 

in peti del sta namenjena predstavitvi koncepta digitalne platforme in konceptu upravljanja rešitve ter 

zasnovi modela financiranja. V zadnjem delu strategije je predstavljen okvirni plan aktivnosti in projektov 

za srednjeročno obdobje veljavnosti strategije. Obravnavani investicijski projekt je skladen s temi 

srednjeročnimi plani razvojnih strategij in politik občin, ki so se združile v konzorcij, ki bo izvedel projekt 

»SMART Life - Sodobno Mesto za Aktivno, Razvojno in Trajnostno življenje«.  

 

Upravljanje z 
viri in 

infrastrukturo 

Zdravo in 
aktivno 
življenje 

Skrb za okolje 
Kultura, šport 

in turizem 

Varnost in 
zaščita 

Infrastruktura

Mobilnost, 
logistika in 
transport 

Poslovanje 
občinske 
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3.2 CILJI INVESTICIJE 

V okviru tega poglavja je najprej predstavljen namen investicijskega projekta, nato pa njegovi cilji. 

 

Namen projekta 

Namen projekta je izdelati in preveriti rešitev za aktivno, zdravo in trajnostno življenje, ki vključuje tudi 

vidike varnosti in trajnostne mobilnosti. 

 

Cilji 

Z usmerjenim razvojem digitalnih zmogljivosti bomo storitve občine približali uporabnikom, omogočili 

enostavno uporabo, odprli sodobne in varne poti komunikacije in tako poskrbeli za odlično uporabniško 

izkušnjo, ki je eno glavnih vodil pri naši digitalizaciji poslovanja.  

Zavedamo se, da bistvo digitalizacije ni v sami tehnologiji, ampak predvsem v zmogljivosti hitrih 

sprememb, uporabi tehnologije v novih poslovnih modelih, osredotočenosti na uporabnike ter 

inovativnosti. V občinah je kljub začetni razvojni stopnji digitalizacije razvidno, da konzorcij dosega 

relativno visoko oceno za zmogljivosti, ki so neposredno povezane s strateškim načrtovanjem, 

določanjem vizije in strateških ciljev, kar predstavlja odlično popotnico za digitalno transformacijo. Vizija 

ter močna podpora vodstva sta ključnega pomena. Kot močno in zrelejše področje je tudi področje 

digitalnih kadrov in delovnih mest kjer se kaže relativno večja pripravljenost organizacije in kadrov na 

spremembe. Pripravljenost na spremembe, predvsem v načinu dela, procesih in organizaciji je ravno 

tako ena od ključnih zmogljivosti za digitalno transformacijo. Največje priložnosti, potrebe in tudi realne 

možnosti za izboljšave pa se kažejo na dveh področjih, to sta: Digitalna izkušnja uporabnika storitev, 

Digitalni modeli, produkti in storitve. 

 

3.3 USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI 

STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

Obravnavana investicije izhaja iz digitalnih strategij občin (npr. Digitalna strategija občin 5G), strateških 

usklajevalnih sestankov in delavnic konzorcija ter drugih dolgoročnih načrtov občin, zato je z njimi 

usklajena. 

 

4 PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO IN 

»BREZ« INVESTICIJE 
V nadaljevanju je predstavljeno, zakaj je investicijski projekt nujen in zaradi česa varianta »brez« 

investicije ne pride v poštev. Temu sledi kratka predstavitev variante »z« investicijo.  

4.1 VARIANTA »BREZ« INVESTICIJE 

Digitalizacija ter na njej temelječi novi inovativni poslovni modeli in storitve nudijo nove priložnosti za 

izboljšanje kakovosti življenja. Občine v konzorciju SMART Life se zavzemajo za jasno osredotočenost 

aktivnosti digitalizacije in doseganje njenih učinkov, zato so pripravile skupno vizijo digitalnega 

preoblikovanja, ki vključuje vse občine konzorcija in predstavlja njihove glavne stične točke. Skupna 
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vizija je zdravo, aktivno in trajnostno življenje. Brez te investicije bi občani teh občin imeli slabše 

možnosti pri izboljševanju zdravja ter aktivnega in trajnostnega življenja. Dolgoročno bi to pomenilo 

zaostajanje za drugimi okolji.  

 

4.2 VARIANTA »Z« INVESTICIJO 

Z doseganjem ciljev na številnih področjih digitalizacije želijo občine izboljšati življenje občanov, 

poslovanje podjetij in delovanje občinske uprave ter drugih javnih služb. Hkrati želijo s pomočjo 

digitalnih storitev doseči večjo privlačnost za obiskovalce, turiste, kot tudi za morebitne vlagatelje. 

Skozi cilje je jasno predstavljen interes občin. Realizacija ciljev bo zahtevala znatna finančna sredstva, 

investicije, ki jih občine nameravamo z ustrezno dinamiko zagotoviti iz različnih finančnih virov 

sofinanciranja, novih poslovnih modelov in deloma iz občinskega proračuna. Pri tem občine računajo 

na uspešne prijave na različne javne razpise. 

Občine se zavedajo, da izpolnjevanje ciljev in s tem vzpostavljanje novih digitalnih storitev pomeni 

obveznost za trajno in vzdržno delovanje storitev na dolgi rok. Obvezni sestavni del projektov realizacije 

bo tako določitev trajnih in vzdržnih poslovnih modelov za dolgoročno delovanje storitev in nadaljnji 

razvoj.  

 

4.2.1 UPRAVLJANJE Z VIRI IN INFRASTRUKTURO 

 

Zmanjšati porabo energije za javno razsvetljavo ter zmanjšati svetlobno onesnaževanje

• Poraba energije za javno razsvetljavo na letni ravni

• Meritve svetlobnega onesnaževanja

• Število pametnih svetilk

Optimizirati odvoz ločeno zbranih odpadkov po gospodinjstvih in ekoloških otokih

• Število prevoženih kilometrov komunalnih vozil na letni ravni 

• Število pametnih zabojnikov

Optimizirati upravljanje vodohramov za večjo zanesljivost distribucije pitne vode

• Število vodohramov vključenih v storitev

• Število izpadov vodohramov na letni ravni 

• Število prebivalcev*dni na leto brez pitne vode

Zagotovitev elektrike iz lokalnih obnovljivih virov ter pametno upravljanje energetskih 
potreb in zmogljivosti

• % električne energije proizvedenih iz lokalnih obnovljivih virov

• % porabnikov v sistemu pametnega energetskega upravljanja
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4.2.2 SKRB ZA OKOLJE 

 

4.2.3 ZDRAVO IN AKTIVNO ŽIVLJENJE  

 

4.2.4 MOBILNOST, LOGISTIKA IN TRANSPORT 

 

Izboljšati kakovost zraka ob glavnih prometnicah in širšem območju

• Število uporabnikov storitve

• Trend okoljskih parametrov za zrak (npr. SO2, PM10) na dnevni, mesečni, letni ravni

• Število ukrepov v zvezi s prometom ter vplivom na kakovost zraka

• Vsota pridobljenih subvencij z vplivom na kakovost zraka

Prebivalce in obiskovalce s pomočjo digitalne izkušnje spodbuditi k aktivnemu preživljanju 
prostega časa na kolesu ali peš po lokalnih poteh

• Število uporabnikov sistema

• Število označenih brezstičnih točk ob poti za digitalno izkušnjo (POI)

• Število kilometrov poti z digitalno izkušnjo

• Število obiskanih točk z digitalno izkušnjo

• Število izposoj koles

Omogočiti starejšim občanom varno in samostojno življenje na domu

• Število uporabnikov storitve

• % zasedenosti domov za starejše občane

• Ocena storitve s strani starejših občanov in svojcev

Približati lokalno ponudbo hrane, domačih pridelkov in izdelkov občanom ter obiskovalcem, 
turistom

• Število lokalnih ponudnikov v sistemu

• Število aktivnih ponudb

• Ocena zadovoljstva s strani ponudnikov

Zagotoviti boljšo pretočnost in varnost prometa na glavnih prometnicah ter vpadnicah na 
podlagi podatkov o prometni situaciji

• Število uporabnikov storitve

• Število sprejetih ukrepov za izboljšanje prometne situacije s področja urejanje prometa in zagotavljanja 
prometne infrastrukture

• Število prometnih nesreč na območju

• Potovalni čas na najpogostejših relacijah

Prebivalcem, uporabnikom omogočiti hitrejše parkiranje in večjo razpoložljivost parkirnih 
mest

• Število uporabnikov storitve

• % zasedenosti izbranih parkirnih mest

• Število novih parkirnih mest

• % prebivalcev, ki uporablja alternativni prevoz

• število ukrepov za spodbujanje alternativnega prevoza
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4.2.5 KULTURA, ŠPORT IN TURIZEM  

 

4.2.6 VARNOST IN ZAŠČITA  

 

Povečati obisk turistov, obiskovalcev ter prepoznavnost krajev s pomočjo atraktivnih 
kolesarskih pot in izposoje električnih koles

• Število kilometrov urejenih poti za električne kolesarje

• % uporabe (čas izposoje) električnih koles s strani turistov

• % uporabe (čas izposoje) električnih koles s strani prebivalcev občine

• Število registriranih uporabnikov na letni ravni.

Povečati obiskanost lokalnih prireditev in dogodkov na osnovi boljšega obveščanja 
občanov in drugih zainteresiranih javnosti

• Število prireditev/dogodkov v sistemu obveščanja

• Število udeležencev na prireditvah

• Število uporabnikov storitve oz. naslovov za obveščanje.

Zagotoviti digitalno turistično in kulturno izkušnjo s pomočjo digitalnega turističnega vodiča 
(DTV) ter postopno povečevati število uporabnikov butičnega turizma in spodbujati 
nadaljnji razvoj

• Število ponudnikov v DTV

• Število uporabnikov DTV

• Ocena zadovoljstva s storitvami

Povezati turistično, kulturno in trajnostno ponudbo na skupni digitalni platformi ter 
poenostaviti uporabo storitev z enotno lokalno/mestno kartico

• Število ponudnikov v sistemu lokalne kartice

• Število uporabnikov storitev

• Število izdanih kartic

• Število povezanih storitev z drugimi občinami

• Ocena zadovoljstva uporabnikov

Zagotovi boljšo informiranosti občanov o nevarnostih ter posledično zagotoviti večjo 
varnost oz. pripravljenost na nevarnosti

• Število vključenih uporabnikov v storitev

• Število poročanih dogodkov, obvestil, opozoril na letni ravni 

Zagotoviti večjo varnost v primeru poplav in pripravljenost na poplave s pravočasnim 
obveščanjem

• Število intervencij na letni ravni zaradi poplav

• Število vključenih v sistem obveščanja o nevarnosti poplave

• Število odškodninskih zahtevkov zaradi poplav na letni ravni
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4.2.7 INFRASTRUKTURA 

 

4.2.8 POSLOVANJE OBČINSKE UPRAVE 

 
 

4.3 SKLEP 

Navedeno jasno izraža, da je obravnavani projekt »SMART Life - Sodobno Mesto za Aktivno, Razvojno 

in Trajnostno življenje« smiselno in smotrno izvesti zaradi koristi številnih občanov v občinah konzorcija 

SMART Life.  

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA 

INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN NAVEDBA OSNOV 

ZA OCENO VREDNOSTI 
V tem poglavju je opredeljena vrsta investicije, navedene so osnove za oceno vrednosti investicijskih 

stroškov in prikazan izračun investicijskih stroškov.  

5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

Pojem investicije predstavlja naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja na različnih področjih, ki 

bodo prinesle koristi v prihodnje. Zakon o javnem naročanju ne določa neposredno vrste investicij, 

določa pa tri vrste javnih naročil, glede na predmet javnega naročila, in sicer:  

• javno naročilo blaga,  

• javno naročilo storitev,  

• javno naročilo gradenj.  

 

Zagotoviti dostop do širokopasovnega internetnega omrežja za vse občane in poslovne 
subjekte v občini

• % gospodinjstev z možnostjo dostopa do širokopasovnega omrežja (100Mbit/s in več)

• % poslovnih subjektov z možnostjo dostopa do širokopasovnega omrežja (100Mbit/s in več)

Omogočiti prijaznejše poslovanje občanov z občino z možnostjo elektronske oddaje vloge 
v pogostejših postopkih občine

• % odstotek polnoletnih občanov v občini z digitalnim potrdilom

• Število postopkov ali storitev, ki jih občan ali podjetje lahko v celoti izvede po elektronski poti z uporabo 
e-identitete

Optimizirati izbrane postopke občinske uprave

• Število optimiziranih postopkov

• Povprečno trajanje izbranih postopkov

• Ocena porabe papirne dokumentacije v postopkih

• Zadovoljstvo uporabnikov
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Glede na vrsto investicije in opredelitev predmeta javnega naročila gre v konkretnem primeru predvsem 

za javno naročilo storitev, delno tudi za javno naročilo blaga (strojna in programska oprema).  

Z vidika namembnosti investicije gre za investicijo javnega značaja. Občani v občinah konzorcija 

SMART Life bodo imeli možnost prilagoditve vsakodnevnih opravil tako, da bo izboljšano njihovo 

zdravje, zmanjšale se bodo bolniške odsotnosti, manj bo astmatičnih in drugih bolezni dihal, manj bo 

prezgodnjih smrti, prihranilo se bo zaradi manj škod poplav in izgub vode v vodovodnem sistemu. 

obenem pa bodo občine imele koristi tudi od povečanja števila turistov in enodnevnih obiskovalcev.  

 

5.2 OSNOVE ZA OCENO VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA 

Osnove za oceno vrednosti investicijskega projekta izhajajo iz poznavanja tehnoloških rešitev podobnih 

projektov, pridobivanja poslovnih ponudb na podlagi povpraševanja ter drugih odločitev, sprejetih na 

številnih izvedenih delavnicah v okviru »Digitalni projekt Smart Life - JR PMIS«.  

 

5.3 OCENA STROŠKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

V tem poglavju so investicijski stroški za investicijo ocenjeni po stalnih cenah po posameznih kategorijah 

upravičenih stroškov (in preostalih stroškov).  

 

5.3.1 INVESTICIJSKI STROŠKI PO STALNIH CENAH  

Investicijski stroški so po letih razdeljeni glede na posamezne kategorije upravičenih stroškov: 

• stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom, 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev, 

• investicije v neopredmetena sredstva, 

• oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, 

• stroški informiranja in komuniciranja, 

• posredni stroški. 

 

Celotni stroški investicijskega projekta znašajo (po stalnih cenah) 1,187 mio EUR (z DDV). Njihova 

celotna struktura je prikazana v naslednji tabeli. Vrednosti so v EUR. 
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Tabela 1: Stroški investicijskega projekta po stalnih cenah (v EUR) 

Partner 
Investicijski 

stroški  

Stroški plač 
in povračil 
stroškov v 

zvezi z 
delom  

Stroški 
storitev 
zunanjih 

izvajalcev - 
brez DDV 

Investicije v 
neopredmetena 
sredstva - brez 

DDV 

Oprema in 
druga 

opredmetena 
osnovna 

sredstva - brez 
DDV 

Stroški 
informiranja in 
komuniciranja - 

brez DDV 

DDV 
(neupravičeni 

strošek) 

Posredni 
stroški  

Občina Grosuplje 173.337,97 19.047,43 29.206,06 55.491,52 36.507,58 2.920,60 27.307,67 2.857,11 

Občina Ivančna Gorica 139.562,72 15.336,00 23.515,21 44.678,89 29.394,01 2.351,50 21.986,71 2.300,40 

Občina Škofljica 94.677,50 10.403,75 15.952,41 30.309,58 19.940,51 1.595,20 14.915,49 1.560,56 

Občina Ig 61.501,47 6.758,16 10.362,52 19.688,78 12.953,15 1.036,20 9.688,94 1.013,72 

Občina Podčetrtek 28.576,45 3.140,17 4.814,92 9.148,35 6.018,65 481,40 4.501,93 471,03 

Občina Kamnik 242.386,51 26.634,91 40.840,19 77.596,36 51.050,24 4.084,00 38.185,57 3.995,24 

Občina Rogaška Slatina 90.774,39 9.974,85 15.294,77 29.060,07 19.118,47 1.529,40 14.300,60 1.496,23 

Občina Vrhnika 142.963,73 15.709,73 24.088,25 45.767,67 30.110,31 2.408,80 22.522,51 2.356,46 

Občina Makole 16.535,37 1.817,01 2.786,08 5.293,55 3.482,60 278,60 2.604,98 272,55 

Občina Vodice 40.131,77 4.409,93 6.761,90 12.847,61 8.452,38 676,10 6.322,36 661,49 

Občina Šentjur 156.551,50 17.202,84 26.377,69 50.117,61 32.972,11 2.637,70 24.663,12 2.580,43 

Skupaj 1.186.999,38 130.434,78 200.000,00 380.000,00 250.000,00 19.999,50 186.999,88 19.565,22 

 

5.3.1.1 UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški investicijskega projekta znašajo (po stalnih cenah) 999.999,50 EUR. Njihova celotna 

struktura je prikazana v naslednji tabeli. Vrednosti so v EUR. 

 

Tabela 2: Upravičeni stroški investicijskega projekta po stalnih cenah (v EUR) 

Partner 
Skupaj 

sredstva 
partnerja  

Stroški plač 
in povračil 
stroškov v 

zvezi z delom  

Stroški 
storitev 
zunanjih 

izvajalcev - 
brez DDV 

Investicije v 
neopredmetena 
sredstva - brez 

DDV 

Oprema in druga 
opredmetena 

osnovna 
sredstva - brez 

DDV 

Stroški 
informiranja in 
komuniciranja - 

brez DDV 

Posredni 
stroški  

Občina Grosuplje 146.030,30 19.047,43 29.206,06 55.491,52 36.507,58 2.920,60 2.857,11 

Občina Ivančna Gorica 117.576,01 15.336,00 23.515,21 44.678,89 29.394,01 2.351,50 2.300,40 

Občina Škofljica 79.762,01 10.403,75 15.952,41 30.309,58 19.940,51 1.595,20 1.560,56 

Občina Ig 51.812,53 6.758,16 10.362,52 19.688,78 12.953,15 1.036,20 1.013,72 

Občina Podčetrtek 24.074,52 3.140,17 4.814,92 9.148,35 6.018,65 481,40 471,03 

Občina Kamnik 204.200,94 26.634,91 40.840,19 77.596,36 51.050,24 4.084,00 3.995,24 

Občina Rogaška Slatina 76.473,79 9.974,85 15.294,77 29.060,07 19.118,47 1.529,40 1.496,23 

Občina Vrhnika 120.441,22 15.709,73 24.088,25 45.767,67 30.110,31 2.408,80 2.356,46 

Občina Makole 13.930,39 1.817,01 2.786,08 5.293,55 3.482,60 278,60 272,55 

Občina Vodice 33.809,41 4.409,93 6.761,90 12.847,61 8.452,38 676,10 661,49 

Občina Šentjur 131.888,38 17.202,84 26.377,69 50.117,61 32.972,11 2.637,70 2.580,43 

Skupaj 999.999,50 130.434,78 200.000,00 380.000,00 250.000,00 19.999,50 19.565,22 

 

Tabela 3: Upravičeni stroški investicijskega projekta po stalnih cenah in po letih (v EUR) 

Leto 2021 2022 2023 Skupaj 

Grosuplje 3.650,76 69.364,39 73.015,15 146.030,30 

Ig 1.295,31 24.610,95 25.906,27 51.812,53 

Ivančna Gorica 2.939,40 55.848,60 58.788,01 117.576,01 

Kamnik 5.105,02 96.995,45 102.100,47 204.200,94 

Makole 348,26 6.616,94 6.965,20 13.930,39 

Podčetrtek 601,86 11.435,40 12.037,26 24.074,52 

Rogaška Slatina 1.911,84 36.325,05 38.236,90 76.473,79 

Šentjur 3.297,21 62.646,98 65.944,19 131.888,38 

Škofljica 1.994,05 37.886,95 39.881,01 79.762,01 

Vodice 845,24 16.059,47 16.904,71 33.809,41 

Vrhnika 3.011,03 57.209,58 60.220,61 120.441,22 

Konzorcij 24.999,99 474.999,76 499.999,75 999.999,50 
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5.3.1.2 PREOSTALI STROŠKI 

Neupravičene stroške investicijskega projekta predstavlja davek na dodano vrednost (DDV), torej je 

vrednost vseh preostalih stroškov enaka 187 tisoč EUR. Te stroške bodo morali zagotoviti občinski 

proračuni, zato so preostali stroški po stalnih cenah po letih predstavljeni tudi po občinah.  

 

Tabela 4: Preostali stroški investicijskega projekta po stalnih cenah in po letih (v EUR) 

Leto 2021 2022 2023 Skupaj 

Grosuplje 682,69 12.971,14 13.653,84 27.307,67 

Ig 242,22 4.602,25 4.844,47 9.688,94 

Ivančna Gorica 549,67 10.443,69 10.993,36 21.986,71 

Kamnik 954,64 18.138,15 19.092,79 38.185,57 

Makole 65,12 1.237,37 1.302,49 2.604,98 

Podčetrtek 112,55 2.138,42 2.250,97 4.501,93 

Rogaška Slatina 357,52 6.792,79 7.150,30 14.300,60 

Šentjur 616,58 11.714,98 12.331,56 24.663,12 

Škofljica 372,89 7.084,86 7.457,75 14.915,49 

Vodice 158,06 3.003,12 3.161,18 6.322,36 

Vrhnika 563,06 10.698,19 11.261,26 22.522,51 

Konzorcij 4.675,00 88.824,94 93.499,94 186.999,88 

 

 

5.3.2 INVESTICIJSKI STROŠKI PO TEKOČIH CENAH 

Investicijski stroški (po tekočih cenah) so preračunani iz stalnih cen.  

Tekoče cene so cene, kakršne se pričakuje med izvajanjem projekta in vključujejo učinke splošne rasti 

cen (inflacije). Za preračun v tekoče cene se (skladno z navodili v proračunskem priročniku in 

makroekonomskimi izhodišči za pripravo proračunov) upoštevajo naslednje predvidene povprečne letne 

stopnje inflacije (povprečje leta) v dokumentu »UMAR: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 

2021«: 

• 2022 – 1,2 %,  

• 2023 – 1,7 %.  

Investicijski stroški po tekočih cenah so ločeni na upravičene in neupravičene stroške. Neupravičene 

stroške (DDV) bodo morale pokriti posamezne občine.  

5.3.2.1 UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški po tekočih cenah so predstavljeni v naslednji tabeli. 

Leto Grosuplje Ig 
Ivančna 
Gorica 

Kamnik Makole Podčetrtek 
Rogaška 
Slatina 

Šentjur Škofljica Vodice Vrhnika Konzorcij 

2021 3.651 1.295 2.939 5.105 348 602 1.912 3.297 1.994 845 3.011 25.000 

2022 70.197 24.906 56.519 98.159 6.696 11.573 36.761 63.399 38.342 16.252 57.896 480.700 

2023 75.147 26.663 60.505 105.082 7.169 12.389 39.354 67.870 41.046 17.398 61.979 514.602 

Skupaj 148.995 52.864 119.963 208.347 14.213 24.563 78.026 134.566 81.381 34.496 122.886 1.020.301 
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Upravičeni stroški bodo pokriti s strani MU v okviru projekta »SMART Life - Sodobno Mesto za Aktivno, 

Razvojno in Trajnostno življenje«.  

Vsa dodatna sredstva, ki bodo potrebna za tekoče vzdrževanje vzpostavljenih sistemov (po zaključku 

operacije), morajo biti zagotovljena iz občinskih proračunov.  

 

5.3.2.2 PREOSTALI STROŠKI 

Neupravičene stroške investicijskega projekta predstavlja davek na dodano vrednost (DDV), torej je 

vrednost vseh preostalih stroškov po tekočih cenah skoraj 191 tisoč EUR. Te stroške bodo morali 

zagotoviti občinski proračuni, zato so preostali stroški po tekočih cenah po letih predstavljeni tudi po 

občinah.  

Leto 2021 2022 2023 Skupaj 

Grosuplje 682,69 13.126,79 14.052,59 27.862,07 

Ig 242,22 4.657,48 4.985,95 9.885,64 

Ivančna Gorica 549,67 10.569,01 11.314,41 22.433,09 

Kamnik 954,64 18.355,81 19.650,38 38.960,82 

Makole 65,12 1.252,22 1.340,53 2.657,87 

Podčetrtek 112,55 2.164,08 2.316,71 4.593,34 

Rogaška Slatina 357,52 6.874,30 7.359,12 14.590,94 

Šentjur 616,58 11.855,56 12.691,69 25.163,83 

Škofljica 372,89 7.169,88 7.675,55 15.218,31 

Vodice 158,06 3.039,16 3.253,50 6.450,72 

Vrhnika 563,06 10.826,57 11.590,13 22.979,76 

Konzorcij 4.675,00 89.890,86 96.230,54 190.796,40 
 

Navkljub tem izračunom, ki so izdelani na podlagi določil Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, predvidevamo, da se bo možno s 

ponudniki dogovoriti za fiksno plačilo, kar bi pomenilo, da bi občine v konzorciju SMART Life morale 

zagotoviti občinska proračunska sredstva po letih v vrednostih, ki so predvidene po stalnih cenah.  

 

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO 

INVESTICIJO SKUPAJ Z INFORMACIJO O 

PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI 

OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI 

PROJEKTA 
 

6.1 TEMELJNE PRVINE INVESTICIJE 

V tem poglavju so opredeljene temeljne prvine obravnavane investicije.  
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6.1.1 PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA  

Strokovne podlage za obravnavano investicijo izhajajo iz strategije digitalizacije občin 5G ter predvsem 

iz številnih usklajevalnih sestankov in delavnic konzorcija ter drugih načrtov občin, ki so vključene v 

konzorcij SMART Life.  

 

6.1.2 OPIS LOKACIJE 

Za rešitve, ki bodo izhajale iz obravnavanega investicijskega projekta, podrobna analiza lokacije ni 

smiselna, saj rešitve ne bodo lokacijsko odvisne in torej nobena lokacija ni relevantna za morebitni 

sprejem odločitve o izvedbi investicijskega projekta.  

Kljub temu je o lokaciji možno navesti, da bodo rešitve iz projekta »SMART Life - Sodobno Mesto za 

Aktivno, Razvojno in Trajnostno življenje« pozitivno vplivale na okolje v vseh občinah, ki so vključene v 

konzorcij SMART Life, skoraj zagotovo pa bodo imele pozitivni vpliv tudi na druge občine v Sloveniji.  

 

6.1.3 OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA NALOŽBE S 

ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE  

Naložba bo vsebovala  

• opremo in (IoT) senzorje kakovosti zunanjega zraka,  

• opremo in (IoT) senzorje višine vode ter vodostajev rek in potokov,  

• opremo in (IoT) senzorje pretoka v vodovodnih ceveh ter  

• opremo in (IoT) senzorje za e-mobilnost, kamor bodo vključeni tudi e-skiroji, e-kolesa ter 

kolesarnice z e-polnilnicami,  

s čimer bo omogočeno izvajanje strategije digitalizacije občin, kar bo omogočilo učinkovitejše in 

uspešnejše delovanje občin in občanov v teh občinah ter omogočilo hitrejši investicijski ciklus in 

spodbudilo gospodarsko rast zlasti turizma v občinah, ki so vključene v konzorcij SMART Life.  

Predvidoma bo ta investicija stala 1,187 mio EUR, začela se bo leta 2021 in končala leta 2023. V prvem 

letu bo zahtevala skoraj 30 tisoč EUR naložbenih sredstev, v letu 2022 bo naložba zahtevala skoraj 564 

tisoč EUR, v letu 2023 pa še preostalih 593 tisoč EUR.  

 

6.1.4 VARSTVO OKOLJA 

Izvedba predvidene investicije bo pripomogla k povečanju uporabe e-storitev in povečala e-poslovanje, 

izrazito pozitivni učinek na okolje oziroma na varstvo okolja pa bo imela na podlagi uporabe opreme in 

IoT senzorjev kakovosti zunanjega zraka, višine vode ter vodostajev rek in potokov ter pretokov v 

vodovodnih ceveh, saj bodo te rešitve hitro in v realnem času opozarjale občane, zaposlene, turiste in 

obiskovalce na potrebno obnašanje za ohranitev njihovega zdravja in celo življenj, obenem pa bodo 

morebitni onesnaževalci zraka takoj opozorjeni na njihovo škodljivo početje ter pozvani k ustreznem 

ukrepanju.  

Zelo veliki pozitivni učinki prispevka k varstvu okolja bodo omogočeni tudi zaradi opozarjanja na izgube 

pitne vode ter na opozarjanje na vodostaje rek in potokov, s čimer bo možno preventivno (in v primeru 

škodljivega dogodka tudi takojšnje) ukrepanje, ki bo povečalo varstvo okolja.  

Projekt nima negativnih vplivov na okolje. 
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6.1.5 KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA S 

PROSTORSKO OPREDELITVIJO 

Investicija vključuje tako aktivnosti ozaveščana uporabnikov, promocijo digitalnih storitev in rešitev, 

vključevanje končnih uporabnikov v proces načrtovanja novih digitalnih storitev, kot tudi konkretne in 

projektne aktivnosti digitalne transformacije. 

Vodja projekta (VP) bo odgovoren za učinkovito izvajanje projekta in ima vlogo vodje obeh teles. 

Ustanovljeni bosta dve projektni telesi:  

1. Konzorcijski odbor (KO), ki ga poleg vodje projekta sestavljajo župani konzorcija občin. Naloge 

odbora so predvsem: (1) sprejemanje odločitev, ki so povezane z vsebino KP in pogodbe o 

sofinanciranju projekta, (2) spremljanje izvajanja projekta in zagotavljanje ustreznih informacij 

pri finančnem poročanju, (3) razreševanje potencialnih konfliktov na ravni konzorcija. KO se 

sestaja enkrat na šest mesecev oz. po potrebi. 

2. Operativno bo projekt vodila Projektna skupina (PS), ki jo sestavljajo koordinatorji posameznih 

aktivnosti (WP). Vsak sklop ima po enega koordinatorja, ki je strokovnjak na dotičnem področju. 

Naloge skupine so predvsem: (1) učinkovito izvajanje delovnega načrta in organiziranje 

projektnega dela po sklopih, (2) doseganje zastavljenih ciljev, zagotavljanje rezultatov in 

kazalnikov projekta, (3) diseminacija in informiranje o projektnih rezultatih. PS se bo sestajala 

enkrat mesečno oz. po potrebi. 

 

6.1.6 PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA 

Za investicijo se predvideva pridobitev sredstev na javnem razpisu JAVNI RAZPIS ZA 

DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VZPOSTAVLJANJA PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI »JR 

PMIS«. Operacijo v okviru javnega razpisa bosta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 

za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020: 

• prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v 

skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; 

• prednostne naložbe 1.2 »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 

povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim 

sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa 

tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, 

mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških 

in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih 

proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij 

ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; 

• specifični cilj 1: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«. 

Po končani investiciji bodo (po letu 2023) potrebna sredstva za obratovanje in vzdrževanje zagotovili 

občinski proračuni. Predvideni stroški operativnega poslovanja (oziroma stroški obratovanja in 

vzdrževanja ter potrebnega najema strežniških in komunikacijskih zmogljivosti v oblaku) v stalnih cenah 

prikazuje naslednja tabela.  
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Leto Grosuplje Ig 
Ivančna 
Gorica 

Kamnik Makole Podčetrtek 
Rogaška 
Slatina 

Šentjur Škofljica Vodice Vrhnika Konzorcij 

2021 682,69 242,22 549,67 954,64 65,12 112,55 357,52 616,58 372,89 158,06 563,06 4.675,00 

2022 12.971,14 4.602,25 10.443,69 18.138,15 1.237,37 2.138,42 6.792,79 11.714,98 7.084,86 3.003,12 10.698,19 88.824,94 

2023 13.653,84 4.844,47 10.993,36 19.092,79 1.302,49 2.250,97 7.150,30 12.331,56 7.457,75 3.161,18 11.261,26 93.499,94 

2024 7.009 2.487 5.644 9.802 669 1.156 3.671 6.331 3.829 1.623 5.781 48.000 

2025 7.265 2.578 5.849 10.159 693 1.198 3.805 6.561 3.968 1.682 5.992 49.750 

2026 7.521 2.668 6.055 10.516 717 1.240 3.938 6.792 4.108 1.741 6.203 51.500 

2027 7.776 2.759 6.261 10.874 742 1.282 4.072 7.023 4.247 1.800 6.413 53.250 

2028 8.032 2.850 6.467 11.231 766 1.324 4.206 7.254 4.387 1.860 6.624 55.000 

2029 8.397 2.979 6.761 11.742 801 1.384 4.397 7.584 4.586 1.944 6.925 57.500 

2030 8.762 3.109 7.055 12.252 836 1.444 4.588 7.913 4.786 2.029 7.226 60.000 

2031 9.127 3.238 7.349 12.763 871 1.505 4.780 8.243 4.985 2.113 7.528 62.500 

2032 9.492 3.368 7.642 13.273 905 1.565 4.971 8.573 5.185 2.198 7.829 65.000 

2033 9.857 3.497 7.936 13.784 940 1.625 5.162 8.902 5.384 2.282 8.130 67.500 

2034 10.222 3.627 8.230 14.294 975 1.685 5.353 9.232 5.583 2.367 8.431 70.000 

2035 10.587 3.756 8.524 14.805 1.010 1.745 5.544 9.562 5.783 2.451 8.732 72.500 

2036 10.952 3.886 8.818 15.315 1.045 1.806 5.736 9.892 5.982 2.536 9.033 75.000 

2037 11.317 4.015 9.112 15.826 1.080 1.866 5.927 10.221 6.182 2.620 9.334 77.500 

2038 11.682 4.145 9.406 16.336 1.114 1.926 6.118 10.551 6.381 2.705 9.635 80.000 

Skupaj 137.999 48.963 111.109 192.970 13.164 22.750 72.268 124.635 75.375 31.950 113.817 945.000 

 

6.1.7 DRUGI VIRI 

Drugih virov financiranja ni predvidenih.  

Obstaja možnost, da se bo po petih letih delovanja rešitev uporabil poslovni model, po katerem bi občine 

predale rešitve v (brezplačno) uporabo komercialnemu ponudniku, ta pa bi zagotovil njeno delovanje in 

s svojim poslovanjem pokrival vse stroške operativnega poslovanja (oziroma obratovanja in vzdrževanja 

ter potrebnega najema strežniških in komunikacijskih zmogljivosti v oblaku), tako da občinam ne bi bilo 

potrebno več zagotavljati predvidenih sredstev za pokrivanje stroškov operativnega poslovanja.  

 

6.2 PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI 

OZIROMA EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA  

Analiza stroškov in koristi je pokazala, da projekt finančno ni smiseln, kar pa je razumljivo, saj rezultati 

projekta ne bodo (neposredno) ustvarjali nobenih prihodkov, zato finančna analiza pravzaprav sploh ne 

bi bila potrebna, temveč je potrebno preveriti, ali je projekt ekonomsko upravičen. Končna ugotovitev je, 

da je obravnavani projekt ob upoštevanju družbeno-ekonomskih meril uspešen in torej ekonomsko 

upravičen. Več o analizi stroškov in koristi s finančnega in ekonomskega vidika sledi v naslednjih 

podpoglavjih.  
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6.2.1 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI – FINANČNA ANALIZA 

Zbirni prikaz finančne vrednosti investicije v naložbo (v EUR) ob upoštevanju pridobitve sredstev na 

javnem razpisu JAVNI RAZPIS ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VZPOSTAVLJANJA PAMETNIH 

MEST IN SKUPNOSTI »JR PMIS« po stalnih cenah prikazuje naslednja tabela.  

 

Leto Grosuplje Ig Ivančna Gorica Kamnik Makole Podčetrtek Rogaška Slatina Šentjur Škofljica Vodice Vrhnika Konzorcij 

2021 683 242 550 955 65 113 358 617 373 158 563 4.675 

2022 12.971 4.602 10.444 18.138 1.237 2.138 6.793 11.715 7.085 3.003 10.698 88.825 

2023 13.654 4.844 10.993 19.093 1.302 2.251 7.150 12.332 7.458 3.161 11.261 93.500 

2024 7.009 2.487 5.644 9.802 669 1.156 3.671 6.331 3.829 1.623 5.781 48.000 

2025 7.265 2.578 5.849 10.159 693 1.198 3.805 6.561 3.968 1.682 5.992 49.750 

2026 7.521 2.668 6.055 10.516 717 1.240 3.938 6.792 4.108 1.741 6.203 51.500 

2027 7.776 2.759 6.261 10.874 742 1.282 4.072 7.023 4.247 1.800 6.413 53.250 

2028 8.032 2.850 6.467 11.231 766 1.324 4.206 7.254 4.387 1.860 6.624 55.000 

2029 8.397 2.979 6.761 11.742 801 1.384 4.397 7.584 4.586 1.944 6.925 57.500 

2030 8.762 3.109 7.055 12.252 836 1.444 4.588 7.913 4.786 2.029 7.226 60.000 

2031 9.127 3.238 7.349 12.763 871 1.505 4.780 8.243 4.985 2.113 7.528 62.500 

2032 9.492 3.368 7.642 13.273 905 1.565 4.971 8.573 5.185 2.198 7.829 65.000 

2033 9.857 3.497 7.936 13.784 940 1.625 5.162 8.902 5.384 2.282 8.130 67.500 

2034 10.222 3.627 8.230 14.294 975 1.685 5.353 9.232 5.583 2.367 8.431 70.000 

2035 10.587 3.756 8.524 14.805 1.010 1.745 5.544 9.562 5.783 2.451 8.732 72.500 

2036 10.952 3.886 8.818 15.315 1.045 1.806 5.736 9.892 5.982 2.536 9.033 75.000 

2037 11.317 4.015 9.112 15.826 1.080 1.866 5.927 10.221 6.182 2.620 9.334 77.500 

2038 11.682 4.145 9.406 16.336 1.114 1.926 6.118 10.551 6.381 2.705 9.635 80.000 

Skupaj 165.306 58.652 133.096 231.156 15.769 27.252 86.568 149.298 90.291 38.272 136.340 1.132.000 

Neto sedanja 
vrednost (disk. 
stopnja 4%) 

-117.805 -41.798 -94.850 -164.731 -11.238 -19.421 -61.692 -106.396 -64.345 -27.274 -97.161 -806.712 

 

Preračun na tekoče cene (ob upoštevanju povprečne inflacije UMAR v letih 2022 in 2023 ter nadaljnji 

2-odstotni inflaciji v naslednjih letih) kaže naslednja tabela. Pri tem izračunu ni upoštevana možnost 

uporabe poslovnega modela, da bi občine po petih letih delovanja predale rešitve v (brezplačno) 

uporabo komercialnemu ponudniku, ki bi zagotovil pokrivanje vseh upoštevanih stroškov operativnega 

poslovanja (oziroma obratovanja in vzdrževanja ter potrebnega najema strežniških in komunikacijskih 

zmogljivosti v oblaku).  

Leto Grosuplje Ig 
Ivančna 
Gorica 

Kamnik Makole Podčetrtek 
Rogaška 
Slatina 

Šentjur Škofljica Vodice Vrhnika Konzorcij 

2021 683 242 550 955 65 113 358 617 373 158 563 4.675 

2022 13.350 4.737 10.749 18.668 1.274 2.201 6.991 12.057 7.292 3.091 11.011 91.419 

2023 14.334 5.086 11.541 20.043 1.367 2.363 7.506 12.946 7.829 3.319 11.822 98.155 

2024 7.506 2.663 6.043 10.495 716 1.237 3.931 6.779 4.100 1.738 6.190 51.398 

2025 7.935 2.815 6.389 11.096 757 1.308 4.155 7.166 4.334 1.837 6.544 54.337 

2026 8.378 2.973 6.746 11.716 799 1.381 4.388 7.567 4.576 1.940 6.910 57.373 

2027 8.836 3.135 7.114 12.356 843 1.457 4.627 7.980 4.826 2.046 7.288 60.509 

2028 9.309 3.303 7.495 13.017 888 1.535 4.875 8.408 5.085 2.155 7.678 63.748 

2029 9.927 3.522 7.993 13.881 947 1.637 5.199 8.966 5.422 2.298 8.187 67.978 

2030 10.566 3.749 8.507 14.774 1.008 1.742 5.533 9.542 5.771 2.446 8.714 72.353 

2031 11.226 3.983 9.039 15.698 1.071 1.851 5.879 10.139 6.132 2.599 9.259 76.875 

2032 11.909 4.225 9.588 16.652 1.136 1.963 6.236 10.755 6.504 2.757 9.822 81.549 

2033 12.614 4.476 10.156 17.639 1.203 2.080 6.606 11.392 6.890 2.920 10.404 86.379 

2034 13.343 4.734 10.743 18.658 1.273 2.200 6.987 12.051 7.288 3.089 11.005 91.370 

2035 14.096 5.001 11.349 19.711 1.345 2.324 7.382 12.731 7.699 3.263 11.626 96.525 

2036 14.873 5.277 11.975 20.798 1.419 2.452 7.789 13.433 8.124 3.444 12.267 101.851 

2037 15.676 5.562 12.622 21.921 1.495 2.584 8.210 14.158 8.563 3.629 12.929 107.351 

2038 16.506 5.856 13.290 23.081 1.575 2.721 8.644 14.907 9.016 3.821 13.613 113.030 

Skupaj 201.065 71.339 161.887 281.159 19.180 33.148 105.295 181.594 109.822 46.551 165.832 1.376.874 

Skupaj do vključno leta 2028 70.330 24.954 56.626 98.346 6.709 11.595 36.831 63.519 38.415 16.283 58.006 481.614 

Neto sedanja vrednost (disk. stopnja 4%) -140.301 -49.780 -112.963 -196.189 -13.384 -23.130 -73.473 -126.714 -76.632 -32.483 -115.716 -960.763 

 

Ob upoštevanju povprečne letne inflacije bi konzorcij občin moral zagotoviti v obravnavanih osemnajstih 

letih (do vključno leta 2038) skoraj 1,376 milijonov EUR. Če bi se uporabilo omenjeni poslovni model bi 

to pomenilo, da bi občine morale zagotavljati predvidena sredstva za pokrivanje stroškov operativnega 

poslovanja do vključno leta 2028, kar bi skupaj pomenilo skoraj 482 tisoč EUR.  

Vse vrednosti v prejšnji tabeli so pravzaprav le stroški investicije (do vključno leta 2023 vrednost 

investicijskega stroška, po letu 2023 pa vrednost vzdrževanja nastalih rešitev), zato je tudi njihova 
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skupna vsota negativna, prav tako tudi vse »neto sedanje vrednosti« (NSV) ob 4-odstotni diskontni 

stopnji, ki jo določata »Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ« (v nadaljevanju tudi UEM) in »Guide to Cost-Benefit Analysis 

of Investment Projects: Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020« (v nadaljevanju tudi 

CBA).  

Zaradi navedenega je potrebno pogledati na investicijski projekt širše in upoštevati še družbeno-

ekonomski vidik, kar se opravi v analizi stroškov in koristi v okviru ekonomske analize (v naslednjem 

poglavju).  

 

6.2.2 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI – EKONOMSKA 

ANALIZA 

Ekonomska analiza vključuje koristi in družbene stroške, ki jih finančna analiza ne upošteva. Ekonomska 

merila poleg neposrednih učinkov (stroškov in koristi) vključujejo tudi posredne vplive na družbo kot 

celoto.  

Glavno korist od predlaganega projekta bodo imeli vsi uporabniki storitev projekta »SMART Life - 

Sodobno Mesto za Aktivno, Razvojno in Trajnostno življenje« (to bodo občani in preko turistov ter 

enodnevnih obiskovalcev tudi turistične organizacije v občinah) ter občine, ki so vključene v obravnavani 

projekt.  

Koristi za družbo v občinah v okviru konzorcija SMART Life predstavljajo naslednje finančne in 

ekonomske koristi: 

• senzor kakovosti zunanjega zraka: 

o prihranek zaradi manj prezgodnjih smrti,  

o prihranek zaradi manjše bolniške odsotnosti;  

• senzor višine vode, vodostaj, reka, potok: 

o prihranek zaradi manj škod poplav; 

• senzor pretoka v vodovodni cevi: 

o prihranek zaradi manj izgub vode; 

• e-mobilnost (električno kolo + kolesarnica, polnilnica + električni skiro): 

o korist zaradi povečanja števila turistov.  

Pri upoštevanju koristi pri ekonomski analizi je bil uporabljen konservativni pristop. 

 

Do 
vključno 
leta 
2038 

Grosuplje Ig 
Ivančna 
Gorica 

Kamnik Makole Podčetrtek 
Rogaška 
Slatina 

Šentjur Škofljica Vodice Vrhnika Konzorcij 

Skupaj (v 
stalnih 
cenah) 

311.337 110.464 250.672 435.356 29.700 51.327 163.042 281.186 170.053 72.082 256.781 2.131.999 

Skupaj 
(diskontir
ane stalne 
cene) 

255.658 90.709 205.843 357.499 24.388 42.148 133.884 230.900 139.641 59.191 210.859 1.750.721 

Občini 
pripadajoč 
prihranek 

zaradi 
manj 

bolniško 
odsotnih 
aktivnih 

prebivalce
v 

1.088.623 853.755 2.740.634 3.531.997 551.826 514.560 808.835 1.459.465 402.104 255.732 3.262.626 15.470.158 

Prihranek 
pri strošku 
zdravljenj

a astme 
otrok in 

mladostni
kov 

30.672 4.266 23.396 17.306 2.078 3.148 1.004 15.348 19.825 8.846 17.269 143.159 
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Do 
vključno 
leta 
2038 

Grosuplje Ig 
Ivančna 
Gorica 

Kamnik Makole Podčetrtek 
Rogaška 
Slatina 

Šentjur Škofljica Vodice Vrhnika Konzorcij 

Zmanjšanj
e škode 

zaradi 
prezgodaj 
umrlih kot 
posledica 

izpostavlje
nosti 

onesnaže
nemu 

zunanjem
u zraku 

44.579.018 11.121.964 39.042.002 89.035.343 5.315.533 10.084.694 31.922.864 59.857.419 16.625.916 5.173.901 44.810.259 357.568.912 

Ocena 
zmanjšanj

a škode 
zaradi 

poplav 

27.625 78.624 0 0 0 0 0 152.178 0 0 0 258.427 

Občini 
pripadajoč 
prihranek 

zaradi 
manj 

izgube 
pitne 

vode (m3) 

0 0 0 579.025 0 0 106.688 0 0 0 0 685.713 

Občini 
pripadajoč
a razlika - 

preko 
dohodnin

e zaradi 
prejemko

v plač v 
turizmu - 
v porabi 

enodnevni
h gostov 

94.907 51.953 65.718 207.223 2.723 310.958 181.212 33.219 38.827 2.514 114.746 1.103.999 

Razlika v 
porabi 

turistov, ki 
- preko 

dohodnin
e zaradi 

prejemko
v plač v 

turizmu - 
pripadajo 

občini 

35.251 7.332 24.151 153.093 247 119.957 31.786 5.329 119.951 6.454 148.599 652.150 

Občini 
pripadajoč 
prihranek 

zaradi 
manj 

bolniško 
odsotnih 
aktivnih 

prebivalce
v 

426% 941% 1331% 988% 2263% 1221% 604% 632% 288% 432% 1547% 884% 

Prihranek 
pri strošku 
zdravljenj

a astme 
otrok in 

mladostni
kov 

12% 5% 11% 5% 9% 7% 1% 7% 14% 15% 8% 8% 

Zmanjšanj
e škode 

zaradi 
prezgodaj 
umrlih kot 
posledica 

izpostavlje
nosti 

onesnaže
nemu 

zunanjem
u zraku 

17437% 12261% 18967% 24905% 21795% 23927% 23844% 25924% 11906% 8741% 21251% 20424% 

Ocena 
zmanjšanj

a škode 
zaradi 

poplav 

11% 87% 0% 0% 0% 0% 0% 66% 0% 0% 0% 15% 

Občini 
pripadajoč 
prihranek 

zaradi 
manj 

izgube 
pitne 

vode (m3) 

0% 0% 0% 162% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 39% 

Občini 
pripadajoč
a razlika - 

preko 
dohodnin

e zaradi 
prejemko

v plač v 
turizmu - 
v porabi 

enodnevni
h gostov 

37% 57% 32% 58% 11% 738% 135% 14% 28% 4% 54% 63% 
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Do 
vključno 
leta 
2038 

Grosuplje Ig 
Ivančna 
Gorica 

Kamnik Makole Podčetrtek 
Rogaška 
Slatina 

Šentjur Škofljica Vodice Vrhnika Konzorcij 

Razlika v 
porabi 

turistov, ki 
- preko 

dohodnin
e zaradi 

prejemko
v plač v 

turizmu - 
pripadajo 

občini 

14% 8% 12% 43% 1% 285% 24% 2% 86% 11% 70% 37% 

 

Iz predhodne tabele izračunane ekonomske neto sedanje vrednosti (NSV) kažejo, da je družbeno-

ekonomsko gledano projekt »SMART Life - Sodobno Mesto za Aktivno, Razvojno in Trajnostno 

življenje« izjemno smotrn, saj se bo povrnil že preko povečanih »glavarin« kot posledica povečanja 

dohodnin zaradi prejemkov plač v turizmu, ko pa se k temu dodajo ekonomske koristi zaradi zdravja, je 

to projekt, ki mora biti izveden.  

Glede na neto sedanjo vrednost (NSV) je projekt »SMART Life - Sodobno Mesto za Aktivno, Razvojno 

in Trajnostno življenje«z ekonomskega vidika sprejemljiv, saj so vse NSV večje kot 0, stopnje donosa 

pa presegajo uporabljeno diskontno stopnjo (4% po UEM).  

 

6.2.3 ANALIZA TVEGANJ 

Izvedba investicijskega projekta je izpostavljena različnim tveganjem. Ustrezna analiza potencialnih 

tveganj, ki lahko nastopijo tekom izvedbe, je zato nujna. V prvem koraku uporabljene metodologije za 

analizo projektnega tveganja se opredeli potencialna tveganja. V drugem koraku se oceni verjetnost za 

nastop posameznega tveganja. V tretjem koraku se pripravi še predloge za obvladovanje posameznega 

tveganja. V spodnji tabeli so navedena.  

Zaznani tveganji oziroma ključni tveganji, povezani z izvedbo investicijskega projekta sta predvsem:  

• možen bo premajhen interes končnih uporabnikov in ponudnikov za vključitev v demonstracijski 

projekt in  

• vrednost ponudb ponudnikov za digitalno rešitev SMART Life presega vrednost pridobljenih 

sredstev.  

Ta tveganja bodo spremljana in ažurirana polletno s strani vodje projekta. 

 

6.2.4 IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA 

Obravnavana investicija je upravičena, saj je sedanja vrednost investicije ob upoštevanju vseh 

referenčnih (predlaganih, možnih in predpisanih) ekonomskih diskontnih stopenj (tako po UEM kot po 

CBA) pozitivna, njena ekonomska stopnja donosa pa presega referenčne ekonomske diskontne stopnje 

(tako po UEM kot po CBA).  
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI 

NADALJNJE PRIPRAVE POTREBNE 

DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 
 

7.1 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 

PRIPRAVE DOKUMENTACIJE 

Investicijski projekt je zaradi zakonodajnih določil obvezen, obenem pa je smiseln in ekonomsko 

upravičen, zaradi ocenjene vrednosti preko 1 milijon EUR pa je potrebno zanj izdelati še investicijski 

program (»IP«).  

 

7.2 ČASOVNI NAČRT 

V nadaljevanju se bo izdelal investicijski program (»IP«), nato pa se bo že v letu 2021 začelo s 

pripravljalnimi aktivnostmi za izvedbo investicijskega projekta. Glavnina dela bo opravljena v letih od 

vključno 2022 do vključno 2023. V letu 2023 se bo investicijski projekt zaključil, nato pa bo (v skladu z 

referenčnim obdobjem) ekonomska življenjska doba investicije trajala 15 let.  

 

8 POVZETEK 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) vsebuje podatke, potrebne za določitev 

investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. 

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin 

predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma 

nadaljevanju investicije. 

Investicijski projekt je družbeno ekonomsko sprejemljiv, saj ima izjemne velike neto sedanje vrednosti, 

zato je potrebno zanj izdelati še investicijski program. 

 

9 UPORABLJENE KRATICE 
V dokumentu so uporabljene naslednje kratice:  

• CBA: Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects: Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020;  

• DDV: davek na dodano vrednost;  

• DIIP: dokument identifikacije investicijskega projekta; 

• IP: investicijski program; 

• MJU: Ministrstvo za javno upravo; 

• UEM: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ.  
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10 PRILOGA 2 - POPIS OBSTOJEČIH 

JAVNODOSTOPNIH DIGITALNIH STORITEV IN 

INFORMACIJ 

10.1 OBČINA GROSUPLJE 

• Možnost spletnega oddajanja predlogov občanov: https://www.grosuplje.si/prijavenepravilnosti 

• Spletni prikaz lokacije defibrilatorjev: https://www.grosuplje.si/objave/171 

• Digitalni prikazovalnik voznega reda v mestu: https://www.grosuplje.si/objava/91920 

• Sheme linij na spletu: https://www.grosuplje.si/objava/91911#  

• Spletni koledar dogodkov in prireditev, možno dodajanje dogodka za organizatorje, oznaka 

lokacije dogodka: https://www.grosuplje.si/dogodki 

• Naročanje na aktualna obvestila občina preko spleta: https://www.grosuplje.si/einforming 

• Merilniki in prikazovalniki hitrosti prometa ter statistika na spletu: 

https://www.grosuplje.si/objava/106149 

• Obvestila o zaporah ceste na spletu, prikaz na zemljevidu: https://www.grosuplje.si/objave/274 

• Možnost deljenja vsebin občinske spletne strani na socialnih medijih

 

• Enostavni zemljevid kolesarskih poti v občini: https://www.grosuplje.si/objava/96458 

• Seznam (e)vlog, ki jih občani lahko uporabijo v postopkih, nekatere lahko oddajo po elektronski 

pošti: https://www.grosuplje.si/eVloge  

• Vprašanja občini po elektronski poti: https://www.grosuplje.si/qanda 

• Informacije o turističnih ponudnikih in namestitvah preko spleta: https://visitgrosuplje.si/  

• Varovana kolesarnica za električna kolesa: https://www.grosuplje.si/objava/197716  

• Električne polnilnice za električna vozila. 

• Sporočanje stanja vodomera in kalorimetra preko spletne strani JKPG: 

https://www.jkpg.si/index.php/sporocanje-stanja-vodomera-gm 

• Sporočanje mnenj glede komunalnih storitev: https://www.jkpg.si/vloge-in-obrazci/podajte-

svoje-mnenje  

• Spletno naročilo za odvoz odpadkov: https://www.jkpg.si/narocilo-odvozov/narocilo-odvoza-

odpadkov-za-gospodinjstva  

• Možna prijava na eRačun z vlogo preko elektronskega naslova na JKPG: 

https://www.jkpg.si/images/vloga_za_izdajo_eracuna.pdf  

• Spletne objave predpisov, odlokov, projektov, razpisov, prostorskih aktov, kontaktnih podatkov 

in drugih aktualnih občinskih vsebin. 

 

10.2 OBČINA IVANČNA GORICA 

• Seznam (e)vlog in možnost pošiljanja nekaterih na elektronski naslov občine: 

http://www.ivancna-gorica.si/e-obcina/e-vlozisce2/  

• Spletni koledar dogodkov, možnost deljenja na družabnih omrežjih, možnost dodajanja 

dogodka preko spleta za organizatorje: http://www.ivancna-gorica.si/namig-za-premik/  

https://www.grosuplje.si/prijavenepravilnosti
https://www.grosuplje.si/objave/171
https://www.grosuplje.si/objava/91920
https://www.grosuplje.si/objava/91911
https://www.grosuplje.si/dogodki
https://www.grosuplje.si/einforming
https://www.grosuplje.si/objava/106149
https://www.grosuplje.si/objave/274
https://www.grosuplje.si/objava/96458
https://www.grosuplje.si/eVloge
https://www.grosuplje.si/qanda
https://visitgrosuplje.si/
https://www.grosuplje.si/objava/197716
https://www.jkpg.si/index.php/sporocanje-stanja-vodomera-gm
https://www.jkpg.si/vloge-in-obrazci/podajte-svoje-mnenje
https://www.jkpg.si/vloge-in-obrazci/podajte-svoje-mnenje
https://www.jkpg.si/narocilo-odvozov/narocilo-odvoza-odpadkov-za-gospodinjstva
https://www.jkpg.si/narocilo-odvozov/narocilo-odvoza-odpadkov-za-gospodinjstva
https://www.jkpg.si/images/vloga_za_izdajo_eracuna.pdf
http://www.ivancna-gorica.si/e-obcina/e-vlozisce2/
http://www.ivancna-gorica.si/namig-za-premik/
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• Spletna prijava napake na razsvetljavi: http://www.ivancna-gorica.si/e-obcina/obrazec-za-

razsvetljavo/  

• Stik z občino po elektronski poti: http://www.ivancna-gorica.si/stik-z-obcino/  

• Spletna stran prilagojena za mobilne naprave (ni osveževana): https://m.ivancna-gorica.si/ 

• Povezava na Facebook spletno stran: https://sl-si.facebook.com/ivancna.gorica  

• Električne polnilnice. 

• Sporočanje stanja vodomera in kalorimetra preko spletne strani JKPG: 

https://www.jkpg.si/index.php/sporocanje-stanja-vodomera-gm 

• Sporočanje mnenj glede komunalnih storitev: https://www.jkpg.si/vloge-in-obrazci/podajte-

svoje-mnenje  

• Spletno naročilo za odvoz odpadkov: https://www.jkpg.si/narocilo-odvozov/narocilo-odvoza-

odpadkov-za-gospodinjstva  

• Možna prijava na eRačun z vlogo preko elektronskega naslova na JKPG: 

https://www.jkpg.si/images/vloga_za_izdajo_eracuna.pdf  

• Spletne objave predpisov, odlokov, projektov, razpisov, prostorskih aktov in drugih aktualnih 

občinskih vsebin. 

 

10.3 OBČINA ŠKOFLJICA 

• Seznam (e)vlog, možnost shranjevanja: https://www.skofljica.si/vloge-in-obrazci/  

• Urniki zasedenosti občinskih prostorov in javnih objektov: https://www.skofljica.si/urnik-

zasedenost-prostorov/  

• Spletni koledar dogodkov: https://www.skofljica.si/ 

• Spletne objave lokacij defibrilatorjev z zemljevidom: https://www.skofljica.si/lokacije-

defibrilatorjev/  

• Spletni obrazec za naročanje kosovnega odvoza preko VOKA: 

http://www.mojiodpadki.si/narocanje/kosovni-odpadki  

• Možnost prijave na elektronski račun VOKA preko spleta: 

http://www.mojiodpadki.si/narocanje/elektronski-racun  

• Povezava na Facebook in Twitter spletno stran občina: 

https://www.facebook.com/ObcinaSkofljica/  

• Osnovna predstavitev turistične ponudbe in ponudnikov na spletu: 

https://www.skofljica.si/turizem-in-gospodarstvo/  

• Spletne objave predpisov, odlokov, projektov, razpisov, prostorskih aktov, kontaktnih podatkov 

in drugih aktualnih občinskih vsebin. 

• Električna polnilnica. 

 

10.4 OBČINA IG 

• Seznam (e)vlog, možnost shranjevanja: https://www.obcina-ig.si/za-obcane/obrazci-in-vloge/  

• Spletni koledar aktualnih dogodkov in možnost oddaje novega dogodka preko spleta v okviru 

(gostovanje na www.mojaobcina.si): https://www.mojaobcina.si/ig/dogodki/  

• Možnost prijave na eNovice 

http://www.ivancna-gorica.si/e-obcina/obrazec-za-razsvetljavo/
http://www.ivancna-gorica.si/e-obcina/obrazec-za-razsvetljavo/
http://www.ivancna-gorica.si/stik-z-obcino/
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https://www.jkpg.si/vloge-in-obrazci/podajte-svoje-mnenje
https://www.jkpg.si/vloge-in-obrazci/podajte-svoje-mnenje
https://www.jkpg.si/narocilo-odvozov/narocilo-odvoza-odpadkov-za-gospodinjstva
https://www.jkpg.si/narocilo-odvozov/narocilo-odvoza-odpadkov-za-gospodinjstva
https://www.jkpg.si/images/vloga_za_izdajo_eracuna.pdf
https://www.skofljica.si/vloge-in-obrazci/
https://www.skofljica.si/urnik-zasedenost-prostorov/
https://www.skofljica.si/urnik-zasedenost-prostorov/
https://www.skofljica.si/
https://www.skofljica.si/lokacije-defibrilatorjev/
https://www.skofljica.si/lokacije-defibrilatorjev/
http://www.mojiodpadki.si/narocanje/kosovni-odpadki
http://www.mojiodpadki.si/narocanje/elektronski-racun
https://www.facebook.com/ObcinaSkofljica/
https://www.skofljica.si/turizem-in-gospodarstvo/
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• Osnovne informacije o gostinski ponudbi in prenočiščih: https://www.obcina-

ig.si/imenik/gostisca-prenocisca-in-prosti-cas/ ; https://www.obcina-ig.si/predstavitev/turisticne-

karte/  

• Povezava do Facebook spletne strani občine: https://www.facebook.com/IgMojaObcina.si/  

• Spletne objave predpisov, odlokov, projektov, razpisov, prostorskih aktov, kontaktnih podatkov 

in drugih aktualnih občinskih vsebin. 

• Električna polnilnica 

 

10.5 OBČINA PODČETRTEK 

 

 

10.6 OBČINA KAMNIK 

 

 

10.7 OBČINA ROGAŠKA SLATINA 

 

 

10.8 OBČINA VRHNIKA 

 

 

10.9 OBČINA MAKOLE 

 

 

10.10 OBČINA VODICE 

 

 

10.11 OBČINA ŠENTJUR 

 

 

https://www.obcina-ig.si/imenik/gostisca-prenocisca-in-prosti-cas/
https://www.obcina-ig.si/imenik/gostisca-prenocisca-in-prosti-cas/
https://www.obcina-ig.si/predstavitev/turisticne-karte/
https://www.obcina-ig.si/predstavitev/turisticne-karte/
https://www.facebook.com/IgMojaObcina.si/

