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Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava nameravano naložbo v izboljšanje 

tečajev in vsebin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja (v nadaljevanju TPO), ki jih izvaja 

reševalna služba Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.  

 

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica (v nadaljevanju ZD SB) deluje ena najuspešnejših 

ekip nujne medicinske pomoči v Sloveniji, ki dosega vrhunske rezultate tudi na tekmovanjih v 

svetovnem merilu, vendar zaradi pomanjkanja ustrezne opreme ne more izvajati kakovostnih 

tečajev, ki bi omogočali tudi praktične izkušnje.  

 

V okviru aktivnosti namerava Občina Slovenska Bistrica investirati v nakup opreme za 

izvajanje tečajev TPO ter tako zagotoviti izvajanje kakovostnih tečajev oživljanja na našem 

območju, predvsem v šolah, nekaj pa jih bo namenjenih tudi širši javnosti.  

  

Občina Slovenska Bistrica je naložbo prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 

ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram 

in Slovenska Bistrica v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 

partner v projektu pa je tudi ZD SB, ki bo izvajalec interaktivnih izobraževanj o TPO na našem 

območju.  

 

Namen projekta je omogočiti celovito storitev reševanja problematike srčno-žilnih bolezni, ki 

poleg kakovostnih praktičnih usposabljanj TPO vključuje tudi vsebine za preprečevanje 

nastanka dejavnikov tveganja ter ustrezno promocijo zdravega načina življenja, predvsem pri 

mladih. Zdrav življenjski slog si izbiramo sami, zato moramo vedeti, kaj koristi in kaj škoduje 

ter to upoštevati v vsakdanjem življenju. Spremembe nezdravih navad so v življenju smiselne 

kadarkoli, še najbolje pa je, da jih osvojimo čim hitreje in postanejo del našega življenja za 

vedno. 

 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

Skupna vrednost naložbe brez vključenega DDV znaša 44.185,45 €. Predvideno je 

sofinanciranje stroškov s sredstvi ESRR v deležu 80% upravičenih stroškov, kar znaša 

35.348,36 €. Razliko v višini 14.922,60 € bosta zagotovila projektna partnerja, Občina 

Slovenska Bistrica in ZD SB.  

 

 

VII.  PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo ter v kolikor ne bo pripomb, 

sprejme naslednji sklep: 

 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta 

Izboljšanje kakovosti izobraževanj temeljnih postopkov oživljanja in nadgradnja vsebin za 

preprečevanje srčno-žilnih bolezni - »Reši življenje« (v nadaljevanju: investicijski dokument). 

 

Odobri se izvedba investicije. 



  

 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za 

odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo.  

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila: 

Tina Zupan 

višja svetovalka področja 

 

 

                                                                    

                                                                                 Mag. Monika Kirbiš Rojs, 

                                                                             Vodja oddelka za gospodarstvo 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Izboljšanje kakovosti izobraževanj temeljnih 

postopkov oživljanja in nadgradnja vsebin za preprečevanje srčno-žilnih bolezni - »Reši 

življenje« 



 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
 
Kolodvorska ulica 10 
2310 Slovenska Bistrica 
Tel. 02/843 28 00 
Uradni spletni naslov: http://www.slovenska-bistrica.si 
Uradni e-naslov: obcina@slov-bistrica.si 

 
 
 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
 
 

Naziv projekta: 
 

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJ TEMELJNIH 
POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN NADGRADNJA VSEBIN ZA 

PREPREČEVANJE SRČNO ŽILNIH BOLEZNI -  

»REŠI ŽIVLJENJE« 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Izdelal: 

 

 
Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16. 

 
 

Februar 2019 

http://www.slovenska-bistrica.si/
mailto:obcina@slov-bistrica.si


Dokument identifikacije investicijskega projekta     »REŠI ŽIVLJENJE« 

 
2 

 

KAZALO 
 
 
1 KRATEK POVZETEK ............................................................................................................ 3 

2 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, 
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV ............................................................................. 5 

2.1   Predstavitev partnerjev projekta ........................................................................................ 5 

2.2   Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije ........................................................ 6 

3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ............................. 8 

3.1 Podravska regija ................................................................................................................ 8 

3.2 Občina Slovenska Bistrica .................................................................................................. 9 

3.3 Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ................................................................................ 10 

4 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE .................................................................... 12 

5 PREDSTAVITEV VARIANT ................................................................................................. 13 

5.1 Varianta brez investicije .................................................................................................. 13 

5.2 Varianta z investicijo ....................................................................................................... 13 

6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE ................................................................................... 14 

7 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ................................................................................. 15 

7.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah ............................................................... 15 

7.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah .............................................................. 16 

8 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE ................................................................ 17 

8.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP ................................................................................ 17 

8.2 Opis lokacije .................................................................................................................... 17 

8.2.1 Makrolokacija ................................................................................................... 17 

8.2.2 Mikrolokacija .................................................................................................... 18 

8.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe ................... 18 

8.4 Varstvo okolja .................................................................................................................. 19 

8.5 Viri financiranja ............................................................................................................... 19 

9 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI 
INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI ............................................................................................. 21 

9.1 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja ................................................................... 21 

9.2 Presoja upravičenosti ...................................................................................................... 21 

10 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE ...................................................................................................................... 24 

 
 



Dokument identifikacije investicijskega projekta     »REŠI ŽIVLJENJE« 

 
3 

 

1 KRATEK POVZETEK 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava nameravano naložbo v 
izboljšanje tečajev in vsebin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja (v nadaljevanju TPO), 
ki jih izvaja reševalna služba Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.  
 
V Sloveniji približno 1.600 ljudi letno doživi nenaden srčni zastoj, stotine pa jih umre, ker jim 
očividci ne pomagajo, čeprav bi jih z zelo preprostimi, a pravočasno izvedenimi postopki 
oživljanja lahko rešili. Skoraj vsaka druga smrt je nenadni srčni zastoj, dnevno pa v Sloveniji 
zaradi nenadnega zastoja srca umre 5 do 7 oseb. Z vsako minuto neukrepanja se možnost 
preživetja zmanjša za 10%. Takojšen začetek oživljanja celo do štirikrat poveča število 
preživelih po srčnem zastoju, saj je v prvih minutah po srčnem zastoju v krvi in pljučih 
odraslega človeka še vedno kisik, ki ga takojšnji stiski prsnega koša poganjajo po telesu in 
rešijo njegovo življenje.  
 
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica (v nadaljevanju ZD SB) deluje ena najuspešnejših 
ekip nujne medicinske pomoči v Sloveniji, ki dosega vrhunske rezultate tudi na tekmovanjih v 
svetovnem merilu, vendar zaradi pomanjkanja ustrezne opreme ne more izvajati 
kakovostnih tečajev, ki bi omogočali tudi praktične izkušnje.  
 
V okviru aktivnosti namerava Občina Slovenska Bistrica investirati v nakup opreme za 
izvajanje tečajev TPO ter tako zagotoviti izvajanje kakovostnih tečajev oživljanja na našem 
območju, predvsem v šolah, nekaj pa jih bo namenjenih tudi širši javnosti.  
  
Občina Slovenska Bistrica je naložbo prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in 
Slovenska Bistrica v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
partner v projektu pa je tudi ZD SB, ki bo izvajalec interaktivnih izobraževanj o TPO na našem 
območju.  
 
Oba projekta partnerja skozi projektne aktivnosti izpostavljata izjemen pomen očividcev za 
preživetje osebe v srčnem zastoju. Po podatkih Slovenskega reanimacijskega sveta se za 
oživljanje v dani situaciji odloči manj kot tretjina ljudi, kar Slovenijo uvršča v spodnjo tretjino 
med evropskimi državami. Kot ključno oviro, ki ljudem preprečuje, da bi se lotili oživljanja 
osebe, ki ji zastane srce, navajajo neznanje. Ljudi je bodisi strah, da ne bodo pravilno oživljali, 
bodisi se bojijo, da bodo osebo fizično poškodovali.  
 
Namen projekta je omogočiti celovito storitev reševanja problematike srčno-žilnih bolezni, ki 
poleg kakovostnih praktičnih usposabljanj TPO vključuje tudi vsebine za preprečevanje 
nastanka dejavnikov tveganja ter ustrezno promocijo zdravega načina življenja, predvsem pri 
mladih. Od nas samih je namreč odvisno, ali bomo zdravje srca in ožilja varovali in utrjevali. 
Zdrav življenjski slog si izbiramo sami, zato moramo vedeti, kaj koristi in kaj škoduje ter to 
upoštevati v vsakdanjem življenju. Spremembe nezdravih navad so v življenju smiselne 
kadarkoli, še najbolje pa je, da jih osvojimo čim hitreje in postanejo del našega življenja za 
vedno. 
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Skupna vrednost naložbe brez vključenega DDV znaša 44.185,45 €. Predvideno je 
sofinanciranje stroškov s sredstvi ESRR v deležu 80% upravičenih stroškov, kar znaša 
35.348,36 €. Razliko v višini 14.922,60 € bosta zagotovila projektna partnerja, Občina 
Slovenska Bistrica in ZD SB.  
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2 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV 

 

2.1   Predstavitev partnerjev projekta 

 
Vodilni partner in prijavitelj projekta je Občina Slovenska Bistrica kot ustanoviteljica 
Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.  Odgovorna oseba občine je župan, dr. Ivan Žagar. 
 

 
 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Kolodvorska ulica 10 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
 
telefon: +386 (0) 2 843 28 00 fax: + 386 (0) 2 818 11 41  
spletna stran:: http://www.slovenska-bistrica.si   
e-naslov: obcina@slov-bistrica.si 
matična št.: 5884250 
davčna št.: 49960563 
šifra dejavnosti: 75.110 
transakcijski račun: 01313-0100009691 

 
ODGOVORNA OSEBA INVESTITORJA 

 
dr. IVAN ŽAGAR,  
ŽUPAN OBČINE SLOV. BISTRICA 

  
telefon : 02 843 28 10 

 e-naslov: ivan.zagar@slov-bistrica.si 

  
 
Podpis:                                                 Žig 
 
 
 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 

 
IRENA JEREB,  
VODJA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

  
telefon: 02 843 28 41 

 e-naslov: irena.jereb@slov-bistrica.si 

  
 

 
Občina Slovenska Bistrica je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07) 
in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi njihovih prebivalcev.  
 
Po površini 260,1 km2 je največja občina v Podravju. Konec leta 2018 je tukaj živelo 25.552 
prebivalcev. Po gostoti naseljenosti se z 98 prebivalcev na km2 uvršča med redkeje naseljena 

http://www.slovenska-bistrica.si/
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območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v skladu z 
določili statuta Občine Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega prava.  

 
Partner projekta je tudi Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Odgovorna oseba ZD je 
direktorica Jožefa Lešnik – Hren, dr. med.spec.šol.med.. 
 

 
 
 

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 
Partizanska ulica 30 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
 
telefon: +386 (0) 2 843 27 30 fax: + 386 (0) 2 818 19 03  
spletna stran:: http://www.zd-sb.si   
e-naslov: zd-slov.bistrica@siol.net 
matična št.: 5114357 
davčna št.: SI97979287 
transakcijski račun: SI56 0131 3603 0924 244 

 
ODGOVORNA OSEBA INVESTITORJA 

 
JOŽEFA LEŠNIK-HREN, dr.med.,spec.šol.med. 
DIREKTORICA ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOV. 
BISTRICA 

  
telefon : 02 843 27 30 

 e-naslov: zd-slov.bistrica@siol.net 

  
 
Podpis:                                                 Žig 
 
 
 
 

 
ZD Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 
1991, ko se je ločil od ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska Bistrica. Z nastajanjem 
novih občin je ZD pridobil nove občine ustanoviteljice. Tako so poleg občine Slovenska 
Bistrica ustanoviteljice še občine Oplotnica, Poljčane in Makole. Zdravstveni dom sodi med 
posredne uporabnike proračuna.    
 
Dejavnost ZD Slovenska Bistrica je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki 
skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti zajema izvajanje osnovne zdravstvene 
dejavnosti na območju občin ustanoviteljic.  

 

2.2   Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 

 
Pooblaščena služba za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Razvojno 
informacijski center Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: RIC).   
 

http://www.zd-sb.si/
mailto:zd-slov.bistrica@siol.net
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RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA 
BISTRICA  
Trg svobode 5  
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 
telefon: +386 (0) 2 843 02 46  fax: + 386 (0) 2 843 02 47  
spletna stran: http://www.ric-sb.si   e-naslov: info@ric-sb.si 
matična št.: 1510045 
davčna št.: 72326018 
šifra dejavnosti: 75.130 

ODGOVORNA OSEBA    
Mag. MONIKA KIRBIŠ ROJS, DIREKTORICA 
 
telefon: 02 620 22 72 
e-naslov: monika.kirbis-rojs@slov-bistrica.si 
 
 
Podpis:                                               Žig 
 
 
 
 
 

 
RIC Slovenska Bistrica je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica. 
Je razvojno - podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja 

podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica. S 
svojimi svetovalnimi storitvami posega tudi v prostor občin Makole in Poljčane ter širše. 
Svoje aktivnosti usmerja v izvajanje štirih sklopov dejavnosti: 

 razvoj podjetništva, 
 lokalni in regionalni razvoj, 
 razvoj turizma, 
 razvoj podeželja. 

 

 

  

http://www.ric-sb.si/
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3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

3.1   Podravska regija 

 
Občina Slovenska Bistrica se nahaja v podravski statistični regiji, katere ime je pogosto 
povezano z velikimi razvojnimi problemi. Indeks razvojne ogroženosti znaša 123,9, s čimer se 
po svoji nerazvitosti uvršča na četrto mesto med slovenskimi regijami.  
 
Koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih sta v 
preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi 
delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno 
prometno povezanost in neenakomerno dostopnost. Problemi so še posebej izraziti v 
strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, 
v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca ter v ekonomsko in 
socialno nestabilnih območjih. 
 
Problemi se koncentrirajo predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je po zadnjih 
razpoložljivih podatkih za leto 2003 dosegala le 62,6% povprečne ravni razvitosti EU-25, in 
katere sestavni del je tudi občina Slovenska Bistrica. Za primerjavo: kohezijska regija 
Zahodna Slovenija je v istem obdobju dosegala 91,7% povprečne letne razvitosti EU-25.  
 
Slika 3-1: Podravska regija z občino Slovenska Bistrica  
 

 
Vir: www.zdruzenjeobcin.si 

 
V geografskem smislu podravska regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7% slovenskega 
ozemlja in je peta največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji s 
koroško in savinjsko regijo, na vzhodni strani pa s pomursko regijo. Na severu meji na 
Avstrijo, na jugu pa na Hrvaško. 

 

Regijo sestavlja 41 občin in 678 naselij, v njej pa je konec leta 2018 živelo 321.960 
prebivalcev. Delež prebivalstva regije v strukturi prebivalstva Republike Slovenije sicer 
počasi, vendar konstantno upada. Kažejo se neugodni demografski trendi – upadanje števila 
prebivalstva in nizka rodnost povzročata staranje prebivalstva.  
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Tabela 3-1: Število in delež prebivalstva v podravski regiji 

Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Slovenija 2.056.262 2.059.114 2.016.623 2.063.077 2.064.241 2.066.161 2.070.050 

Podravska 323.026 322.748 323.034 322.545 321.493 321.420 321.960 

Delež 15,71 15,67 16,02 15,63 15,57 15,56 15,55 
Vir: www.stat.si 
 

3.2   Občina Slovenska Bistrica 

 
Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja 
za eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - 
Slivnica, Rače - Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenske Konjice, Oplotnica, 
Zreče.  Razprostira se na 260,1 km2 in nudi prostor 25.552 prebivalcem (Statistični urad RS, 
2018).  
 
Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj 
občin precejšnje razlike v razvitosti.  
 
Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2018 in 2019, izračunan na podlagi 
Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur.l.RS št. 176/17, znaša 0,99, s čimer se 
občina uvršča minimalno pod povprečjem razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja pa predvsem v 
infrastrukturni opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.  
 
Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 98 prebivalcev/km2. 
Število prebivalcev v občini se povečuje, kar je posledica priseljevanja iz podeželja v mesto.  
 
Tabela 3-2: Število prebivalcev občine Slovenska Bistrica 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Slovenska Bistrica 25.197 25.169 25.265 25.398 25.406 25.484 25.552 
Vir: www.stat.si 

 
V skladu z občim demografskim stanjem je tudi v občini Slovenska Bistrica opazno zviševanje 
povprečne starosti. Rast slednje je konstantna, vseeno pa nekoliko zaostaja za državnim 
povprečjem.  
 
Tabela 3-3: Demografski kazalniki za občino Slovenska Bistrica 

  Spol - SKUPAJ 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Povprečna starost (leta) 40,8 41,1 41,5 41,6 42 42,2 42,5 

Indeks staranja 97,4 98,7 103 104,1 107,6 110,5 114 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 15,2 15,3 15,5 15,7 15,7 15,8 15,9 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 70,1 69,5 68,6 68 67,4 66,7 65,9 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 14,8 15,1 15,9 16,3 16,9 17,5 18,2 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 3 3,1 3,5 3,6 3,9 4 4,2 

Vir: www.stat.si 
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Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 98 prebivalcev/km2. 
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 7,00 % (ZRSZ, november 2018) in je pod 
slovenskim povprečjem za 0,9 %. Povprečna mesečna neto plača znaša 1.024,27 EUR, kar je 
pod slovenskim povprečjem (Statistični urad RS, oktober 2018).  
 
Po podatkih AJPES (2019) je na območju občine registriranih 685 gospodarskih družb in 
zadrug (d.n.o., k.d., d.d., d.o.o., zadruge) ter 1.121 samostojnih podjetnikov. Število delovno 
aktivnega prebivalstva znaša 8.733, od tega 7.560 zaposlenih oseb in 1.173 samozaposlenih 
(Statistični urad RS, november 2018).  
 

3.3   Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

 
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica zagotavlja zdravstveno varstvo za okoli 36.000 
prebivalcev na področju 367 km2 površine. Največja cestna razdalja znaša 90 km (Pesek – 
Slovenska Bistrica – Sv. Ana). Naselja so razpršena in nekatera težje dostopna.  
 
Zavod izvaja naslednje dejavnosti: zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska 
medicina), zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, preventivno zdravstveno varstvo 
vseh prebivalcev, nujna medicinska pomoč in dežurna služba, nujni, nenujni in sanitetni 
reševalni prevozi, patronaža in nega, fizioterapija, laboratorijske storitve, zobozdravstveno 
varstvo za odrasle in mladino, medicino dela, prometa in športa. Poleg primarne dejavnosti 
zavod opravlja tudi naslednje specialistične dejavnosti: antikoagulantno dejavnost, RTG 
slikanje pljuč in skeleta, UZ preiskave trebuha, nevrologijo in pedontologijo.  
 
Temeljno poslanstvo zavoda je zagotavljanje pacientom, predvsem občanom občin 
ustanoviteljic, čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v primeru 
poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, 
preprečevanje nastanka bolezni ter izboljšanje zdravja.  
 
V letu 2014 je ZD Slovenska Bistrica uspešno prestal zunanjo presojo kakovosti in zadržal 
certifikat ISO 9001:2008 ter konstantno skrbel za izboljšanje procesov.  
 
ZD deluje na naslednjih lokacijah:  

 Slovenska Bistrica (3 lokacije: matična stavba na Partizanski 30, OŠ Poh. odreda, 

Dom dr. Jožeta Potrča – enota Slov. Bistrica); 

 Poljčane  - zobozdravstvo; 

 Pragersko – zobozdravstvo; 

 Območje Makol – patronažna služba.  

Reševalna služba izvaja dejavnost nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, nujne 
medicinske pomoči z dežurno službo, nujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov.  
 
Zdravstveni dom je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema 
vlogo koordinatorja, organizatorja in upravljavca med izvajalci javne zdravstvene službe in 
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uporabniki. Poleg strokovnega in usposobljenega kadra pa je velikega pomena tudi oprema, 
s katero ZD razpolaga.  
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4 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE  

 
 

V Sloveniji vsak dan doživi srčni zastoj med 3-5 oseb. Srčni zastoj se zgodi največkrat pred 
očividci, zelo pogosto tudi pred svojci v domačem okolju. Preživetje bolnika v primeru 
srčnega zastoja je zelo odvisno od takojšnjega ukrepanja očividcev in njihovega pravilnega 
izvajanja temeljnih postopkov oživljanja. V našem okolju se nahaja veliko število AED 
defibrilatorjev, ki so locirani na številnih javnih mestih – v trgovskih centrih, bencinskih 
črpalkah, postajališčih, gasilskih domovih ipd., vendar so ljudje po večini s tem zelo slabo 
seznanjeni. Prav tako zelo malo ljudi (le okoli 1,5%) zna nuditi ustrezno prvo pomoč. 
Osnovno srčno oživljanje je razmeroma preprosto, ki ga lahko izvaja prav vsak. Zato je zelo 
pomembno, da so ljudje seznanjeni z lokacijami in namembnostjo teh naprav ter razpolagajo 
z ustrezni znanjem temeljnih postopkov oživljanja, ki lahko marsikomu reši življenje. 
 
Kot najbolj uspešen način, da dosežemo celotno populacijo, se kaže uvedba učenja temeljnih 
postopkov oživljanja šolskih otrok. Najvišji delež očividcev, ki oživljajo, je v nekaterih 
skandinavskih državah, kjer je učenje temeljnih postopkov oživljanja že desetletje obvezno za 
šolske otroke, ta koncept pa se vse bolj širi. Otroci se bolje odzivajo na navodila in se lažje 
naučijo pomagati drugim. Začetek učenja v mladih letih pa tudi pomeni, da oživljanje 
postane enako enostavno kot plavanje ali kolesarjenje: otroci ne bodo pozabili, kako rešiti 
življenje, prav tako jim ne bo tuja uporaba AED defibrilatorja in v kolikor se nekoč znajdejo v 
situaciji, ko bo potrebna njihova pomoč, ne bodo oklevali, ali napravo vzeti v roke ali ne. 
 
Učenje TPO se že uspešno izvaja v okviru šolskih programov. Težava je v pomanjkanju 
ustrezne opreme, ki bi omogočala izvajanje izobraževanj v šolah, saj Zdravstveni dom 
Slovenska Bistrica nima zadostnih sredstev za nakup. V okviru svoje dejavnosti in izven sicer 
sodeluje s šolami na našem območju, kjer učencem predstavijo osnovne informacije o 
postopkih oživljanja, vendar se tovrstna predavanja po kakovosti nikakor ne morejo 
primerjati s praktičnimi izobraževanji, kjer je vsakemu na voljo ustrezna oprema. Namen 
projekta je zato zagotoviti potrebno opremo, ki bo omogočala, da se lahko tovrstne 
aktivnosti na našem območju izvajajo kakovostno in kontinuirano, obenem pa izobraževalne 
vsebine nadgraditi tudi s preventivnimi vsebinami za preprečevanje srčno žilnih bolezni in 
ustrezno promocijo zdravega načina življenja. S tem lahko zmanjšamo in preprečimo bolezni, 
povezane z življenjskim slogom, kar je zaradi sodobnega načina življenja še posebno 
pomembno pri mlajših generacijah, saj se meja obolelih znižuje povsod po svetu. 
 
Projekt je razdeljen v 2 fazi, in sicer bomo v prvi fazi nabavili potrebno opremo ter izdelali 
učno gradivo za izobraževanja TPO, nato pa bomo v drugi fazi v šestih osnovnih šolah na 
območju LAS izvedli interaktivna izobraževanja za vse učence 8. in 9. razredov v okviru 
šolskih programov, za kar so interes izrazile tudi že vse vključene osnovne šole. V primeru, da 
bo projekt potrjen za sofinanciranje, bodo šole predvidene izobraževalne aktivnosti 
dolgoročno vključile v svoje programe.  
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5 PREDSTAVITEV VARIANT 

 
Investitor je v fazi priprave tega DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti, in sicer: 
 

 varianta »BREZ« investicije; 

 varianta »Z« investicijo. 
 
Odločil se je za varianto 2. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja.  
 

5.1   Varianta brez investicije 

 
V tem primeru so investicijski stroški enaki 0. Varianta brez investicije ne bo omogočala 
nakupa opreme in izvajanje interaktivnih tečajev. Pomeni nazadovanje v kakovosti storitev 
ZD SB in nezmožnost izvajanja učinkovitih tečajev oživljanja. 
 
Za nobenega od partnerjev ta varianta ni sprejemljiva.   
 

5.2   Varianta z investicijo 

 
Nameravana investicija zagotavlja pogoje za izvajanje praktičnih usposabljanj s področja 
uporabe TPO, ki bodo s svojimi nadgrajenimi vsebinami pomenila dvig kvalitete storitev na 
našem območju. Zmanjševanje in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, 
ima izjemen pomen predvsem pri mladih, saj se meja tovrstnih obolenj znižuje povsod po 
svetu.  
 
Iz tega razloga je investicija upravičena in potrebna.   
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6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

 
 
Projekt je razdeljen v 2 fazi, in sicer bomo v prvi fazi nabavili potrebno opremo ter izdelali 
učno gradivo za izobraževanja TPO, nato pa bomo v drugi fazi v šestih osnovnih šolah na 
območju LAS izvedli interaktivna izobraževanja za vse učence 8. in 9. razredov v okviru 
šolskih programov, za kar so interes izrazile tudi že vse vključene osnovne šole. V primeru, da 
bo projekt potrjen za sofinanciranje, bodo šole predvidene izobraževalne aktivnosti 
dolgoročno vključile v svoje programe.  
 

1. faza vključuje aktivnosti: 

 nakup opreme (lutke za izobraževanje z vsemi potrebnimi dodatki, 

interaktivni zaslon, prenosni računalnik in projektor), 

 priprava učnih vsebin za priročnik o izvajanju TPO in preprečevanju srčno-

žilnih bolezni, oblikovanje in tisk. 

 
2. faza zajema izvedbo 34 interaktivnih izobraževanj, kjer bodo z namenom prenosa znanja 
prisotni tako zunanji strokovni izvajalci, kot tudi reševalci ZD Slovenska Bistrica, na voljo pa 
bo vsa potrebna oprema, ki bo omogočala interaktivna praktična usposabljanja za do 30 
oseb. 24 izobraževanj bo namenjenih učencem 8. in 9. razredov iz območja LAS, 6 
izobraževanj bo namenjenih učiteljem, 2 izobraževanji bosta namenjeni javnim uslužbencem, 
2 pa vsem zainteresiranim prebivalcem. Del vsebin bo namenjen tudi ohranjanju zdravega 
načina življenja in preprečevanja srčno – žilnih bolezni, ki lahko privedejo do srčnega zastoja. 
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7 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

7.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 
Ocena investicijskih stroškov je podana na podlagi ponudb, ki so jih investitorji pridobili v 
času priprave projekta. 

 

Tabela 7-1: Investicijski stroški po stalnih cenah 

Projektna aktivnost Skupna 
vrednost brez 

DDV (€) 

DDV (€) Skupna vrednost z 
DDV (€) 

Lutke za izobraževanja o TPO 4.350,00 957,00 5.307,00 

Set 50 dihalnih vrečk 128,00 28,16 156,16 

Set 50 zaščitnih mask za obraz s filtrom 500,00 110,00 610,00 

AED trainer 299,00 65,78 364,78 

Set 4 elektrod s senzorjem 483,00 106,26 589,26 

Interaktivni zaslon z mobilnim stojalom 2.421,15 532,65 2.953,80 

Prenosni računalnik s projektorjem 1.075,72 236,66 1.312,38 

Priprava učnih vsebin za izobraževanja 3.459,02 540,98 4.000,00 

Oblikovanje in tisk priročnika 563,00 74,58 637,58 

Priprava in izvedba izobraževanj  30.906,56 3.433,44 34.340,00 

SKUPAJ 44.185,45 6.085,51 50.270,96 

 
 
Občina Slovenska Bistrica je naložbo prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in 
Slovenska Bistrica v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ga 
je 5.1.2018 objavila lokalna akcijska skupina LAS Dobro za nas.  Skladno z določbami javnega 
poziva se lahko sofinancirajo operacije, ki sledijo ciljem tematskih področij opredeljenih v 
Strategiji lokalnega razvoja LAS Dobro za nas in specifičnemu cilju: Boljša gospodarska in 
socialna vključenost skupnosti na območjih LAS (v skladu z OP za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2.9.7 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost). 
  
Upravičeni stroški investicije po stalnih cenah znašajo 44.185,45 €. 
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7.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 
Ker je od časa priprave investicijske dokumentacije (februar 2019) do konca izvedbe 
investicije (december2019) manj kot 1 leto, je vrednost investicije po tekočih cenah enaka 
vrednosti investicije po stalnih cenah in je posebej ne prikazujemo. 
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8 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

 

8.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP 

 
Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Občina Slovenska Bistrica bo v primeru dodelitve 
sredstev s strani MGRT investicijo vključila v Načrt razvojnih programov občine.  
 

8.2 Opis lokacije 

8.2.1 Makrolokacija 

 
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je lociran na območju občine Slovenska Bistrica, v 
podravski regiji (v celoti se izvaja na ozemlju Republike Slovenije). Nahaja se v krajevni 
skupnosti Pohorski odred, v naselju Slovenska Bistrica.    
 
Svojo dejavnost ZD Slovenska Bistrica izvaja na območju občin ustanoviteljic, to so poleg 

občine Slovenska Bistrica še občine Makole, Poljčane in Oplotnica. Območje delovanja 

obsega okoli 367 km2 površine.  

 

Slika 8-1: Prikaz območja izvajanja storitev ZD Slovenska Bistrica 

 
 

 



Dokument identifikacije investicijskega projekta     »REŠI ŽIVLJENJE« 

 
18 

 

8.2.2 Mikrolokacija 

 
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je lociran na parcelni številki 700 v k.o. Slovenska Bistrica.  

 

Slika 8-2: Mikrolokacija Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin 

 

 

8.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 
izvedbe 

 
Tabela 8-1: Specifikacija investicijskih stroškov 
Projektna aktivnost Kategorija stroška Enota Št. enot 

1. Faza       

AKTIVNOST 1: NAKUP OPREME       

Lutke za izobraževanja o TPO oprema kos 30 

Set 50 dihalnih vrečk oprema kos 4 

Set 50 zaščitnih mask za obraz s filtrom oprema kos 20 

AED trainer oprema kos 1 

Set 4 elektrod s senzorjem oprema kos 7 

Interaktivni zaslon z mobilnim stojalom oprema kos 1 

Prenosni računalnik s projektorjem oprema kos 1 

AKTIVNOST 2: IZDELAVA PRIROČNIKA ZA IZOBRAŽEVANJE       

Priprava učnih vsebin za izobraževanja delo ura 20 

Oblikovanje priročnika delo ura 16 

Tisk priročnika storitev kos 1000 

2. Faza       

AKTIVNOST 3: IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ TPO       

Izvedba izobraževanj o TPO  storitev izobraževanje 34 

Priprava in izvedba izobraževanj o TPO  delo ura 306 
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Projekt je razdeljen v 2 fazi, in sicer bomo v prvi fazi nabavili potrebno opremo ter izdelali 
učno gradivo za izobraževanja TPO, nato pa bomo v drugi fazi v šestih osnovnih šolah na 
območju LAS izvedli interaktivna izobraževanja za vse učence 8. in 9. razredov v okviru 
šolskih programov, za kar so interes izrazile tudi že vse vključene osnovne šole. V primeru, da 
bo projekt potrjen za sofinanciranje, bodo šole predvidene izobraževalne aktivnosti vključile 
v svoje programe.  
 
Trajanje: 

1. faza: od potrditve sofinanciranja do 31.3.2019 vključuje aktivnosti: 
- nakup opreme (lutke za izobraževanje z vsemi potrebnimi dodatki, interaktivni 
zaslon, prenosni računalnik in projektor), 
- priprava učnih vsebin za priročnik o izvajanju TPO in preprečevanju srčno-žilnih 
bolezni, oblikovanje in tisk. 

2. faza: 1.4.2019 – 31.12.2019 zajema izvedbo 34 interaktivnih izobraževanj, kjer bodo z 
namenom prenosa znanja prisotni tako zunanji strokovni izvajalci, kot tudi reševalci 
ZD Slovenska Bistrica, na voljo pa bo vsa potrebna oprema, ki bo omogočala 
interaktivna praktična usposabljanja za do 30 oseb. 24 izobraževanj bo namenjenih 
učencem 8. in 9. razredov iz območja LAS, 6 izobraževanj bo namenjenih učiteljem, 2 
izobraževanji bosta namenjeni javnim uslužbencem, 2 pa vsem zainteresiranim 
prebivalcem. Del vsebin bo namenjen tudi ohranjanju zdravega načina življenja in 
preprečevanja srčno – žilnih bolezni, ki lahko privedejo do srčnega zastoja. 

 
 

8.4 Varstvo okolja 

 
Operacija ne bo obremenjevala okolja in nanj ne bo imela negativnih učinkov. Aktivnosti 
bodo pripomogle k iskanju rešitev za ključne družbene izzive, med katerimi sta tudi zdravje in 
zdrava prehrana, kar bo imelo zagotovo pozitiven vpliv na povečanje rabe ekološko pridelane 
hrane, s tem pa tudi na okolje.  
 

8.5 Viri financiranja 

 
Občina Slovenska Bistrica je naložbo prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in 
Slovenska Bistrica v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
partner v projektu pa je tudi ZD SB, ki bo izvajalec interaktivnih izobraževanj o TPO na našem 
območju.  
 
Skupna vrednost naložbe brez vključenega DDV znaša 44.185,45 €. Predvideno je 
sofinanciranje stroškov s sredstvi ESRR v deležu 80% upravičenih stroškov, kar znaša 
35.348,36 €. Razliko v višini 14.922,60 € bosta zagotovila projektna partnerja, Občina 
Slovenska Bistrica in ZD SB.  
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Tabela: 8-2: Finančna konstrukcija operacije 
 
 Vrednost v EUR 

Celotna vrednost operacije  50.270,96 
Vrednost operacije brez DDV 44.185,45 
Vrednost upravičenih stroškov 44.185,45 
Višina predvidenih sofinancerskih sredstev 35.348,36 
Lastna udeležba partnerja Občina Slovenska Bistrica 11.210,80 
Lastna udeležba partnerja ZD SB 3.711,80 

 
 

Slika 8-3: Finančna konstrukcija investicije 
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9 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI 

 

9.1 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja 

 
Projekcija prihodkov 
Projektni partnerji iz naslova investicije ne pričakujejo nobenih prihodkov, saj bodo 
izobraževanja brezplačna. 
 
Projekcija stroškov poslovanja 
Stroške poslovanja predstavlja vzdrževanje lutk za prikaz TPO, kar vključuje zamenjavo 
dihalnih vrečk, zaščitnih mask za obraz s filtrom, AED trainer z elektrodami v višini 1.720,20 
€. 
 

9.2 Presoja upravičenosti 

 
Predpostavke za izračun upravičenosti so: 

 Ekonomska doba investicije znaša 10 let, 

 Diskontna stopnja je 4 %, 

 Pričetek obratovanja investicije je april 2019, 

 Ostanek vrednosti je 0,00 €. 

Ostanek vrednosti: 
Upoštevane amortizacijske stopnje: 

 Prenosni računalnik s projektorjem  50% 

 Interaktivni zaslon z mobilnim stojalom 50% 

 Lutke za izobraževanje TPO in AED trainer 20 % 

 Ostali investicijski stroški   20 % 

Referenčna doba investicije je 10 let, referenčno obdobje se izteče ob koncu leta 2028. Ob 
izteku referenčnega obdobja ostaja neamortiziranih 0 €. 
 

Tabela 9-1: Finančni tok investicije 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki  Ostanek 
vrednosti 

Neto 
denarni tok 

2019 44.185,45 1.290,15 0,00   -45.475,60 

2020   1.720,20 0,00   -1.720,20 

2021   1.720,20 0,00   -1.720,20 

2022   1.720,20 0,00   -1.720,20 

2023   1.720,20 0,00   -1.720,20 

2024   1.720,20 0,00   -1.720,20 

2025   1.720,20 0,00   -1.720,20 

2026   1.720,20 0,00   -1.720,20 
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2027   1.720,20 0,00   -1.720,20 

2028   1.720,20 0,00 0,00 -1.720,20 

 Skupaj 44.185,45 16.771,95 0,00 0,00 -60.957,40 

 

Tabela 9-2: Diskontiran finančni tok investicije 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki  Ostanek 
vrednosti 

Neto 
denarni tok 

2019 44.185,45 1.290,15 0,00   -45.475,60 

2020   1.654,04 0,00   -1.654,04 

2021   1.590,42 0,00   -1.590,42 

2022   1.529,25 0,00   -1.529,25 

2023   1.470,43 0,00   -1.470,43 

2024   1.413,88 0,00   -1.413,88 

2025   1.359,50 0,00   -1.359,50 

2026   1.307,21 0,00   -1.307,21 

2027   1.256,93 0,00   -1.256,93 

2028   1.208,59 0,00 0,00 -1.208,59 

 Skupaj 44.185,45 14.080,41 0,00 0,00 -58.265,86 

 

Tabela 9-3: Kazalci finančne upravičenosti investicije 

Postavka Vrednost 

Finančna interna stopnja donosnosti neizračunljiva 

Finančna neto sedanja vrednost -58.265,86 

Finančna relativna neto sedanja vrednost -1,32 

Finančni količnik relativne koristnosti 0 

Neto denarni tok predstavljajo odlivi in prilivi v referenčnem obdobju investicije in je ob 
danih predpostavkah negativen. Finančna NSV pri 4 % diskontni stopnji znaša -58.265,86 €. 
Finančna relativna NSV je negativna, finančni količnik relativne koristnosti pa je manjši od 1, 
kar pomeni, da investicija finančno ni donosna. 
 
Ekonomska upravičenost investicije: 
 
Pri presoji ekonomske upravičenosti investicije je poleg morebitnih prihodkov potrebno 
upoštevati še vse ostale koristi, ki jih prinaša investicija. Bolezni srca in ožilja so že desetletja 
najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti odraslih. Največ smrti in dolgotrajne 
prizadetosti med tovrstnimi boleznimi povzročata srčni infarkt in možganska kap. V Sloveniji 
za možgansko kapjo zboli vsako leto okoli 4.000 ljudi, za zdravljenje bolnikov pa v Sloveniji 
vsako leto namenimo 35 milijonov €.  
S preventivnimi ukrepi preprečevanja dejavnikov tveganja in spodbujanjem zdravega načina 
življenja je mogoče preprečiti marsikatero srčno-žilno bolezen, kar pomeni bistveno nižje 
stroške zdravljenja bolnikov. 
Za namene ekonomske analize bomo predpostavili, da bo učinek izboljšanja življenjskega 
sloga preprečil nastanek bolezni pri vsaj eni osebi na leto, kar pomeni prihranek stroškov 
zdravljenja v višini 8.750,00 € na leto.  
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Tabela 9-4: Ekonomski tok investicije 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Koristi  Ostanek 
vrednosti 

Neto 
denarni tok 

2019 34.769,53 719,00 6.562,50   -28.926,03 

2020   958,67 8.750,00   7.791,33 

2021   958,67 8.750,00   7.791,33 

2022   958,67 8.750,00   7.791,33 

2023   958,67 8.750,00   7.791,33 

2024   958,67 8.750,00   7.791,33 

2025   958,67 8.750,00   7.791,33 

2026   958,67 8.750,00   7.791,33 

2027   958,67 8.750,00   7.791,33 

2028   958,67 8.750,00 0,00 7.791,33 

 Skupaj 34.769,53 9.347,01 85.312,50 0,00 41.195,96 

 

Tabela 9-5: Diskontiran ekonomski tok investicije 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Koristi  Ostanek 
vrednosti 

Neto 
denarni tok 

2019 34.769,53 719,00 6.562,50   -28.926,03 

2020   921,80 8.413,46   7.491,67 

2021   886,34 8.089,87   7.203,52 

2022   852,25 7.778,72   6.926,47 

2023   819,47 7.479,54   6.660,06 

2024   787,95 7.191,86   6.403,91 

2025   757,65 6.915,25   6.157,60 

2026   728,51 6.649,28   5.920,77 

2027   700,49 6.393,54   5.693,05 

2028   673,55 6.147,63 0,00  5.474,09 

 Skupaj 34.769,53 7.847,01 71.621,65 0,00 29.005,11 

 

Tabela 9-6: Kazalci ekonomske upravičenosti investicije 

Postavka Vrednost 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 23% 

Ekonomska neto sedanja vrednost 29.005,11 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 0,834 

Ekonomski količnik relativne koristnosti 1,68 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna, ekonomska interna stopnja 
donosnosti pa je večja od družbene diskontne stopnje 5%. Ekonomski količnik relativne 
koristnosti je več kot 1, ekonomska relativna NSV pa je pozitivna, kar pomeni, da koristi 
investicije presegajo njene stroške in je investicija ekonomsko upravičena. 
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10 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  

 
Investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja. Namenjena je izvajanju učnih 
vsebin, vezanih na postopke oživljanja, ki jih izvaja ZD SB na območju LAS Dobro za nas. 
Zagotovila bo osnovno opremo, ki je nujna za izvedbo praktičnih tečajev ter omogočila 
povečanje socialne vključenosti ranljivih skupine v lokalno okolje. Rezultati projekta so 
namenjeni predvsem mladim, natančneje osnovnošolcem, ki bodo skozi projekt deležni bolj 
kakovostnega znanja s področja temeljnih postopkov oživljanja in zdravega življenja nasploh. 
Projekt bo omogočal razvoj novih programov, ki bodo celostno obravnavali problematiko 
preprečevanja nastanka srčno – žilnih bolezni in se osredotočali ne samo na zdravljenje 
posledic, ampak tudi na izogibanje vzrokom za njihov nastanek. S tem bodo mladim na 
našem območju zagotovljene možnosti za zdrav razvoj in pravilno ravnanje v primeru 
nastanka bolezni. 
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija v izbrani 
varianti za izvajanje izobraževanj TPO in promocijo zdravega načina življenja, nujno 
potrebna.  
 
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/06 in 54/10), glede na ocenjeno 
vrednost investicije ni potrebno pripraviti Investicijskega programa.  
 
 


