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0 UVODNO POJASNILO
Občina Šempeter – Vrtojba namerava izvesti rekonstrukcijo Kulturne dvorane Šempeter (v
nadaljevanju KD), Zdravstveni dom Šempeter (v nadaljevanju ZD) pa nujno potrebuje dodatne
prostore za potrebe izvajanja zdravstvenega varstva. Gre za dve investiciji, ki sicer
predstavljata vsaka svojo zaokroženo tehnično, funkcionalno in ekonomsko celoto, njuna
stična točka pa je možnost umestitve programa obeh ustanov v stavbo »Hotel Šanpier«, za
katerega je bila Občini Šempeter – Vrtojba ponujena možnost nakupa te stavbe in zaradi česar
predmetni dokument obravnava obe investiciji po posameznih variantah izvedbe vključno s
skupno - konsolidirano varianto nakupa in umestitve prostorov v stavbo »Hotel Šanpier«.
Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) je izdelan v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016 – v nadaljevanju
Uredba) in vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki
funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati ter preverbo predlaganih rešitev
oz. variant izvedbe investicije.
DIIP je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma
nadaljevanju investicije.
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1 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI
ODGOVORNIH OSEB
1.1 Investitor
Investicija:

INVESTITOR

Naziv:

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA

Naslov:

Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici

Odgovorna oseba:

mag. Milan Turk, župan

ID za DDV:

SI 44857390

Matična številka:

1358227000

Telefon:

05 335 10 00

Telefax:

05 335 10 07

E-pošta:

info@sempeter-vrtojba.si

Odgovorna oseba za
izvajanje investicije:

Boštjan Mavrič, strokovni sodelavec

Telefon:

05 335 10 00

E-pošta:

bostjan.mavric@sempeter-vrtojba.si

Žig in podpis:

11

DIIP KD in ZD ŠEMPETER

1.2 Izdelovalec investicijske dokumentacije
IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Naziv:

GOLEA, Nova Gorica

Naslov:

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Odgovorna oseba:

Rajko Leban, direktor

Telefon:

+386 5 393 24 60

E-pošta:

rajko.leban@golea.si

ID za DDV:

SI78059038

Transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1242 330 Nova KBM

Odgovorna oseba za pripravo
investicijskih dokumentov:

Irena Pavliha, dipl. ekon.

Telefon:

+386 5 393 2480

E-pošta:

irena.pavliha@golea.si

Žig in podpis:
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1.3 Upravljavec
UPRAVLJAVEC – UPORABNIK OBJEKTA
KULTURNA DVORANA
Organizacija:
Naslov:

KŠTM ŠEMPETER-VRTOJBA
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT,
TURIZEM IN MLADINO
Ul. 9. septembra 72, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

ZDRAVSTVENI DOM
ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO
VARSTVO NOVA GORICA
Rejčeva ulica 4,
5000 Nova Gorica
Petra Kokoravec, dr.med.,
spec.druž.med., direktorica

Odgovorna oseba:

Koglot Dejan, direktor

Telefon:

+386 5 393 80 09

+386 5 338 32 00

E-pošta:

info@kstm-sempeter-vrtojba.si

info@zd-go.si

Žig in podpis:
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1.4 PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN UPRAVLJAVCEV
1.4.1 OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
Občina Šempeter-Vrtojba leži v zahodnem delu Slovenije v Goriški statistični regiji.
Ustanovljena je bila leta 1998. Na severovzhodu meji z občino Nova Gorica, na jugu z občino
Miren-Kostanjevica, na zahodu pa meji na državno slovensko-italijansko mejo. Predstavlja
naravno zaledje mest Gorica in Nova Gorica. Njena pristojna upravna enota je Nova Gorica.
Obsega območje na vzhodnem delu Goriške ravnine, kjer flišno območje VrtojbenskoBiljenskih gričev prehaja v plodno ravnino, ki sta jo s svojimi rečnimi nanosi izoblikovali reki
Soča in Vipava. Najbolj obsežen del je ravninski del, ki se razprostira preko Solkanskega polja,
Štandreškega polja, Vrtojbensko – Mirenskega polja in Sovodenjskega polja v Italiji. Za
kmetijstvo najbolj ugodni ravninski svet občine sestavljata Vrtojbensko in Štandreško polje, ki
sta del Goriške ravnine. Na ravninskem delu se nahajajo glavna območja kmetijskih površin,
od katerih kar 90,87 % spada med kategorijo najboljših kmetijskih zemljišč. Tudi gričevje je del
večje reliefne enote. Za kmetijsko rabo so pomembni predvsem Biljenski griči, ki se raztezajo
od JV dela Vrtojbe do Bukovnika na vzhodu. Tudi Biljenski griči spadajo med najboljša
kmetijska zemljišča, ki skupaj z ravninskim delom zajemajo 576,52 ha, kar predstavlja 38,56 %
površja celotne občine. Namenjeni so predvsem za vinogradništvo, pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik ter pridelovanje žit in drugih poljščin. V kmetijska zemljišča
druge kategorije spadajo: južno pobočje Markovega hriba, Pri Frnaži v Vrtojbi, ob bregovih
Vrtojbice na JZ delu občine ter manjši odseki zemljišč na Bukovniku in Bazari, ki so
primernejša za gojenje raznih sadnih dreves, oljk in sončnic (Božič, 2007).
Občina Šempeter Vrtojba obsega dve naselji:
• Šempeter pri Gorici: Šempeter pri Gorici je danes po svoji izobrazbeni in socialni
strukturi mestno naselje, ki je gospodarsko in kulturno povezano z Novo Gorico in
Goriško regijo. Glede na stopnjo razvitosti centralnih funkcij spada v IV. stopnjo
centralnosti z 90 funkcijami, ki že presega nivo občinskega upravnega središča. Ima
pomembno prometno vlogo, saj preko Nove Gorice povezuje kraje v smeri sever - jug
in sicer Soško dolino s Krasom in južnim delom Spodnje Vipavske doline. V smeri vzhod
- zahod pa ima tudi mednarodni pomen, saj povezuje Vipavsko dolino z Italijo preko
edinega železniškega mednarodnega mejnega prehoda na Goriškem. Naselje leži na
nadmorski višini 66 metrov.
• Vrtojba: Vrtojba leži na rodovitni Goriški ravnini na zahodnem robu Slovenije, tik ob
italijanski meji in južno od Nove Gorice, upravnega, gospodarskega in kulturnega
središča Goriške oz. Severnoprimorske regije. Po zasnovi je Vrtojba tipična obcestna
vas, dolga skoraj tri kilometre, razpotegnjena v smeri sever-jug in ob glavni prometnici,
ki povezuje Goriško z Goriškim Krasom. Skozi vas teče potok Vrtojbica, ki se
14
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jugozahodno od vasi izliva v reko Vipavo. Naselje se je razvilo na stiku prodnatega
Vrtojbenskega polja in ilovnatih nanosov s flišnih Vrtojbensko-Biljenskih gričev. Na teh
gričih, poraslih z vinsko trto, doseže vas tudi svojo najvišjo nadmorsko višino 83
metrov. Vrtojba kot lokalno oskrbno središče, naselje tipa C, III. stopnje centralnosti, je
primestno urbano-ruralno naselje, z večjim številom neagrarnih delovnih mest.
Agrarna funkcija je pomembna za trajnostni razvoj naselja.
Osnovni podatki o občini so (Občina Šempeter Vrtojba, 2011):
• Leto ustanovitve: 1998
• Prijateljska ali pobratena mesta in občine: Medea (Italija), Romans d'Isonzo (Italija),
Hodiše/Keutschach am See (Avstrija)
• Pristojna upravna enota: Nova Gorica
• Površina občine: 15 km2
• Število naselij: 2
• Število hiš: 1.568
• Število ulic: 40
Meje občine in ozemlje, ki ga občina obsega, sta razvidna iz slike 1.

Slika 1: Zemljevid občine Šempeter Vrtojba

Statistični podatki za leto 2019 kažejo o občini naslednjo sliko:
Občina Šempeter - Vrtojba je del goriške statistične regije. Meri 15 km2. Po površini se med
slovenskimi občinami uvršča na 205. mesto.
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Sredi leta 2019 je imela občina približno 6.240 prebivalcev (približno 3.110 moških in 3.130
žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 84. mesto. Na
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 418 prebivalcev; torej je bila
gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini
je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,4 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te
občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000
prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 10,7. Seštevek naravnega in selitvenega
prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 9,3 (v Sloveniji 7,2).
Povprečna starost občanov je bila 46,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev
Slovenije (43,4 leta).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje
od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 - 14 let, je prebivalo 172 oseb starih 65 let ali več.
To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega
indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev
te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu,
pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v
dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so
bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 298 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari
od 1 - 5 let, jih je bilo 75 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj
(81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno
670 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 190 dijakov. Med 1.000 prebivalci v
občini je bilo 35 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev
povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.
Med osebami v starosti 15 - 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno
68 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega
povprečja (66 %).
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto
znesku za približno 1 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa
za približno 2 % višja.
Med 100 prebivalci občine jih je 63 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 12 let. V
obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 545 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je
186 kg več kot v celotni Sloveniji.
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Tabela 1: Podatki za leto 2019 – Občina Šempeter-Vrtojba
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA
Površina km2 - 1. januar
Število prebivalcev - 1. julij
Število moških - 1. julij
Število žensk - 1. julij
Gostota prebivalstva (preb/km2)
Naravni prirast
Skupni prirast
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)
Umrli (na 1.000 prebivalcev)
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij
Indeks staranja - 1. julij
Indeks staranja za moške - 1. julij
Indeks staranja za ženske - 1. julij
Število vrtcev
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje)
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)
Število učencev v osnovnih šolah
Število dijakov (po prebivališču)
Število študentov (po prebivališču)
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu)
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu)
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu)
Stopnja delovne aktivnosti (%)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)
Število podjetij
Prihodek podjetij (1.000 EUR)
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone)
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.)
Vir: SURS https://www.stat.si/obcine
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15
6.243
3.098
3.134
418
-9
58
6,7
8,2
-1,4
10,7
9,3
45,9
172,3
143,0
205,3
1
298
74,9
667
194
222
2.602
5.627
5.325
301
67,7
1.733,92
1.151,42
101,1
101,6
756
607.943
3.403
545
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1.4.2 ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA

Slika 2: Zdravstveni dom Šempeter pri Gorici

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je neprofiten javni zavod, vključen v javno
zdravstveno mrežo na primarni ravni zdravstvenega varstva in opravlja dejavnost v skladu:
• Zakonom o zdravstveni dejavnosti, (Ur.l. RS, št. 23/2005 – UPB, 15/2008 – ZpacP,
23/2008, 58/2008 – ZZdrS, 77/2008 – ZDZdr, 40/2012 – ZUJF, 14/2013 in 88/2016 ZdZPZD) in
• Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006UPB3, 114/2006 – ZUTPG, 91/2007, 76/2008, 62/2010 – ZUPJS, 87/2011, 40/2012 –
ZUJF, 21/2013 – ZUTD-A, 91/2013 – ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPer-C, 111/2013 –
ZMEPIZ-1, 95/2014 – ZUJF-C in 47/2015 - ZZSDT).
Po podatkih Ajpesa (Poslovni register Slovenije), je bil javni zavod vpisan v sodni register dne
26.06.1978 pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici (registrski vložek 1/1904/00).
Ustanovitelji zavoda so (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica Nova Gorica (Ur. l. RS, št.: 52/2004 in 20/2016):
• Mestna občina Nova Gorica,
• Občina Brda,
• Občina Kanal ob Soči,
• Občina Miren-Kostanjevica,
• Občina Šempeter-Vrtojba in
• Občina Renče-Vogrsko.
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Zavod opravlja svojo dejavnost na območju občin ustanoviteljic. Svoje delo in razvoj načrtuje z
letnimi načrti, v skladu z vsakoletnim splošnim dogovorom za izvajanje zdravstvenega varstva
v Republiki Sloveniji.
Dejavnost osnovnega varstva obsega splošno oz. družinsko medicino, zdravstveno varstvo
otrok in mladine, zdravstveno varstvo žensk, nujno medicinsko pomoč, diagnostične in
specialistične dejavnosti (ultrazvočna diagnostika, dermatovenerologija, okulistika, medicina
dela, ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes, pedopsihiatrija, ambulanta za motnje v
razvoju in fiziatrija), fizioterapijo, zdravljenje odvisnosti, patronažno varstvo z zdravstveno
nego, laboratorijske storitve, reševalno službo, sterilizacijo in pomožne dejavnosti.
Javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica vodijo in upravljajo organi zavoda:
• svet zavoda
• direktor zavoda
• strokovni vodja
• pomočnica direktorja za zdravstveno nego (glavna medicinska sestra)
• strokovni svet zavoda
V skladu s sprejeto mrežo zavod opravlja dejavnost na 20 lokacijah:
Nova Gorica, Rejčeva 4
• 4 splošne ambulante in 4 referenčne ambulante
• ambulanta za nujno medicinsko pomoč
• 2 dispanzerja za otroke in šolarje
• 3 dispanzerji za ženske
• dispanzer za medicino dela, prometa in športa
• ultrazvočna ambulanta
• fiziatrija
• fizioterapija
• ambulanta za bolezni ščitnice in diabetis
• očesna ambulanta
• reševalna služba
• laboratorij
Nova Gorica, Gradnikove brigade 7
• 3 dispanzerji za otroke in šolarje
• center za zdravljenje zasvojenosti
• center za mentalno zdravje
• dermatovenerološki dispanzer
• psihiatrična ambulanta
• patronažna služba
• nevrofizioterapija
• zdravstvena vzgoja in materinska šola
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Nova Gorica, Gregorčičeva ulica 16
• 2 splošni ambulanti in referenčna ambulanta
Šempeter pri Gorici
• 3 splošne ambulante in 3 referenčne ambulante
• dispanzer za ženske
• 2 dispanzerja za otroke in šolarje
• patronažna služba
• laboratorij
• sterilizacija
• fizioterapija
Kanal
• 2 splošni ambulanti in 2 referenčni ambulanti
• patronažna služba
Deskle
• fizioterapija
Čepovan
• splošna ambulanta
• patronažna služba
Dobrovo
• splošna in referenčna ambulanta
• patronažna služba
• fizioterapija
Kojsko
• splošna in referenčna ambulanta
Miren
• 2 splošni ambulanti in 2 referenčni ambulanti
• patronažna služba
• fizioterapija
Kostanjevica na Krasu
• splošna ambulanta
Renče
• splošna ambulanta in referenčna ambulanta
Dornberk
• splošna ambulanta in referenčna ambulanta
• fizioterapija
Branik
• splošna ambulanta in referenčna ambulanta
• patronažna služba
Tolmin
• psihiatrična ambulanta
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Socialni zavodi
• DU Nova Gorica, DU Gradišče, DU Podsabotin, DU Medic hotel Renče
• VDC Stara Gora
• Zapori Solkan
Razvojna ambulanta
• Osnovna šola Kozara (fizioterapija)
V okviru svoje dejavnosti zavod izjava preventivne in kurativne storitve na področju
osnovnega zdravstvenega varstva. S celovitim pristopom do zdravja usmerjajo svoje paciente
na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika.
Dispanzerski način dela, skrb za paciente, strokovno izpopolnjevanje, obveščanje in
osveščanje javnosti, razvoj novih storitev zdravstvenega varstva, povezovanje z drugimi
zdravstvenimi ustanovami doma in po svetu so njegova vodila pri vsakodnevnem delu. Cilj
Zdravstvenega doma Nova Gorica je vrhunska kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo
uporabnikov storitev, zaposlenih v zavodu, ustanoviteljev zavoda ter poslovnih partnerjev.
V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sprejelo Nacionalno strategijo za
kakovost in varnost v zdravstvu. Cilj strategije je udejanjanje vizije stalnega izboljševanja
sistema celovitega vodenja kakovosti ter doseganja visoke varnosti zdravstvenih storitev.
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je dne 30.01.2014 pridobil Certifikat kakovosti
ISO 9001. Pri svojem delu sledijo mednarodno uveljavljenim načelom kakovosti: uspešnost
zdravstvenih posegov, varnost pacientov, pravočasnost zdravstvene oskrbe, učinkovitost in
enakost v obravnavi. Delo zdravstvenih delavcev je namenjeno uporabnikom zdravstvenih
storitev, njihovo temeljno poslanstvo pa je varovati zdravje, preprečevati in zdraviti bolezni
ter lajšati bolečine.
V letnem poročilu zavoda je navedeno, da je za kakovostno delo potrebno poznati tudi
strukturo prebivalstva, ki na tem področju živi. Javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica pokriva območje šestih občin ustanoviteljic razprostrtih na 604,8 kvadratnih
kilometrih. Po podatkih statističnega urada RS je na dan 1.7.2018 na tem področju živelo
58.035 prebivalcev (96 manj kot ob istem času 2017). Žensk je bilo 29.105 (137 manj), moških
pa 28.930 (41 več). Skupni prirast prebivalcev je negativen. Najnižji naravni prirast je bil v letu
2017 v občini Nova Gorica (- 68), najvišji pa ostaja v občini Šempeter-Vrtojba (+ 8). 10.269
(17,7%) prebivalcev je bilo mlajših od 19 let, 13.185 (22,7%) pa jih je bilo starih 65 let in več.
Odstotek mlajših od 19 let ostaja isti. Za 0,9% je porasel delež starejših od 65 let. Odstotek
starejših od 65 let je najvišji v občini Šempeter Vrtojba (24,1%), medtem ko je v občini Brda,
to je v občini z najvišjim odstotkom starih 85 in več let, slednji še dodatno porasel za 0,3%
(3,9%). Povprečna starost prebivalcev je 45,35 let in je v porastu pri obeh spolih. Višja je pri
ženskah (46,95 let in več) kot pri moških (43,76 let in več). Število živorojenih na 1000
prebivalcev je poraslo le v treh občinah (Renče-Vogrsko: 10,4, Miren-Kostanjevica: 8,3, Kanal:
6,9). V ostalih minimalno pada. V poročilu navajajo, da se populacija na tem področju
pospešeno stara. Opažajo večji priliv prebivalcev iz območij bivše Jugoslavije.
21

DIIP KD in ZD ŠEMPETER

Javni zavod Zdravstveni dom Nova Gorica veliko pozornost namenja izpeljavi projektov. V letu
2018 sta stekla dva projekta in sicer projekt ˝Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter
njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih˝, ki je
Zdravstveno-vzgojni center nadgradil v Center za krepitev zdravja (CKZ), ter projekt SOPA.
Pridobivanje novih dejavnosti je povezano z reševanjem prostorskih vprašanj. Zaradi velike
prostorske stiske, ki zavod pesti že vrsto let, so morali dejavnost umestili v za to primerne
prostore. Stisko so reševali z najemom prostorov na drugih lokacijah v Novi Gorici in bližnji
okolici, kar seveda za dejavnost ni najboljša rešitev, vendar pa edina možna v dani situaciji.

1.4.3 ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI ŠEMPETERVRTOJBA
Zavod KŠTM izvaja svoje dejavnosti na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« (Ur. list RS št. 25/28,
59/08, 102/12 in 91/15), sprejetega na seji Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba dne
19. novembra 2015. Zavod KŠTM je vpisan v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v
Novi Gorici z dne 9. julija 2008 pod opravilno številko 2008/25505.
Kadrovska struktura:
• Direktor,
• Področni svetovalec I,
• Višji področni referent,
• Čistilka.
Svet Zavoda sestavljata dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika zainteresirane
javnosti ter predstavnik delavcev.
Zavod KPTM je bil ustanovljen z namenom, da skrbi za razvoj turistične, kulturne, športne in
mladinske dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba. Dolgoročni cilji so:
• Oblikovati in razvijati kakovosten ter raznolik program na vseh delovnih področjih.
• Zagotavljati transparentno, gospodarno in učinkovito poslovanje v skladu z zakoni.
• Zagotavljati ustrezno financiranje preko pridobivanja sredstev tudi iz drugih virov in ne
izključno iz občinskega proračuna.
• Upravljati objekt mladinski center Vrtojba ter pripravljati primerne vsebine, ki se bodo
izvajale v prostorih Mladinskega centra.
• Upravljati Športni center ter pripravljati primerne vsebine, ki se bodo izvajale v
prostorih Športnega centra.
• Spodbujati sodelovanje z vsemi društvi in klubi, ki so v občini dejavni na področju
kulture, športa, turizma in mladine.
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•
•
•
•
•
•

Vzpostavljati sodelovanje z vsemi ostalimi lokalnimi partnerji, ki lahko prispevajo k
izboljšanju delovanja zavoda KŠTM.
Okrepiti sodelovanje z mediji z namenom učinkovitejše obveščenosti.
Skrbeti za večjo prepoznavnost občine v slovenskem in tujem prostoru, kar bi
posledično prispevalo k povečanju števila obiskovalcev v občini.
Vzpostavljati neposredne stike z občankami in občani.
Zaradi specifične obmejne lege vzpostaviti sodelovanje s sorodnimi ustanovami v
sosednji Italiji.
Zagotavljati zaposlenim strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za izboljšanje
kvalitete dela in storilnosti na delovnem mestu.
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2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA
INVESTICIJSKO NAMERO
2.1 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
1. KULTURNA DVORANA
Predmet projekta je rekonstrukcija obstoječe stavbe kulturne dvorane. Ena od variantnih
rešitev obravnava tudi umestitev dela prostorov v stavbo Hotela Šanpier.
Osrednji del obstoječe stavbe kulturne dvorane predstavlja enotni volumen, v katerega je
umeščena glavna dvorana z odrskim delom in zaodrjem. Sedeži so urejeni na poševnem
podestu v 10 ravnih vrstah. Oder je dokaj velik (dimenzije dvignjenega dela znašajo ca 9x7,5
m) in sega pod konstrukcijo večjega nosilca, ki je izdelana med obstoječimi zidovi. Ob odru so
obojestransko izvedeni koridorji do zaodrja. Zaodrje je precej globoko (10,7 m), dvorana se v
tem delu sicer nekoliko zoži.
Dvorana je ima dva vhoda – preko sprejemnega prostora (manjša avla) na v prizidanem delu
proti hotelu in preko vetrolova na JV fasadi do katerega vodi klančina. Do zaodrja je urejen
servisni dostop iz JV fasade preko zunanjega nadstreška. Nad dvorano je neizkoriščeno
podstrešje. Preko celotnega razpona so nameščeni montažni AB elementi, nad njimi pa lesena
konstrukcija ostrešja. Višina dvorane znaša ca 5,65 m, v območju odra in zaodrja (za nosilcem)
pa ca 6,25 m.
Ob glavnem volumnu dvorane je vzdolž celotne SZ stranice izveden nižji del, kjer je urejen
sprejemni prostor, sanitarije, garderobe, priročna skladišča ter pisarne in drugi pomožni
prostori. Sprejemni prostor se navezuje na glavni vhod, ostali prostori pa se nizajo na levi in
desni strani. Ta stavbi del sega tudi v prostor med dvorano in stavbo hotela. V tem delu so
pomožni prostori, nad katerimi je dodatna etaža s strojnico.
Prizidek na JZ strani je namenjen tehničnim prostorom. Prostori v pritličju prizidka so
preurejeni v poslovne prostore in so dostopni od zunaj preko nadstreška iz JV vogala stavba.
Zgornja etaža je dostopna iz dvorane preko manjšega montažnega stopnišča iz podesta nad
zgornjo vrsto sedežev. Prostori v tej etaži niso več v funkciji. Preko teh prostorov je dostop na
manjšo teraso iz katere je prehod v prostor s tehniko (strojnico).
Kulturna dvorana v Šempetru je edina dvorana v kraju, v kateri se odvijajo različne dejavnosti
in jo je mogoče koristiti za javne kulturne in druge s kulturo povezane dejavnosti. Dvorana je
dotrajana in kot taka ne omogoča več izvajanja kulturnih dejavnosti v lokalni skupnosti. Med
občani je namreč veliko zanimanja za organiziranje gledaliških predstav, nastopov glasbenikov
ter nastopov domačih in tujih kulturnih društev.
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Smiselno in potrebno je KD urediti za potrebe zgoraj naštetih dejavnosti in s tem omogočiti
obstoj in razvoj kulturnih dejavnosti v kraju, ki ima na tem področju dolgo tradicijo kot so
praznovanja ob slovenskem kulturnem prazniku, dnevu državnosti, občinskem prazniku, v
dvorani se odvijajo filmske predstave, gledališke predstave, ipd.

2. ZDRAVSTVENI DOM ŠEMPETER
Zdravstveni dom v Šempetru pri Gorici se nahaja na naslovu Ulica Prekomorskih brigad 25,
5290 Šempeter pri Gorici (parc. št. 3044, k.o. 2315 Šempeter pri Gorici, katastrska številka
stavbe: 492). Površina zemljišča pod stavbo znaša 410 m2. Dejanska raba stavbe:
nestanovanjska raba. Stavba ima 4 etaže in je visoka 15,6 m. Uporabna površina dela stavbe
znaša 1.439 m2. Dejanska raba dela stavbe: klinika, ambulanta. Lastnik stavbe je Občina
Šempeter-Vrtojba, upravljavec pa je Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. Celotna
stavba je po podatkih GURS-a bila zgrajena leta 1960. Leta 2001 je bila delno obnovljena
(okna in fasada). Nosilna konstrukcija stavbe je opeka. Stavba ima urejeno centralno
ogrevanje ter je priključena na vodovodno, kanalizacijsko in električno omrežje.
Na lokaciji zavoda v občini Šempeter-Vrtojba delujejo:
• splošne ambulante,
• ženski dispanzer,
• šolski dispanzer,
• otroški dispanzer,
• patronažna služba,
• laboratorij,
• citološki laboratorij,
• sterilizacija.
Staranje prebivalstva in posledično povečano število bolnikov, uvajanje novih dejavnosti na
področju zdravstva ter višji standardi, ki jih pričakujejo občani, zahtevajo primerne delovne
prostore, ki pa jih prostori Zdravstvenega doma Šempeter ne izpolnjujejo.
Osnovni razlog za investicijo je tako prostorska stiska ter neustreznost nekaterih prostorov v
obstoječi stavbi Zdravstvenega doma Šempeter. Z njeno izvedbo se bo omogočilo
kakovostnejšo obravnavo pacientov ter zagotovilo ustrezne pogoje za zagotavljanje čim boljše
preventivne in kurativne zdravstvene oskrbe in dobrega zdravstvenega stanja tako
prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba kot tudi prebivalcev ostalih občin, ki tudi v velikem
številu uporabljajo ta zdravstveni dom. Zagotovilo se bo višjo kakovost zdravstvenih storitev
ter večje zadovoljstvo uporabnikov (pacientov in zaposlenih). Obenem se bodo izboljšali tudi
delovni pogoji za zaposlene.
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI
STRATEGIJAMI
3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicijskega projekta
Osnovni namen investicijskega projekta je zagotoviti ustrezne prostore za delovanje kulturne
dvorane in Zdravstvenega doma v Šempetru pri Gorici zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem
poglavju.
Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju in s predvidenimi finančnimi
sredstvi zagotoviti ustrezne prostore za delovanje KD in ZD.
Splošni cilji investicijskega projekta so:
• Doseganje razvojnih ciljev občine Šempeter-Vrtojba na področju kulture in
zdravstvenega varstva.
• Povečanje števila javnih kulturnih in s kulturo povezanih dejavnosti.
• Dvig kvalitete organizacije in izvedbe kulturnih prireditev in s kulturo povezanih
dejavnosti.
• Razširitev programa javnih kulturnih in s kulturo povezanih dejavnosti.
• Aktivno sledenje trendu razvoja na področju kulturne infrastrukture in urbane
urejenosti okolja.
• Zagotovitev višje kakovosti zdravstvenih storitev ter večje zadovoljstvo uporabnikov in
zaposlenih.
• Izboljšanje pogojev za delo zaposlenih, predvsem strokovnega osebja.
• Doseganje razvojnih ciljev na področju zdravstvene oskrbe.
• Omogočiti invalidnim osebam prijazno gibanje.
• Zagotovitev čim manjših vzdrževalnih in obratovalnih stroškov stavb v njihovi
življenjski dobi.
• Povečanje dodane vrednosti prostora.
• Preprečitev degradacije stavbe in območja okoli Hotela Šanpier.
• Ureditev javnih površin v neposredni okolici objektov kulturne dvorane in
zdravstvenega doma.
• Ureditev širšega območja kraja.
Specifični cilji investicijskega projekta so:
• Odprava pomanjkanja prostorov KD in ZD v Šempetru.
• Odprava neprimernosti obstoječih prostorov, v katerih se izvaja kulturna in
zdravstvena dejavnost.
• Izboljšanje pogojev dela za zdravstvene delavce in ostalo osebje.
• Pridobitev novih ambulant in dispanzerjev.
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Pridobitev prostorov, ki bodo zadostovali programsko prostorskim zahtevam KD in ZD.
Izvedba posegov z naravi prijaznimi materiali po principu trajnostne gradnje, ki so
energetsko varčni, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo objekta in enostavno
vzdrževanje objekta.
Pridobitev sodobnih prostorov, ki bi ustrezali sodobnim standardom.

3.2 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi strategijami in politikami
Investicijski projekt je usklajen z občinskimi razvojnimi potrebami, strategijami, politikami,
dokumenti in programi, usmeritvami in cilji razvojnih strategiji in dokumentov ter z
zakonodajo v Sloveniji in EU. Obravnavani investicijski projekt je skladen z osnutkom
Strategije razvoja Slovenije2030(SRS2030) in vsemi glavnimi dokumenti, ki se nanašajo na
projekt, kot so:
• Razvojna strategija Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 2021-2027;
• Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021–2027
(osnutek julij 2020);
• Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo
zdravja«;
• Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020;
• Nacionalni energetski program Slovenije za obdobje 2010-2030: »Aktivno ravnanje z
energijo«;
• Strategija prostorskega razvoja Slovenije;
• Strategija razvoja Slovenije 2030.
Vizija kot jo opredeljuje Razvojna strategija Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 2021-2027
je: »Občina Šempeter-Vrtojba bo v letu 2027 občina, prijazna občanom: s čistim in urejenim
okoljem ter z razvitim gospodarstvom, temelječim na inovativnosti in visoko usposobljenih
kadrih, zlasti na področju sodobnih tehnologij, prijaznih okolju. Želimo soustvarjati privlačno
bivalno okolje z nadpovprečno kakovostjo bivanja, ki bo omogočala možnosti za kulturno in
športno udejstvovanje ter nadaljnji turistični in kmetijski razvoj.«
Razvojna strategija je skladna z osnutkom RRP Severne Primorske (Goriške) razvojne regije za
obdobje 2021- 2027. Prioritete občinske razvojne strategije sovpadajo z zastavljenimi
prioritetami in ukrepi RRP, in sicer:
• Regija za ljudi in njeni ukrepi: Večja socialna vključenost; Trg dela in zaposlovanje;
Aktivno in zdravo staranje in krepitev zdravega življenjskega sloga; Pestra ponudba
prostočasnih aktivnosti – kultura, šport, druge prostočasne dejavnosti; Razpoložljiva,
dostopna in primerna stanovanja;
• Bolj pametna regija in njeni ukrepi: Infrastruktura in podporno okolje za povečanje
konkurenčnosti gospodarstva v regiji; Raziskave, razvoj in inovativna dejavnost za

27

DIIP KD in ZD ŠEMPETER

•

•

trajnostno gospodarstvo; Trajnostni razvoj podeželja; Razvoj, promocija in trajnostne
oblike turizma; Izgradnja manjkajoče infrastrukture za razvoj turizma;
Bolj zelena regija in njeni ukrepi: Bolj trajnostno upravljanje naravnih virov in
zagotavljanje javnih dobrin; Sistematično, načrtno prilagajanje podnebnim
spremembam in nadgradnja upravljanja varstva pred naravnimi nesrečami;
Ustreznejše upravljanje varovanih območij ter doseganje višje stopnje varovanja okolja
in biotske raznovrstnosti; Izgradnja in rekonstrukcija infrastrukture za proizvodnjo
obnovljivih virov energije.
Bolj povezana regija in njeni ukrepi: Povečanje obsega, kakovosti in dostopnosti do
storitev javnega potniškega prometa; Izboljšanje cestne, železniške ter komunikacijske
infrastrukture; Uvajanje novih storitev, povezanega načrtovanja in upravljanja
prometa ter krepitve trajnostne mobilnosti;

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 je dokument, ki naslavlja
ključne probleme zdravja in sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji in postavlja temelje za
zdravje v vseh politikah. Z vlaganji v zdravje in zdravstvo, ki jih predvideva Resolucija, naj bi v
prihodnje tudi bolj učinkovito prispevali k trajnostnemu razvoju Slovenije.
Resolucija predstavlja podlago za razvoj zdravstva v Sloveniji v naslednjih desetih letih in za
pripravo in sprejem ustreznih zakonov s področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene
dejavnosti ter ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. V središče
postavlja uporabnika in izvajalca in si v predvidenih ukrepih prizadeva za:
• krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni;
• optimizacijo zdravstvene oskrbe;
• povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva;
• pravično, solidarno in vzdržno financiranje zdravstvenega varstva.
Krovni cilji Resolucije so:
• boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije;
• dostopen, uspešen in stabilen sistem zdravstvenega varstva, ki se učinkovito prilagaja
potrebam prebivalstva;
• zadovoljni pacienti in izvajalci;
• večji prispevek zdravstva k razvoju Slovenije.
Za doseganje opisane razvojne vizije se bodo do leta 2025 v Sloveniji izvajale aktivnosti in
ukrepi na naslednjih štirih prednostnih področjih razvoja zdravstvenega varstva:
1. Krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni – gre za prizadevanja na
področju javnega zdravja, ko s populacijskimi pristopi nagovarjamo celotno populacijo
in posamezne skupine prebivalcev z namenom izboljševanja zdravja.
2. Optimizacija zdravstvene oskrbe – gre za prizadevanja na področju zdravstvene
dejavnosti, ko na različnih ravneh zdravstvenega varstva posamezniku zagotavljamo
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zdravstveno oskrbo, ki vključuje preventivne storitve in programe, zdravljenje,
rehabilitacijo in reintegracijo.
3. Povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva – gre za prizadevanja, da bi z
izboljšanjem procesov vodenja in upravljanja zagotovili najboljše rezultate in povečali
učinkovitost.
4. Pravično, solidarno in vzdržno financiranje sistema zdravstvenega varstva – gre za
prizadevanja, da bi zagotovili finančno stabilen zdravstveni sistem, v katerem bi za
razpoložljive finančne vire vsem prebivalcem Slovenije lahko zagotavljali najboljšo
možno zdravstveno oskrbo.
V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 so
predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala
sredstva evropske kohezijske politike v naslednjem programskem obdobju, z namenom
doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja
usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo.
Investicijski projekt posredno zasleduje tudi tematske cilje, prednostne naloge in specifične
cilje OP EK 2014-2020, in sicer: tematski cilj 9: »Socialna vključenost in zmanjševanje
tveganja revščine«; prednostne osi 5 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki
prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri
zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih,
kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom iz institucionalnih storitev na skupnostne
oblike storitev«.
Poleg tega je investicijski projekt posredno usklajen tudi s prednostno osjo 4: »Trajnostna
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskim ciljem 4: »Podpora prehodu
na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, s prednostno naložbo 4.1 »Podpora
energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi vključno v
javnih stavbah in stanovanjskem sektorju«, katera bo prispevala k izboljšanju energetske
učinkovitosti v Sloveniji za 20% do leta 2020, skladno z Direktivo 2012/27/EU. Projekt je
usklajen z OP EKP 2014-2020, saj bo njegova izvedba posredno pripomogla k doseganju
specifičnega cilja 1: »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javne sektorju«.
Nacionalni energetski program Slovenije 2010-2030 »Aktivno ravnanje z energijo«: Z
uravnoteženim doseganjem zastavljenih ciljev, Nacionalni energetski program (NEP) omogoča
aktivno ravnanje z energijo in dolgoročen prehod Slovenije v nizkoogljično družbo. Učinkovita
raba energije, izraba obnovljivih virov energije in razvoj aktivnih omrežij za distribucijo
električne energije so prednostna področja energetske politike za povečanje zanesljivosti
oskrbe in konkurenčnosti družbe ter postopen prehod v nizkoogljično družbo. Glavne
usmeritve predmetnega programa so:
• dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov na nivoju, ki je primerljiv
današnjemu nivoju;
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stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetskih omrežij
(infrastrukture) in kakovosti oskrbe;
uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije;
ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža države v vseh energetskih
podjetjih nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo in pri vseh obveznih republiških
gospodarskih javnih službah;
doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z
mednarodnimi standardi;
znižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev na trgu
energije udeleženih podjetij. Investicijski projekt je usklajen z vsemi glavnimi
usmeritvami NEP-a.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je temeljni državni dokument o usmerjanju
razvoja v prostoru. Podaja okvire za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja
usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in
varstvo. Prostorska strategija, upoštevajoč raznolikost in pestrost slovenskega prostora ter
izhajajoč iz njegovih primerjalnih prednosti, postavlja pogoje za skladen gospodarski, socialni
in kulturni razvoj, pri čemer zagotavlja takšen razvoj, ki bo omogočil tudi ohranitev okolja,
narave in dediščine ter kvalitet bivanja. SPRS skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije
opredeljuje zasnovo bodočega prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo
doseganje. Prioritete v zasnovi so: enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor,
policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen
razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega
omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in privlačnost podeželja,
krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski
razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi. SPRS opredeljuje, da se za skladen in
uravnotežen gospodarski ter družbeni razvoj Slovenije in za razvoj vsakega njenega
posameznega območja razvija urbani sistem, ki temelji na povezanem omrežju urbanih
naselij. Na nacionalni, regionalni in lokalni ravni se spodbuja usklajeno načrtovanje in
uresničevanje projektov s področja organizacije in delovanja gospodarstva, javnih služb in
drugih dejavnosti v omrežju urbanih naselij. V SPRS se zasleduje 12 ciljev prostorskega razvoja
Slovenije, od katerih bo investicijski projekt zasledoval naslednje cilje: Racionalen in učinkovit
prostorski razvoj, Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij (poudarja
zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z urejanjem, prenovo in oživljanje mest in drugih
naselij), preudarna raba naravnih virov ter tudi kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne
prostorske prepoznavnosti (tu je predvideno ohranjanje in razvoj kulturne raznovrstnosti kot
osnove za kakovostno nacionalno prostorsko prepoznavnost, kvaliteto bivalnega okolja in
socialno vključenost ter zagotavljanje dostopnosti do dediščine in s tem povečanje
identifikacijskih, vzgojnih in gospodarskih potencialov ter njihova trajnostna raba. Iz vsega
navedenega je razvidno, da izvedba investicijskega projekta pripomore k doseganju ciljev
SPRS. Z izvedbo projekta se bo prispevalo k kvalitetnemu razvoju in privlačnosti kraja ter
gospodarni rabi naravnih virov.
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Strategija razvoja Slovenije 2030 (SPRS): Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je
zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim,
družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja
pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika e kakovostno
življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem
in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in
soupravljanje družbe. Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:
• vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba;
• učenje za in skozi vse življenje;
• visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse;
• ohranjeno zdravo naravno okolje;
• visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.
Iz navedenega izhaja, da je investicijski projekt usklajen z občinskimi, regionalnimi,
državnimi ter EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter
uresničuje javni interes na področju kulture in zdravstvenega varstva.
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4 PREDSTAVITEV VARIANT IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
V predmetnem dokumentu sta obravnavani dve investiciji, ki vsaka zase sicer predstavljata
tehnično-tehnološko in ekonomsko zaokroženo celoto, v skupno operacijo pa ju povezuje
možnost umestitve manjkajočih prostorov tako prve kot druge investicije v prostore
obstoječega Hotela Šanpier, za katerega je Občina Šempeter Vrtojba s strani lastnika prejela
ponudbo za odkup.
Skladno z 9. točko 2. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16
- v nadaljevanju Uredba) obravnavamo operacijo kot »celovit projekt«, sestavljen iz več
investicijskih projektov, od katerih je vsak tehnično-tehnološko in ekonomsko zaokrožena
celota in dosega cilje v okviru skupnega namena.
V presojo sta bila skladno z navodili Uredbe vključena dva scenarija:
Izhodiščna varianta, ki ne vključuje investicijskih stroškov in
»Scenarij brez
1.
predstavlja ohranjanje obstoječega stanja.
investicije«

2.

»Scenarij z
investicijo«

Predstavlja izvedljive variante investicije z vidika tehnično
tehnoloških rešitev in virov financiranja.

4.1 Scenarij »brez investicije«: Izhodiščna varianta ali varianta »brez
investicije«
Scenarij »brez investicije« predvideva sprejem odločitve, da se operacija ne izvede. V tem
primeru bi investitorja sicer privarčevala določena sredstva, pri čemer gre za kratkoročno,
izključno finančno korist, ki nosi negativne srednje in dolgoročne posledice predvsem na
socialnem in družbenem področju.
Scenarij »brez investicije« ne izboljšuje trenutnega stanja, temveč se stanje in obstoječa
problematika kulturne dvorane in Zdravstvenega doma v Šempetru, navedenih v poglavju 2.3,
le še povečuje. Varianta »brez investicije« ne omogoča doseganja ciljev investicijskega
projekta ter ni v skladu z občinskimi, regionalnimi, državnimi in EU strategijami.
Naložba v javno-kulturno infrastrukturo je širšega družbenega pomena, predvsem v smislu
kulturne ozaveščenosti prebivalstva in s tem omogočanje razvoja, oživljanja in nadgradnje
javnih kulturnih in ostalih s kulturo povezanih dejavnosti. Projekt ne bo imel negativnih
vplivov na okolje, oz. bo učinkovit pri izrabi naravnih virov, okoljsko učinkovit, trajnostno
dostopen in pri projektu bodo v vseh fazah smiselno zagotovljene enake možnosti.
32

DIIP KD in ZD ŠEMPETER

Scenarij »brez investicije«, upoštevaje navedeno, dolgoročno prinaša mnogo več negativnih
učinkov v primerjavi s stroški izvedbe projekta pod varianto »z investicijo«, zato z vidika
naročnika in širšega družbeno ekonomskega vidika ni sprejemljiv.

4.2 Scenarij »z investicijo«
Scenarij »z investicijo« predstavlja izvedbo rekonstrukcije Kulturne dvorane v Šempetru in
zagotovitev dodatnih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter in s tem doseganje vseh ciljev
tako na ravni ustanov, občine ter uresničuje javni interes na področju zdravstvenega varstva,
kulture in drugih javnih dejavnosti.
V sklopu scenarija »z investicijo« so obravnavane 3 tehnično-tehnološke variante za investicijo
Kulturna dvorana in 2 tehnično -tehnološki varianti za investicijo Zdravstveni dom ter
združene v tri skupne tehnično-tehnološke kombinacije variant izvedbe operacije kot
predstavljeno v spodnji razpredelnici:

1.

VARIANTA A

2.

VARIANTA B

3.

VARIANTA C

KULTURNA DVORANA
Varianta 1 KD: variantna rešitev s
podkletenim delom prizidanega dela
(med hotelom in stavbo banke)
Varianta 2 KD: variantna rešitev brez
podkletitve z nadvišanim delom nad
dvorano
Varianta 3 KD: variantna rešitev z
uporabo pritličja hotela in
rekonstrukcijo obstoječe stavbe KD

ZDRAVSTVENI DOM
Varianta 1 ZD: dozidava ZD ob
jugozahodni fasadi obstoječe stavbe
Varianta 1 ZD: dozidava ZD ob
jugozahodni fasadi obstoječe stavbe
(enako kot varianta A)
Varianta 2 ZD: v obstoječem objektu
"Hotel Šanpier " se 1. in 2. nadstropju
ter kleti uredi prostore za zdravstveno
dejavnost.

Varianta A se od Variante B razlikuje v tehnično-tehnološki rešitvi izvedbe rekonstrukcije KD,
ki v varianti 1 predvideva pridobitev manjkajočih prostorov s podkletitvijo, v varianti 2 pa
nadvišanje stavbe nad dvorano. V Varianti A in Varianti B se problematika ZD rešuje z
dozidavo stavbe ZD na območju parkirišča pred ZD.
Varianta C obravnava temeljito prenovo stavbe Hotel Šanpier tako za potrebe KD kot tudi ZD.
Za potrebe KD se predvidi del prostorov v pritličju, prvo in drugo nadstropje se nameni
programu ZD, del pritličja ter podstrešje prevzame občina Šempeter-Vrtojba, trenutno za ta
del še ni definiranega programa. Izvede se konstrukcijska in energetska sanacija obstoječe
stavbe KD.
Podrobna predstavitev posameznih tehnično -tehnoloških variant je podana v poglavju 5 tega
dokumenta.
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4.3 Primerjava variant in predlog izbora optimalne variante
Primerjava variant, predstavljena v tabeli 2, povzema podatke o ocenjeni vrednosti investicij
in kvadraturah za rekonstrukcijo KD in ZD. Izračuni in podatki so podrobneje prikazani v
poglavju 5 tega dokumenta.
Tabela 2: Primerjava variant izvedbe operacije: vrednosti v tekočih cenah z DDV
VARIANTA A
vrednost
investicije
tekoče
investicija
m2
cene
/ m2
838,20 3.086.342 €
3.682 €
838,44 2.107.755 €
2.514 €

KD
ZD
SKUPAJ

1676,64 5.194.097 €

VARIANTA B

VARIANTA C
vrednost
vrednost
investicije
investicije investicija
tekoče
investicija
m2
tekoče cene
/ m2
m2
cene
/ m2
904,00 2.793.132 €
3.090 € 831,00 2.620.856 €
3.154 €
838,44 2.107.755 €
2.514 € 1139,27 2.106.971 €
1.849 €

3.098 € 1742,44

4.900.887 €

OŠV DODATNI PROSTORI HOTEL ŠANPIER SKUPAJ
del pritličja, podstrešje
oprema kuhinje

2.813 € 1970,27 4.727.827 €
411,04
411,04

VSE SKUPAJ

2.400 €

464.230 €
414.230 €
50.000 €

1.129 €

2.381,31 5.192.057 €

2.180 €

Iz primerjave je razvidno, da je najdražja izvedba investicije po varianti A, kar je posledica
visokih stroškov v primeru izvedbe podkletenega dela Kulturne dvorane.
Najcenejša in ekonomsko najugodnejša je izvedba operacije po varianti C, investicijski stroški
znašajo 4.727.827 EUR, kazalnik investicija/m2 površine pa znaša 2.400 EUR/m2. Občina
Šempeter Vrtojba ob tem pridobi še dodatnih 411 m2 uporabnih površin v Hotelu Šanpier, ob
upoštevanju teh dodatnih površin in stroškov njihovega nakupa v višini 414.230 EUR ter
nakupa opreme kuhinje v višini 50.000 EUR znaša skupna ocenjena vrednost operacije
5.192.057 EUR. V tem primeru Občina Šempeter Vrtojba nima dodatnih investicijskih
stroškov, skupni kazalnik investicija/m2 pridobljenih površin znaša 2.180 EUR/m2.
Izvedbo po Varianti C utemeljujejo tudi skupne novo pridobljene koristne površine, ki so
največje ravno v tej varianti. V primeru KD bi sicer bilo pridobljenih nekaj več površin v
Variantah A in B, vendar so razlike majhne, ZD pa z Varianto C pridobi bistveno več novih
površin (cca 300 m2), kar omogoča smotrnejše in obsežnejše umestitve novih programov v
stavbo.
Investicija ne izkazuje finančne upravičenosti, saj gre za naložbo v javno-kulturno in
zdravstveno infrastrukturo širšega družbenega pomena, predvsem v smislu kulturne
ozaveščenosti prebivalstva in višjega zdravstvenega standarda ter s tem omogočanje razvoja,
oživljanja in nadgradnje javnih kulturnih in zdravstvenih dejavnosti. Projekt ne bo imel
negativnih vplivov na okolje, oz. bo učinkovit pri izrabi naravnih virov, okoljsko učinkovit,
trajnostno dostopen in pri projektu bodo v vseh fazah smiselno zagotovljene enake možnosti.
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Ob tem pa ta varianta rešuje tudi širšo problematiko možne degradacije v samem centru
naselja Šempeter ter omogoča razvoj območja skladno z zastavljenimi dolgoročnimi in
kratkoročnimi cilji razvoja občine Šempeter-Vrtojba ter širšimi razvojnimi cilji regije, države in
EU.
Na podlagi navedenega se Občini Šempeter-Vrtojba kot optimalna predlaga izvedba
operacije po Varianti C, z odkupom Hotela Šanpier in umestitvijo programov ZD ter delno
programa KD v to stavbo ter rekonstrukcijo obstoječe stavbe KD.
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER OCENA
VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
5.1 Vrsta investicijskega projekta
Investicijski projekt predstavlja:
Varianta A: rekonstrukcija in novogradnja
Varianta B: rekonstrukcija in novogradnja
Varianta C: rekonstrukcija
Za vse posege je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja.

5.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije
Tehnično tehnološke rešitve so povzete po:
1. PGD »Dozidava k ZD Šempeter pri Gorici« ; izdelovalec: ARHI-TURA d.o.o., Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana junij 2017,
2. Zdravstveni dom Šempeter 2 (Objekt »Hotel Šanpier«; IZP Projektna dokumentacija za
pridobitev projektnih pogojev; izdelovalec: Arhitekt Boštjan Hvala s.p., Prešernova 16,
Nova Gorica, avgust 2021,
3. Prenova stavbe Kulturne dvorane v Šempetru pri Gorici, IDR – 1.faza; izdelovalec:
Arhitekturni biro ACMA d.o.o, Družba za projektiranje, inženiring, razvojne in druge
strokovne dejavnosti , Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.
V nadaljevanju so opredeljene tehnično tehnološke rešitve za 3 variante rekonstrukcije
Kulturne dvorane Šempeter in dve varianti reševanja problematike Zdravstvenega doma
Šempeter.

5.2.1 VARIANTA 1 KULTURNA DVORANA– Izvedba rekonstrukcije Kulturne dvorane s
podkletenim delom prizidanega dela med hotelom in stavbo banke
Opis arhitekturne zasnove
Variantna rešitev 1 obravnava zasnovo kulturne dvorane z izvedbo kletne etaže. Izhodišče
zasnove je kasnejših prizidav osvobojen osrednji volumen dvorane. Osrednji volumen se za
doseganje željene kapacitete s prizidavo razširi v smeri proti jugu. Prizidava obsega gabarit
predhodno odstranjenega tehničnega prizidka. Z razširitvijo volumna proti jugu se pridobi
potreben dodaten prostor za gledalce in prostor za razširitev in reorganizacijo odra.
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Osnovnemu volumnu dvorane se na južni strani v nadstropju prizida konzolni volumen za
potrebe tehnike in snemanja. Dostop do teh prostorov se uredi preko dvorane. Dodatni
prostori za potrebe tehnike so predvideni pod tribuno in imajo ločen vhod.
Spremljevalni program, potreben za funkcioniranje kulturne dvorane se organizira v prostoru
med obstoječo dvorano in hotelom. Na tem mestu se predvidi tri etažna dozidava. V pritličju
je predvidena vhodna avla z garderobo in sanitarijami za obiskovalce. Vhod se uredi z
zahodnega dvorišča in služi kot vstopna točka obiskovalcem in nastopajočim ter zaposlenim.
Vstop v območje za zaposlene je predviden iz vhodnega vetrolova v predprostor iz katerega je
preko zvočne zapore mogoče dostopati neposredno na oder, ali pa preko osrednjega
stopnišča v prostore za pripravo in vajo nastopajočih. Ti so urejeni v kletni etaži in v
nadstropju. V kletni etaži so urejene po spolu ločene garderobe s pripadajočimi sanitarijami in
večnamensko shrambo. V nadstropju sta urejeni vadbeni sobi za manjše skupine. Etaže
povezujeta stopnišče in dvigalo, kar omogoča univerzalno rabo objekta. Vadbene sobe in
dostop do njih je zasnovan tako, da se lahko ločeno uporabljajo in so primerne za oddajanje
tretjim osebam. Poti obiskovalcev in zaposlenih so po objektu speljane ločeno.
Oblikovanje objekta
Obstoječa dvorana je skromno oblikovana. Njene glavne značilnosti so dvokapna streha in
strop iz prefabriciranih betonskih elementov, ki delujejo kot klasični venec. Predvidena je
konstrukcijska in energetska sanacija osrednjega volumna in s tem nova streha in fasadna
obloga, ki bosta poenotili in anonimizirali osrednji volumen, tako da bo pojavno manj
zaznaven, hkrati pa bo navzven jasneje izražal pomembno javno kulturno funkcijo. Prizidan
volumen z vhodno avlo bo predstavljal vhod v nov kulturni center bo oblikovan kot identitetni
poudarek objekta. Predviden je poltransparenten lebdeč volumen nad transparentnim
pritličjem. Na novo se bodo oblikovali tudi vhodi in nadstreški na vzhodni fasadi kulturne
dvorane.
Razporeditev programa
Razporeditev programa sledi funkcionalni logiki objekta. V pritličju se nahajajo osrednji
programski sklopi dvorane kulturne dvorane, kot je dvorana s sedišči za obiskovalce, oder,
zaodrje, vhodna avla, garderoba za obiskovalce, sanitarije za obiskovalce in komunikacije.
Spremljevalni program- prostori za zaposlene in nastopajoče so umeščeni v kletno in
nadstropno etažo. V kleti sta dve garderobi s pripadajočimi sanitarijami in večnamensko
shrambo. V nadstropju sta dve vadbeni sobi za manjše skupine s priročno shrambo.
Opis zunanje ureditve
Zunanja ureditev objekta je omejena na plato pred vhodom, kjer je predvidena nova obloga iz
brušenega betona. Zaradi višinske razlike med koto pritličja obstoječe hale in zunanjega
prostora je za dostop do vhoda predvideno stopnišče z rampo za gibalno ovirane osebe. Na
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vzhodni strani objekta se na novo uredi vhode v objekt s pomočjo klančin in stopnic, ki bodo
predvidoma izvedene v brušenem betonu.
Seznam prostorov z neto površinami
K01 WC-M
8,3
K02 STOPNIŠČE
16,5
K03 SHRAMBA
13,9
K04 DVIGALO
2,9
K05 DVIGALO
8,3
K07 HODNIK
19,1
K08 WC-Ž
5,9
K09 GARDEROBA
22,5
K10 GARDEROBA
22,5
P01 VETROLOV
9,8
P02 VEŽA Z GARDEROBO
67,6
P03 STOPNIŠČE2
24,8
P04 DVIGALO
2,9
P05 WC INV
3,7
P06 WC Ž
8,0
P07 WC M
9,6
P08 VEŽA TEHNIKA
13,3
P09 WC M
7,0
P10 TEHNIKA
56,0
P11 ZAODRJE
79,1
P12 ZVOČNA ZAPORA
4,0
P13 DVORANA Z ODROM
276,7
N01 VEČNAMENSKI PROSTOR
28,8
N02 STOPNIŠČE
15,3
N03 PREDPROSTOR
22,2
N04 DVIGALO
2,9
N05 SHRAMBA
3,0
N06 VEČNAMENSKI PROSTOR
22,8
N07 PROJEKCIJA
13,0
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Slika 3: KD Varianta1: Tloris kleti

Slika 4: KD Varianta1: Tloris pritličja
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Slika 5: KD Varianta1: Tloris 1. nadstropja

Slika 6: KD Varianta1: Tloris strehe
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Slika 7: KD Varianta1: Prerezi

5.2.2 VARIANTA 2 KULTURNA DVORANA– Izvedba rekonstrukcije Kulturne dvorane
brez podkletitve z nadvišanim delom nad dvorano
Opis arhitekturne zasnove
Variantna rešitev 2 obravnava zasnovo kulturne dvorane brez izvedbe kletne etaže. Izhodišče
zasnove je kasnejših prizidav osvobojen osrednji volumen dvorane. Osrednji volumen se, tako
kot v varianti 1, za doseganje željene kapacitete s prizidavo razširi v smeri proti jugu. Prizidava
obsega gabarit predhodno odstranjenega tehničnega prizidka. Z razširitvijo volumna proti
jugu se pridobi potreben dodaten prostor za gledalce in prostor za razširitev in reorganizacijo
odra.
Osnovnemu volumnu dvorane se na južni strani v nadstropju prizida konzolni volumen za
potrebe tehnika in snemanja. Dostop do teh prostorov se uredi preko dvorane. Dodatni
prostori za potrebe tehnike so predvideni pod tribuno in imajo ločen vhod.
Spremljevalni program, potreben za funkcioniranje kulturne dvorane se organizira v prostoru
med obstoječo dvorano in hotelom in v volumnu, ki sega nad osrednji volumen. Vhod v
kulturno dvorano se organizira s ploščadi na zahodni strani objekta. Tako, kot v varianti 1 se
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na tem mestu ustvari vhodna avla z garderobo in sanitarijami za obiskovalce. Iz avle se vstopa
neposredno v dvorano kulturne dvorane z odrom. Zaposleni, nastopajoči in obiskovalci
vstopajo v objekt skozi isti vhod. Vhod v območje zaposlenih je organiziran neposredno iz
vetrolova. V 1. nadstropju se nahaja prostor za vajo manjših skupin s sanitarijami in shrambo,
v 2. nadstropju, ki sega nad volumen dvorane pa so organizirani prostori za vajo in pripravo
nastopajočih. Tu so tri garderobe s sanitarijami in dodatna soba za vaje. Vse etaže povezuje
enotno stopnišče in dvigalo, kar omogoča univerzalno rabo objekta.
Oblikovanje objekta
Tako kot v varianti 1 je predvidena konstrukcijska in energetska sanacija osrednjega volumna
in s tem nova streha in fasadna obloga, ki bosta poenotili in anonimizirali osrednji volumen,
tako da bo pojavno manj zaznaven, hkrati pa bo navzven jasneje izražal pomembno javno
kulturno funkcijo.
Glavni element kulturne dvorane predstavlja preko osrednje dvorane poveznjen volumen, ki
vsebuje spremljevalni program. Nadzidava objekta z novim volumnom omogoča nadvišanje
prostora na odrom in dodatno nadgradnjo odrske tehnike, organizacijo obsežnejšega območja
za nastopajoče, ki omogoča sočasno nastopanje tudi več skupin. Oblikovanje tega volumna je
predvideno v poltransparentnem ovoju s transparentnim pritličjem. Izraz volumna naj bi bil
lahkoten, kot kontrast zaprtemu monolitnemu volumnu dvorane. Na novo se bodo oblikovali
tudi vhodi in nadstreški na vzhodni fasadi kulturne dvorane.
Razporeditev programa
Razporeditev programa sledi funkcionalni logiki objekta. V pritličju se nahajajo osrednji
programski sklopi dvorane kulturne dvorane, kot je dvorana s sedišči za obiskovalce, oder,
zaodrje, vhodna avla, garderoba za obiskovalce, sanitarije za obiskovalce in komunikacije.
Spremljevalni program- prostori za zaposlene in nastopajoče so umeščeni v nadstropni etaži.
V 1. nadstropju se nahaja vadbena soba s shrambami in sanitarijami, v 2. nadstropju se
nahajajo tri garderobe za nastopajoče z dodatno vadbeno sobo, sanitarijami in shrambami.
Soba za projekcije se nahaja v 1. nadstropju in je dostopna preko dvorane. Glavni tehnični
prostori se nahajajo v pritličju pod tribuno dvorane in imajo ločen vhod. Zasnova objekta
omogoča neodvisno in sočasno rabo posameznih etaž.
Opis zunanje ureditve
Zunanja ureditev objekta je omejena na plato pred vhodom, kjer je predvidena nova obloga iz
brušenega betona. Zaradi višinske razlike med koto pritličja obstoječe hale in zunanjega
prostora je za dostop do vhoda predvideno stopnišče z rampo za gibalno ovirane osebe. Na
vzhodni strani objekta se na novo uredi vhode v objekt s pomočjo klančin in stopnic, ki bodo
predvidoma izvedene v brušenem betonu.
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Seznam prostorov z neto površinami
P01 VEŽA
87,2
P02 PREDPROSTOR
13,9
P03 STOPNIŠČE
15,3
P04 HODNIK
10,7
P05 DVIGALO
2,9
P06 WC INV
4,1
P07 WC Ž
6,6
P08 WC M
10,6
P09 TEHNIKA
56,0
P10 DVORANA Z ODROM
276,7
P11 ZAODRJE
80,1
N101 VEČNAMENSKI PROSTOR
28,4
N102 STOPNIŠČE
18,1
N103 SHRAMBA
7,1
N104 HODNIK
20,0
N105 WC Ž
3,4
N106 WC M
4,0
N107 SHRAMBA
7,4
N108 DVIGALO
2,9
N109 PROJEKCIJA
13,0
N201 VEČNAMENSKI PROSTOR
28,5
N202 STOPNIŠČE
15,3
N203 SHRAMBA
6,7
N204 HODNIK
45,5
N205 WC Ž
5,4
N206 WC M
5,4
N207 DVIGALO
2,9
N208 GARDEROBA
25,7
N209 SHRAMBA
3,4
N210 GARDEROBA
23,1
N211 GARDEROBA
23,1
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Slika 8: KD Varianta 2: tloris pritličja

Slika 9: KD Varianta 2: tloris 1. nadstropja
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Slika 10: KD Varianta 2: tloris 2. nadstropja

Slika 11: KD Varianta 2: tloris strehe
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Slika 12: KD Varianta 2: Prerezi

5.2.3 VARIANTA 3 KULTURNA DVORANA – Odkup stavbe Hotel Šanpier - izvedba
rekonstrukcije Kulturne dvorane z umestitvijo dela prostorov KD v pritličje
Opis arhitekturne zasnove
Variantna rešitev 3, skladno z zahtevo projektne naloge, obravnava zasnovo kulturne dvorane
z vključitvijo pritličja sosednjega hotela v kompleks kulturne dvorane. Hotel trenutno ni v
uporabi. Nadstropje hotela se predvidoma predela za potrebe zdravstvenega doma, pritličje
se nameni uporabi kulturne dvorane. V nadstropje hotela se uredi novo stopnišče.
Tako kot v predhodnih variantah je predvidena konstrukcijska in energetska sanacija
osrednjega volumna kulturne dvorane in s tem nova streha in fasadna obloga, ki bosta
poenotili in anonimizirali osrednji volumen, tako da bo pojavno manj zaznaven, hkrati pa bo
navzven jasneje izražal pomembno javno kulturno funkcijo. Za potrebe organizacije vhodne
avle z garderobo se predela del pritličja obstoječega hotela. Izvede se preboj v vzhodni steni
hotela in prehod do dvorane kulturne dvorane. Prehod predstavlja širok hodnik s klančino za
premostitev razlike v nivojih. S tega hodnika se uredi vhod v spremljevalni program kulturne
dvorane z garderobami in sanitarijami za nastopajoče v pritličju objekta. Iz območja za
nastopajoče je omogočen direkten prehod v zaodrje preko zvočne zapore. V zaodrju se
izkoristi veliko višino prostora in izgradi dodatna etaža s stopniščem za potrebe vaje ali
ogrevanja nastopajočih. Na izteku hodnika s klančino sta predvidena vhod v dvorano in
stopnišče v nadstropje, kjer se nahaja večnamenski prostor za manjše skupine z lastnimi
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sanitarijami in shrambo. Etaža je dostopna z dvigalom s čimer je omogočena univerzalna raba.
Sanitarije za obiskovalce se nahajajo v stavbi hotela in so obstoječe. V navezavi z avlo se v
hotelu nahaja še restavracija s kuhinjo, ki se po potrebi lahko uporabi za organizacijo
pogostitev obiskovalcev, ali pa kot samostojno obratujoč prostor za zaključene skupine.
Varianta 3 s hotelom omogoča več prostora za obiskovalce in nudi dodatno možnost za
druženje in slavnostne pogostitve. Infrastrukture za ta namen je v obstoječem hotelu že
prisotna, brez večjih dodatnih stroškov za predelavo prostorov.
Oblikovanje objekta
Tako kot v predhodnih variantah je predvidena konstrukcijska in energetska sanacija
osrednjega volumna in s tem nova streha in fasadna obloga, ki bosta poenotili in anonimizirali
osrednji volumen, tako da bo pojavno manj zaznaven, hkrati pa bo navzven jasneje izražal
pomembno javno kulturno funkcijo. Volumen, ki bo povezoval hotel in dvorano in vseboval
spremljajoči program kulturne dvorane bo v nadstropju oblikovan kot poltransparenten
volumen ležeč na zaprtem volumnu pritličja, ki se bo na eni strani iztekal v nadstrešek nad
vhodom v avlo v hotelu. Vhod v avlo bo organiziran s trga na zahodni strani objekta. Na novo
se bodo oblikovali tudi vhodi in nadstreški na vzhodni fasadi kulturne dvorane.
Razporeditev programa
Razporeditev programa sledi funkcionalni logiki objekta. Večina programa objekta se nahaja v
pritličju. V pritličju hotela je organizirana vhodna avla z navezavo na obstoječe kapacitete
hotela, kot je restavracija, sanitarije in kuhinja, ki nudijo dodaten program obiskovalcem.
Vezni volumen med dvorano in hotelom v pritličju vsebuje povezovalni hodnik s klančino,
garderobe za nastopajoče s pripadajočimi sanitarijami in komunikacijami. Obstoječi volumen
dvorane v pritličju vsebuje površino odra in tribun, zaodrja s stopniščem v medetažo. Pod
stopniščem je predviden manjši WC. V pritličju pod tribuno je predviden osrednji tehnični
prostor z lastnim vhodom. Stopnišče in dvigalo povezujeta pritličje z nadstropjem, kjer se
nahaja večnamenski prostor s shrambo in manjšimi sanitarijami. Projekcijski prostor dvorane
se nahaja na nivoju nadstropja in je dostopen preko dvorane.
Opis zunanje ureditve
Zunanja ureditev objekta je omejena na plato pred vhodom, kjer je predvidena nova obloga iz
brušenega betona. Zaradi višinske razlike med koto pritličja obstoječe hale in zunanjega
prostora je za dostop do vhoda predvideno stopnišče z rampo za gibalno ovirane osebe. Na
vzhodni strani objekta se na novo uredi vhode v objekt s pomočjo klančin in stopnic, ki bodo
predvidoma izvedene v brušenem betonu.
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Seznam prostorov z neto površinami
P00 VEŽA HOTEL
80,2
P01 GARDEROBA
21,1
P02 GARDEROBA
21,1
P03 HODNIK
14,0
P04 WC M
4,0
P05 WC Ž
3,1
P06 DVIGALO
2,9
P07 HODNIK
52,2
P08 SHRAMBA
31,2
P09 TEHNIKA
56,0
P10 DVORANA Z ODROM
277,3
P11 ZAODRJE
74,4
P12 WC
4,0
P13 ZVOČNA ZAPORA
4,9
N101 VEČNAMENSKI PROSTOR
46,4
N102 SHRAMBA IN WC
11,1
N103 STOPNIŠČE
32
N104 DVIGALO
2,9
N105 ETAŽA ZAODRJA
38,5
N106 PROJEKCIJA
13,0

Slika 13 KD Varianta 3: tloris pritličja
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Slika 14: KD Varianta 3: tloris 1. nadstropja

Slika 15: KD Varianta 3: tloris 2. nadstropja
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Slika 16: KD Varianta 3: Prerezi

5.2.4 VARIANTA 1 ZDRAVSTVENI DOM - novogradnja prizidka Zdravstvenega doma
ob jugozahodni fasadi obstoječe stavbe
Z investicijo je predvidena dozidava ob jugozahodni fasadi obstoječe stavbe ZD Šempeter na
naslovu Cesta Prekomorskih brigad 25, 5290 Šempeter pri Gorici (k.o. 2315 Šempeter, parc.
pr. 3044, katastrska št. stavbe 492) ter rekonstrukcija, kjer se predvideva izvedba prebojev v
nadzemnih etažah na JZ fasadi obstoječega objekta, ki so nujno potrebni za ureditev
povezovalnih prehodov.
Gre za zahteven objekt, kjer bo obravnavana dozidava ob JZ fasadi obstoječe stavbe ZD. Po
klasifikaciji celotnega objekt bo uvrščena v stavbe za zdravstveno oskrbo (12.640). Imela bo 4
etaže (P + 3). Večji del pritlične etaže (0) bo odprt in bo namenjen 2 parkirnim mestom za
invalide in motorna kolesa ter bo omogočal ureditev dovozne ceste do preostalega parkirišča
ob JZ fasadi obstoječega ZD. Manjši del pritličja bo zavzemal vhod z vertikalnimi
komunikacijami. Dozidava bo imela rahlo členjen pravokoten tloris. V volumenskem in
višinskem smislu bo upoštevala gabarite sedanjega ZD in se mu bo smiselno prilagajala. Višina
atike dela strehe, ki neposredno meji na streho obstoječega ZD, bo enaka višini zgornjega
roba strešnega venca obstoječe strehe. Obravnavana dozidava bo oblikovno usklajena z
obstoječo stavbo ZD (barva fasade, orientiranost, upoštevanje gradbene meje, upoštevanje
višine obstoječega strešnega venca).
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Konstrukcija JV fasade (stena pod toplotno izolacijo) predvidene dozidave leži na gradbeni
meji v liniji stranske fasade obstoječega zdravstvenega doma. Takšna zasnova predvideva
možnost izvedbe energetske sanacije obstoječe stavbe (15 - 20 cm toplotne izolacije), s čimer
bosta površini obeh fasad dejansko ležali na isti navidezni liniji – gradbeni meji. Načrtovan
konzolni nadstrešek nad vhodom dozidave bo segal preko gradbene meje, tako kot napušč in
balkona na JZ fasadi obstoječega ZD.
Obstoječa drevesa na območju gradnje (zunanja ureditev, objekt) se bo odstranilo. Obstoječa
drevesa, ki na gradnjo ne vplivajo, se bo ohranilo.
Predvidena dozidava je zasnovana na način, da se bo v čim večji meri izogibala posegom v
obstoječo stavbo in bo imela najmanjši možen negativen vpliv v času gradnje na obstoječo
dejavnost v njej.
Dozidava je v osnovi zasnovana iz vertikalnega komunikacijskega jedra z dvigalom in
stopniščem ter površin namenjenih zdravstveni dejavnosti. Jedro bo postavljeno tik ob
obstoječe dvoramno stopnišče, vendar z njim ne bo neposredno povezano. Iz njega se bo v 3
nadzemnih etažah izvedlo prehode v obstoječ objekt, tako da se bo obstoječe sanitarije za
obiskovalce odstranilo, na novo uredilo sanitarije za ženske in povezovalne hodnike. Ukinjene
sanitarije za moške se bo uredilo poleg komunikacijskega jedra v novi dozidavi. Sanitarni
prostori osebja bodo enakomerno razporejeni po vseh etažah starega in novega dela.
Etaže dozidave bodo zasnovane kot medetaže glede na obstoječ objekt. Višinske razlike bo
premoščalo dvigalo, ki se bo z eno stranjo odpiralo proti nivojem obstoječih etaž, z drugo
stranjo pa bo prilagojeno nivojem predvidenih etaž. Povezavo med nivoji bo zagotavljalo tudi
novo stopnišče.
V 1. nadstropju (1M) dozidave so predvideni ambulanta družinske medicine, laboratorij
oziroma dislocirano odvzemno mesto matičnega laboratorija v Novi Gorici, prostori osebja in
čakalnici laboratorija in ambulante.
V 2. nadstropju (2M) so predvideni ambulanta družinske medicine, 2 pisarni, prostori za
osebje in čakalnica.
V 3. nadstropju (3M) so predvideni dodatni prostori za potrebe ZD, tehnični prostor in 2
pohodni strehi (klimati, terasa).
Ambulanti družinske medicine sta načrtovani na način, da obiskovalec vstopi v prostor za
administracijo, iz njega pa sta prehoda v ordinacijo zdravnika in prostor za posege. Referenčni
ambulanti imata ločena vhoda iz čakalnic. Z vrati sta neposredno povezani z ambulantama.
Laboratorij sestavljajo sprejem, prostor za odvzem krvi, sanitarni prostor s predprostorom za
odvzem urina in sam laboratorij.
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Prostori omogočajo dostop in uporabo invalidom.
Dozidavo je predvideno izvajati v dveh fazah:
• Faza 1: v tej fazi se v celoti dokonča zunanjost objekta, zunanjo ureditev in priključke
na gospodarsko javno infrastrukturo. V notranjosti se dokonča prehode med
obstoječim objektom in dozidavo, spodnje 3 etaže in del 4. etaže (3M) v dozidavi. V
slednji se dokonča stopnišče z dvigalom, tehnični prostor, predprostor za dostop do
njega, teraso in del strehe s klimati.
• Faza 2: v tej fazi se dokonča ostale notranje površine v 4. etaži (3M) se dokonča v 2.
fazi (tlaki, predelne stene, spuščeni stropi, notranja vrata, strojne in elektro
inštalacije).
Opis konstrukcijskih elementov
Dozidava bo v konstrukcijskem smislu ločena od obstoječega objekta. Za njeno izvedbo posegi
v konstrukcijsko zasnovo obstoječega objekta niso potrebni. Predvidena je zgolj izvedba 3
prebojev na JZ fasadi, ki so potrebni za izvedbo prehodov med obstoječim in predvidenim
delom. Nad preboji se izvede AB preklade. Izvedba prebojev pomeni rekonstrukcijo
obstoječega objekta. Nosilna konstrukcija (plošče, stene, stebri, stopnišče, slopi, nosilci)
dozidave bo v celoti iz armiranega betona. Dozidava bo temeljena na AB temeljni plošči, ki je
po obodu in pod stebri ojačana za AB gredami.
Novi del objekta bo v celoti dilatiran od obstoječega. Med obstoječi objekt in dozidavo bo po
celotni višini in širini vgrajen XPS debeline 10 cm. Dozidava bo z obstoječim objektom
povezana samo preko komunikacijskih prehodov. V teh delih bo tudi nekonstrukcijske
elemente (tlake) potrebno dilatirati.
Materiali
Materiali na zunanjosti:
Streha: Predvidena je ravna streha s parno zaporo, toplotno izolacijo in hidroizolacijo na
osnovi fleksibilne poliolefinske folije debeline 1,8 mm. Za toplotno izolacijo se uporabi deloma
XPS, deloma kameno volno. Naklone strešin (min. 2 %) se izvede z naklonsko toplotno
izolacijo. Fasade: Del fasade se izolira s kameno volno in zaključi s kontaktnim tankoslojnim
ometom. Stebre, slope in fasade komunikacijskega jedra se izvede kot prezračevano fasado.
Fasadne obloge (npr. fasadne plošče Swisspearl,...) se namesti na kovinsko nerjavečo
podkonstrukcijo. Za toplotno izolacijo prezračevane fasade se uporabi kameno volno
zaščiteno z visoko UV odporno paroprepustno / vodonepropustno folijo črne barve.
Materiali v notranjosti:
Izbor in izvedba finalnih obdelav sten, izbor in izvedba tlakov ter stropov je odvisna od
funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih zahtev, nečiste, čiste in sterilne
prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljuje SIST
EN ISO 14644-1- Klasifikacija čistosti zraka.
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Stene, predelne stene: Predvidene so mavčno-kartonske predelne stene z obojestransko
dvojno oblogo na nerjaveči kovinski podkonstrukciji in z vmesnim polnilom iz steklene volne,
ki zagotavljajo enostavno demontažo. Po potrebi morajo biti ojačane za montažo opreme
(viseče omarice, umivalniki).
Tlaki: Notranje talne obloge morajo ustrezati higienskim in zdravstvenim zahtevam za
tovrstne objekte. Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST
EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani standardi (netekstilne talne obloge).
Stropi: Predvideni so spuščeni rastrski mineralni akustični stropi ne nerjaveči podkonstrukciji,
ki omogočajo enostavno vzdrževanje in enostaven dostop do instalacij nad njimi.
STAVBNO POHIŠTVO
Okna so predvidena v Alu izvedbi s toplotno in zvočno izolacijsko zasteklitvijo. Stekleni
parapeti oken bodo izvedeni iz varnostnega lepljenega stekla. Senčenje se bo zagotavljalo z
zunanjimi kovinskimi žaluzijami na električni pogon in odpornimi na veter. Na notranji strani
oken se bo namestilo bele panelne zavese. Največja dovoljena toplotna prehodnost oken
(Uw) je 1,0 W/m2K. Uporabilo se bo trislojno zasteklitev (Ug=0,6W/m2K). Notranja vrata s
kovinskimi podboji bodo imela lesena vratna krila obložena z laminatom in z zaokroženimi
robovi iz ABS. Na vhod se bo namestilo steklena dvokrilna električna drsna vrata z Alu okvirji
in z ustrezno toplotno in zvočno izolativnostjo. Steklene površine je potrebno izvesti iz
varnostnega lepljenega stekla.
ELEKTRIČNO DVIGALO
Električno dvigalo brez strojnice z drsnimi vrati na dveh straneh bo imelo kabino svetlih
dimenzij 140/210 cm (npr. Schindler). Zaustavljanje bo predvideno na vsaki etaži in medetaži.
POŽARNA VARNOST
V zasnovo požarne varnosti obstoječe stavbe se ne bo posegalo. Dozidava bo v požarnem
smislu povsem ločena in samostojna celota. Vsi ukrepi v zvezi s požarno varnostjo so opisani
in prikazani v študiju požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije.
UČINKOVITA RABA ENERGIJE
Dozidava bo v smislu učinkovite rabe energije povsem ločena in samostojna celota, z lastnim
sistemom ogrevanja in hlajenja (toplotna črpalka), s prisilnim prezračevanjem z rekuperacijo
in z izdatno izoliranim ovojem (tla, fasade, streha, stavbno pohištvo).
ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV
V obstoječo zunanjo ureditev in parkirišče s 24 PM ob SV fasadi obstoječega ZD se ne bo
posegalo. Ob obeh vhodih je predvidena zgolj ureditev tlakovanih površin s kovinskimi stojali
za kolesa. Eno navadno PM se bo spremenilo v PM za invalide.

53

DIIP KD in ZD ŠEMPETER

Ob enosmerni Cesti Prekomorskih brigad se bo umestilo 7 parkirnih mest za potrebe ZD.
Zaradi izgradnje dozidave se bo obstoječe parkirišče ob JZ preuredilo. Pripadajoč cestni
priključek se bo prestavil proti JZ. Zasnova priključka omogoča dobro preglednost na obe
strani pri vključevanju v promet s parkirišča na Cesto Prekomorskih brigad.

Slika 17: Prikaz predvidenih parkirnih mest ob Ulici Nikole Tesle (k.o. 2315 Šempeter pri Gorici, parc.št.
3042/2)

Sedaj se na funkcionalni parceli objekta nahaja 51 parkirnih mest za potrebe ZD. Po izvedbi
dozidave bo na njej skupno 48 PM. Dodatna oziroma manjkajoča parkirna mesta bo zagotovila
Občina Šempeter - Vrtojba, tako da obstoječih 5 PM ob Ulici Nikole Tesle nasproti gasilskega
doma na parceli. št. 3042/2, k.o. Šempeter, namenilo izključno za potrebe ZD. Parkirišča so od
predvidene dozidave oddaljena do cca 130 m. Skupaj bo obiskovalcem in zaposlenim v ZD
zagotovljena trajna uporaba 53 PM (48 navadnih, 3 PM za invalide), kar je 2 PM več kot sedaj.
PM za invalide bodo v bližini vhoda v objekt na pripadajoči funkcionalni parceli.
Razporeditev programa
Tabela 3: Popis prostorov v dozidavi Zdravstvenega doma v Šempetru pri Gorici
Pritličje
Kvadratura v m2
1 Vetrolov
8,33
2 Vhodna avla
16,33
3 Vhodna avla – spodnji nivo
20,58
4 Tehnični prostor 1
3,72
5 Jašek dvigala
6,3
6 Pokriti prehod*
157,33
7 Nadstrešek*
32,11
8 Zunanje stopnišče*
3,81
Skupaj pritličje
248,51
1. nadstropje
Kvadratura v m2
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zdravnik 1
Administracija 1
Prostor za posege 1
Referenčna ambulanta 1
Laboratorij
Odvzem krvi
Sprejem
Odvzem urina
Predprostor 1
Čakalnica ambulanta
Čakalnica laboratorij
Osebje 1
WC osebje – Ž
WC osebje – M
WC – M
Stopnišče 1
Jašek dvigala
Instalacijski jašek
Skupaj 1. nadstropje
2. nadstropje
Zdravnik 2
Administracija 2
Prostor za posege 2
Referenčna ambulanta 2
Čakalnica ambulanta
Osebje 2
Pisarna 1
Pisarna 2
WC osebje
WC osebje – M
Stopnišče 2
Jašek dvigala
Instalacijski jašek
Skupaj 2. nadstropje
3. nadstropje
Tehnični prostor 2
Predprostor
Dodatni prostori – 2. faza izvedbe
WC – M
Stopnišče 3
Jašek dvigala
Instalacijski jašek
Streha – klimati*
Terasa*
Skupaj 3. nadstropje

16,43
15,42
17,04
15,4
13,64
8,67
4,66
4,51
3,98
16,82
15,12
6,08
4,88
5,49
6,62
37,34
6,3
1
199,49
Kvadratura v m2
16,43
15,42
17,04
15,4
26,02
18,51
16,92
16,22
6,61
6,62
37,34
6,3
1
199,83
Kvadratura v m2
14,95
12,08
59,33
6,62
37,34
6,3
1
13,12
39,96
190,7
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Tabela 4: Rekapitulacija površin (bruto, neto)
Zazidana površina
a)
Obstoječ objekt
b)
Dozidava
Skupaj a) + b)
Bruto tlorisna površina
a)
Obstoječ objekt
b)
Dozidava
Pritličje
1. nadstropje
2. nadstropje
3. nadstropje
Skupaj a) + b)
Neto tlorisna površina
a)
Obstoječ objekt
b)
Dozidava
Pritličje
1. nadstropje
2. nadstropje
3. nadstropje
Skupaj a) + b)

Kvadratura v m2
479
245,07
724,07
Kvadratura v m2
1.873,12
1.010,09
274,88
245,07
245,07
245,07
2.883,21
Kvadratura v m2
1.439,00
838,44
248,51
199,4
199,83
190,7
2.277,44

Slika 18: Predstavitev PGD-ja (shematični prikaz stavbe)
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5.2.5 VARIANTA 2 ZDRAVSTVENI DOM - umestitev prostorov ZD v klet ter 1. in 2.
nadstropje hotela
Arhitekturna zasnova, opis predvidenih posegov
V objektu “Hotel Šanpier” se v 1. In 2. nadstropju predvidi program Zdravstvenega doma
Šempeter v obsegu:
• štiri ambulante (administracija, zdravnik, prevezovalnica, referenčna ambulanta),
• komunikacije, čakalnice, sanitarije,
• laboratorij,
• sanitarije zaposleni, garderobe,
• dve pisarni za potrebe uprave ZD Šempeter.
Zaradi obstoječe zasnove pritličnega dela objekta (vertikalne komunikacije delijo prostorsko
zasnovo pritličja), dimenzijsko neustreznih obstoječih komunikacij ter potrebe po ločenih
komunikacijah za potrebe zdravstvenega programa se na mestu požarnih stopnic na
jugozahodni fasadi izvede nove vertikalne komunikacije z dvigalom, ki povezujejo KLETPRITLIČJE-1.NADSTROPJE-2.NADSTROPJE. Navedene komunikacije se umesti med fasado
objekta in uvozno-izvozno rampo v kletne prostore. Vhod v prostore Zdravstvenega doma
Šempeter 2 se zasnuje na jugozahodnem delu objekta, vhodi v posamezne etaže pa centralno
na jugozahodni fasadi objekta. Ob južni fasadi se predvidi izvedba požarnega stopnišča.
Za potrebe navedenega je potrebno izvesti odstranitve, prizidave, ter vzpostaviti novo
namembnost obravnavanih etaž (KLET, PRITLIČJE, 1. NADSTROPJE, 2. NADSTROPJE). OPPN
Mestno središče, Kare 1: Osrednje območje – Plac, lokacija 10 eksplicitno navaja gradnjo
gostinskega objekta s turističnimi sobami. Zaradi navedenega je potrebno pred nadaljnjimi
postopki in izdelavo DGD dokumentacije pridobiti ustrezno strokovno mnenje s strani Občine
Šempeter-Vrtojba glede potrebnih postopkov, ki bodo omogočale navedeno namembnost
(Elaborat lokacijske preveritve, sprememba OPPN).
V priključke objekta na javno-komunalno infrastrukturo se ne posega (vodovod, elektrika,
plin, fekalna in meteorna kanalizacija, dostopi in dovozi do objekta). Viri in sistemske rešitve
ogrevanja in preskrbe z električno energijo se ne spreminjajo.
Objekt se ogreva z toplotno črpalko voda-voda. Toplotna črpalka je umeščena, ni pa povezana
v sistem. Priključitev slednje ni predmet te projektne dokumentacije. Za lokacije posega se
predvidi prezračevanje z lokalnimi enotami z rekuperacijo.
Vertikale električnih in telekomunikacijskih napeljav se ohranjajo, uredi se mikrolokacija
razdelilnih omaric za posamezno etažo. Fekalne vode se po potrebi preetažira. Za potrebe
navezave na izhodne vode se delno poseže v spuščen strop pritličnega dela objekta.
Meteorne vode s strehe prizidave se usmeri v obstoječo meteorno kanalizacijo s strehe
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predhodno odstranjenih požarnih stopnic in zunanje površine ob objektu. Kapaciteta
priključkov se ne spreminja.
Za potrebe spremembe namembnosti se odstrani 22 sob. Skladno z smernicami je slednjim
namenjeno 33 PM. V kleti objekta (garaža) je obstoječih 13 PM. Ostala PM se nadomešča s
souporabo PM na javnih površinah. Potrebno število PM programa zdravstvenega doma glede
na ocenjeno površino (5% kletne površine, 1N, 2N, prizidava) cca. 1000 m² bruto tlorisne
površine, ob upoštevanju normative 1PM / 25 m² bruto tlorisne je 40 PM. Zagotavljanje
slednjih se predvidi z uporabo obstoječih ter souporabo javnih PM. Navedeno je potrebno
pred nadaljnjimi postopki in izdelavo DGD dokumentacije uskladiti in pridobiti ustrezno
strokovno mnenje s strani Občine Šempeter-Vrtojba.
Prikaz neto površin in prostornin prostorov (izračuni po standardu SIST ISO 9836)
OBSTOJEČE NOVO SKUPAJ
Zazidana površina:
411,40 m² 40,45 m² 451,95 m²
Uporabna površina: se ne spreminja
118,40 m²
Bruto tlorisna površina: se ne spreminja
132,25 m²
Bruto prostornina: se ne spreminja
442,80 m³
bruto površina
KLET
K1 HODNIK

16,80 m²

PRITLIČJE
P1 HODNIK_KOMUNIKACIJE_01
P2 VETROLOV_01

23,60 m² (dozidava)
5,30 m² (dozidava)

1. NADSTROPJE
1N1 HODNIK_KOMUNIKACIJE_11
1N2 HODNIK11_ČAKALNICA AMB_11
1N3 PREDPROSTOR
1N4 WC_P_M
1N5 PREDPROSTOR
1N6 WC_P_IZ
1N7 AMB11_ZDRAVNIK
1N8 AMB11_SPREJEM
1N9 AMB11_PREVEZOVALNICA
1N10 AMB11_REF. AMBULANTA
1N11 AMB11_ZDRAVNIK
1N12 AMB11_SPREJEM
1N13 AMB11_PREVEZOVALNICA
1N14 AMB11_REF. AMBULANTA
1N15 HODNIK12_ČAKALNICA LAB
1N16 LAB_ODVZEM KRVI
1N17 LAB_SPREJEM
1N18 LAB_LABORATORIJ

36,35 m² (dozidava)
12 34,45 m²
1,45 m²
2,60 m²
2,00 m²
3,55 m²
23,30 m²
22,55 m²
17,20 m²
21,95 m²
22,75 m²
21,20 m²
21,80 m²
21,20 m²
31,65 m²
14,80 m²
13,85 m²
26,10 m²
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1N19 LAB_URIN_PREDPR.
1N20 LAB_URIN_WC
1N21 HODNIK13_GARDEROBA
1N22 WC_Z_M
1N23 WC_Z_Z
1N24 ČISTILA

2,85 m²
4,15 m²
12,40 m²
2,45 m²
2,45 m²
4,40 m²

2. NADSTROPJE
2N1 HODNIK_KOMUNIKACIJE_11
2N2 HODNIK11_ČAKALNICA AMB11_12
2N3 PREDPROSTOR
2N4 WC_P_M
2N5 PREDPROSTOR
2N6 WC_P_IZ
2N7 AMB11_ZDRAVNIK
2N8 AMB11_SPREJEM
2N9 AMB11_PREVEZOVALNICA
2N10 AMB11_REF. AMBULANTA
2N11 AMB11_ZDRAVNIK
2N12 AMB11_SPREJEM
2N13 AMB11_PREVEZOVALNICA
2N14 AMB11_REF. AMBULANTA
2N15 HODNIK22
2N16 PISARNA 21
2N17 PISARNA 22
2N18 HODNIK13_GARDEROBA
2N19 WC_Z_M
2N20 WC_Z_Z
2N21 SHRAMBA

36,35 m² (dozidava)
34,45 m²
1,45 m²
2,60 m²
2,00 m²
3,55 m²
23,30 m²
22,55 m²
17,20 m²
21,95 m²
22,75 m²
21,20 m²
21,80 m²
21,20 m²
19,75 m²
24,80 m²
22,10 m²
13,70 m²
2,45 m²
2,45 m²
4,40 m²

STREHA
S1 NEPOHODNA RAVNA STREHA

38,22 m² (dozidava)

Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, ogrevanje
Posegi, ki so predmet projektne dokumentacije 090/2021 – IZP ne posegajo v obstoječe
priključke na gospodarsko javno infrastrukturo. Potek, mesta in kapacitete priključkov se ne
spreminjajo. Energetski viri se ne spreminjajo. Od mesta obstoječe elektro omarice se
vzpostavi nov dovod in merilno mesto za potrebe programa ZD.
Statična ocena posegov
Objekt je zasnovan kot skeletna konstrukcija z zidano obodno steno (z vertikalnimi in
horizontalnimi vezmi), armiranobetonskim jedrom (dvigalni jašek) ter armiranobetonskimi
stebri in slopi različnih dimenzij. Plošče so armiranobetonske. V konstrukcijsko zasnovo
objekta se ne posega. V obstoječem objektu se odstrani vse nenosilne elemente.
Prizidan del objekta se izvede na južni strani med obstoječo zunanjo južno steno objekta (v
katero se ne posega) in severnim obodnim (podpornim) zidom uvozno izvozne rampe. Slednji
59

DIIP KD in ZD ŠEMPETER

se po potrebi ojači z armiranobetoskimi slopi. Za potrebe umestitve prizidave se izreže plošča
K-P. Izvede se armiranobetonski jašek dvigala ter armiranobetonski slopi nad parapetnim
zidom uvozno izvozne rampe. Prizidane plošče in stopnice se izvede kot armiranobetonske.
Plošče se podpre z armiranobetonskimi/zidanimi slopi, ki potekajo od K do 2N. Streha objekta
se izvede iz jeklenih nosilcev in prefabriciranih strešnih termoizolativnih alu panelov.
Vpliv posegov na požarno varnost objekta
Obstoječa zasnova požarne varnosti objekta predvideva sektorsko delitev vertikalnih
komunikacij in posameznih sob objekta. Na južni strani so zunanje požarne stopnice, ki se jih
odstrani.
Z umestitvijo novega programa se ohranja sektorska zasnova severnega stopniščnega jedra,
vzpostavi se sektor hodnika z ambulantami ter sektor požarnih komunikacij prizidanega
južnega dela. Sektorska meja se ščiti z stenami in vrati požarne odpornosti EI 60 min. V ostale
zasnove in rešitve požarnega varovanja objekta se ne posega.

Slika 19: Situacija obstoječega stanja
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Slika 20: ZD: Tloris tipične etaže – 2.nadstropje

Slika 21: ZD: fasada zahod
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5.3 Ocena investicijskih stroškov
5.3.1 Navedba osnov za oceno vrednosti investicijskega projekta
Za izdelavo ocene vrednosti investicije so bile uporabljene naslednje podlage:
• PGD »Dozidava k ZD Šempeter pri Gorici«, izdelovalec: ARHI-TURA d.o.o., Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana, junij 2017,
• Primerjalna analiza variant investicije v Zdravstveni dom Šempeter, izdelovalec:
Lean.ing d.o.o., Markova pot 12, 5290 Šempeter pri Gorici; marec 2021,
• Ocena tržne vrednosti pravic na nepremičnini, št. 26-2021, izdelala sodna cenilca
Stojan Vičič in Franc Pintar, maj 2021,
• Zdravstveni dom Šempeter 2 (Objekt »Hotel Šanpier«, IZP Projektna dokumentacija za
pridobitev projektnih pogojev, izdelovalec: Arhitekt Boštjan Hvala s.p., Prešernova 16,
Nova Gorica, avgust 2021,
• Prenova stavbe Kulturnega doma v Šempetru pri Gorici, IDR – 1.faza; izdelovalec:
Arhitekturni biro ACMA d.o.o, Družba za projektiranje, inženiring, razvojne in druge
strokovne dejavnosti , Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, avgust 2021,
• Ponudba za odkup bivšega hotela Šanpier, ponudnik: Atlanticum d.o.o., Bevkov trg 6,
5000 Nova Gorica, januar 2022.

5.3.2 Ocena investicijskih stroškov v stalnih in tekočih cenah po variantah
V nadaljevanju predstavljamo preliminarno grobo oceno skupnih stroškov investicije za
posamezne in skupne/konsolidirane variante investicije:

1.

VARIANTA A

2.

VARIANTA B

3.

VARIANTA C

KULTURNA DVORANA
Varianta 1 KD: variantna rešitev s
podkletenim delom prizidanega dela
(med hotelom in stavbo banke)
Varianta 2 KD: variantna rešitev brez
podkletitve z nadvišanim delom nad
dvorano
Varianta 3 KD: variantna rešitev z
uporabo pritličja hotela in
rekonstrukcijo obstoječe stavbe KD

ZDRAVSTVENI DOM
Varianta 1 ZD: Dozidava ZD ob
jugozahodni fasadi obstoječe stavbe
Varianta 1 ZD: Dozidava ZD ob
jugozahodni fasadi obstoječe stavbe
(enako kot varianta A)
Varianta 2 ZD: V obstoječem objektu
"Hotel Šanpier" se 1. in 2. nadstropju
ter kleti uredi prostore za zdravstveno
dejavnost.

Stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih del in notranje opreme so ocenjeni na podlagi
izdelanih projektantskih ocen za posamezne variante izvedbe investicije. V oceno so glede na
zgodnjo fazo priprave investicijske dokumentacije vključeni tudi nepredvideni stroški.
Ostali stroški so določeni na podlagi podatkov naročnika in izkušenj izdelovalca investicijske
dokumentacije pri podrobnih projektih. Stroški strokovnega gradbenega nadzora in inženiringa
so upoštevani v višini 3,0 % vrednosti GOI del, stroški izdelave projektne dokumentacije in
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stroški izdelave investicijske dokumentacije so določeni na podlagi že sklenjenih pogodb z
zunanjimi izvajalci teh del ter predvidenimi dodatnimi storitvami. V izračunih smo za vsa dela
skladno z veljavnim ZDDV-1 upoštevali 22 % DDV razen za stroške komunalnega prispevka in
stroške nakupa stavbe »Hotel Šanpier«, DDV se za ti dve postavki ne obračunava.
Stroški nakupa stavbe Hotel Šanpier:
Ponudnik Atlanticum d.o.o., Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica je predložil zavezujočo ponudbo z
naslednjo ponudbeno ceno in opcijami:
1) Cena objekta z vso premično in tehnološko opremo
(sobe opremljene na novo, strojne in elektro inštalacije na novo…)
2.000.000,00 eur, če kupec ni davčni zavezanec (44. člen ZDDV-1)
1.800.000,00 eur, če je kupec davčni zavezanec (45. člen ZDDV-1)
2) Cena objekta brez premične in tehnološke opreme
1.700.000,00 eur, če kupec ni davčni zavezanec (44. člen ZDDV-1)
1.500.000,00 eur, če je kupec davčni zavezanec (45. člen ZDDV-1)
Opcije pri nakupu objekta brez premične in tehnološke opreme:
a) Strojnica v celoti izvedena na novo
toplotna črpalka voda-voda, sekundarna plinska peč, ponorna in
črpalna vrtina, črpalke, zalogovniki, CNS, frekvenčniki za pasivno
gretje/hlajenje, prezračevanje, razvlaževanje, konvektorji
100.000,00 eur
b) Kuhinja v celoti izvedena na novo
v celoti opremljena, varčna napa, vsa kuhinjska tehnologija
50.000,00 eur
c) Restavracija v celoti izvedena na novo
30.000,00 eur
d) Gostinski bar z recepcijo v celoti izvedeno na novo
30.000,00 eur
e) Oprema sob v celoti izvedena na novo - 20 sob
150.000,00 eur
Občina Šempeter – Vrtojba si za namene nakupa stavbe DDV ne more povrniti, zato smo v
oceni upoštevali ceno objekta brez premične in tehnološke opreme stavbe v višini 1.700.000
EUR. Iz opcijske ponudbe je nujen odkup strojnice v višini 100.000 EUR, smiseln pa je tudi
odkup kuhinje v višini 50.000 EUR, ki omogoča v stavbi vzpostaviti možnost organizacije
dogodkov s postrežbo, odstranitev kuhinje pa bi povzročila le še dodatne stroške.
Predvidene stroške nakupa stavbe Hotel Šanpier smo na podlagi Ocene tržne vrednosti pravic
na nepremičnini, št. 26-2021, ki sta jo izdelala sodna cenilca Stojan Vičič in Franc Pintar v maju
2021, najprej porazdelili po posameznih etažah:
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Tabela 5: Preglednica cene nepremičnine po etažah s kvadraturami in v EUR – primerjava
cenitev/ponudba
OCENA TRŽNE VREDNOSTI NA NEPREMIČNINI - Poslovna stavba
PRERAČUN – PONUDBA**
štev. 705 k.o. 2315 Šem.*
ocenjena tržna
ocenjena tržna
ETAŽE
m2
cena/m2 v EUR
cena/m2 v EUR
vrednost v EUR
vrednost v EUR
KLET
440,71
206.900,00 €
469,47 €
223.569,04 €
507,29 €
PRITLIČJE
359,68
502.850,00 €
1.398,05 €
543.362,47 €
1.510,68 €
1. NADSTROPJE
351,85
402.950,00 €
1.145,23 €
435.413,95 €
1.237,50 €
2. NADSTROPJE
346,71
397.050,00 €
1.145,19 €
429.038,61 €
1.237,46 €
PODSTREŠJE
182,26
63.500,00 €
348,40 €
68.615,92 €
376,47 €
935,78 €
1.700.000,00 €
1.011,18 €
SKUPAJ 1681,21 1.573.250,00 €

* podatki iz Ocene tržne vrednosti pravic na nepremičnini, št. 26-2021, maj 2021
** podatki iz ponudbe družbe Atlanticum d.o.o., Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica
Za potrebe umestitve programov Zdravstvenega doma so predvidene naslednje površine:
• Klet v obsegu 440,71 m2,
• 1.nadstropje v obsegu 351,85 m2,
• 2. nadstropje v obsegu 346,71 m2.
Za potrebe umestitve programov kulturne dvorane so predvidene naslednje površine
• pritličje v obsegu 130,9 m2.
Ostale površine, namenjene drugim dejavnostim (Občina Šempeter-Vrtojba):
• pritličje v obsegu 228,78 m2,
• podstrešje v obsegu 182,26 m2.
Na podlagi zgoraj navedene porazdelitve površin smo v nadaljevanju porazdelili še stroške
nakupa za posamezno investicijo. Del nakupa, ki se ne nanaša na nobeno od predmetnih
investicij, smo prikazali posebej.
Tabela 6: Porazdelitev stroškov nakupa stavbe »Hotel Šanpier« po uporabnikih v EUR
ETAŽE
ZD
KD
OSTALO OŠV
KLET
223.569,04 €
PRITLIČJE
197.748,41 €
345.614,06 €
1. NADSTROPJE
435.413,95 €
2. NADSTROPJE
429.038,61 €
PODSTREŠJE
68.615,92 €
SKUPAJ
1.088.021,61 €
197.748,41 €
414.229,98 €

Poleg tega je nujno, da za potrebe delovanja stavbe Občina odkupi še strojno opremo v višini
100.000 EUR, ki omogoča ogrevanje stavbe, smiseln pa je še odkup kuhinje v višini 50.000 EUR.
Izračun ocene vrednosti posamezne investicije v predvidenih variantah ob upoštevanju zgoraj
navedenih podlag prikazujemo v naslednji tabeli.
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Tabela 7: KULTURNA DVORANA: Ocena skupnih stroškov investicije
v stalnih cenah
VRSTA DEL/OBJEKT KULTURNA DVORANA
VARIANTA 1
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN OPREMA
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
PRIPRAVLJALNA DELA
5.000,00 €
RUŠITVE
49.839,50 €
ZAŠČITA GRADBENE JAME
195.199,65 €
GRADBENA DELA
618.420,00 €
OBRTNIŠKA DELA
514.950,00 €
ZUNANJA UREDITEV
58.900,00 €
STROJNE INSTALACIJE
235.000,00 €
ELEKTRO INSTALACIJE
135.000,00 €
SKUPAJ GOI DELA
1.812.309,15 €
OPREMA
OPREMA PROSTOROV IN DVORANE
151.800,00 €
ODRSKA TEHNIKA
75.000,00 €
SKUPAJ OPREMA
226.800,00 €
NEPREDVIDENA DELA
Nepredvidena dela
271.846,37 €
SKUPAJ GOI DELA IN OPREMA
2.310.955,52 €

po variantah in strukturi stroškov
VARIANTA 2

VARIANTA 3

5.000,00 €
64.839,50 €
0,00 €
621.067,50 €
563.800,00 €
58.900,00 €
240.000,00 €
135.000,00 €
1.688.607,00 €

5.000,00 €
51.839,50 €
0,00 €
500.812,50 €
497.250,00 €
43.900,00 €
215.000,00 €
130.000,00 €
1.443.802,00 €

149.750,00 €
75.000,00 €
224.750,00 €

138.250,00 €
75.000,00 €
213.250,00 €

168.860,70 €
2.082.217,70 €

144.380,20 €
1.801.432,20 €

SORAZMERNI DELEŽ NAKUPA STAVBE
"HOTEL ŠANPIER"
Sorazmerni del pritličja

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

197.748,41 €
197.748,41 €

STROŠKI ZUNANJIH STORITEV
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 2 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev
SKUPAJ STROŠKI ZUNANJIH STORITEV

40.000,00 €
20.000,00 €
54.369,27 €
5.590,85 €
27.184,64 €
147.144,76 €

40.000,00 €
20.000,00 €
50.658,21 €
6.698,95 €
25.329,11 €
142.686,27 €

40.000,00 €
20.000,00 €
43.314,06 €
3.290,71 €
21.657,03 €
128.261,80 €

2.458.100,28 €
539.552,08 €
0,00 €
2.997.652,36 €

2.224.903,97 €
488.005,10 €
0,00 €
2.712.909,07 €

2.127.442,41 €
423.808,72 €
0,00 €
2.551.251,13 €

VSE SKUPAJ BREZ DDV
DDV 22%
SKUPAJ Z DDV

Iz tabele je razvidno, da je najdražja varianta izvedbe rekonstrukcije KD varianta 1, to je
variantna rešitev s podkletenim delom prizidanega dela med hotelom in stavbo banke.
Najcenejše varianta je varianta 3 z odkupom in uporabo dela pritličja hotela Šanpier za potrebe
KD.
V nadaljevanju je podana ocena vrednosti investicije še za dve varianti izvedbe investicije za
Zdravstveni dom Šempeter.
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Tabela 8: ZDRAVSTVENI DOM: Ocena skupnih stroškov investicije po variantah in strukturi stroškov v
stalnih cenah
VRSTA DEL/OBJEKT ZDRAVSTVENI DOM
VARIANTA 1
VARIANTA 2
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN OPREMA
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
GRADBENA DELA
264.723,76 €
STROJNE INSTALACIJE
133.497,14 €
ELEKTRO INSTALACIJE
112.720,00 €
SKUPAJ GOI DELA
1.399.559,96 €
510.940,90 €
OPREMA
OPREMA PROSTOROV
SKUPAJ OPREMA
121.200,00 €
110.000,00 €
NEPREDVIDENA DELA
Nepredvidena dela
51.094,09 €
SKUPAJ GOI DELA IN OPREMA
1.520.759,96 €
672.034,99 €
SORAZMERNI DELEŽ NAKUPA STAVBE "HOTEL ŠANPIER"
klet
1.nad.
2.nad.
strojna oprema
STROŠKI ZUNANJIH STORITEV
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 2 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev
SKUPAJ STROŠKI ZUNANJIH STORITEV
VSE SKUPAJ BREZ DDV
DDV 22%
SKUPAJ Z DDV

0,00 €

1.188.021,61 €
223.569,04 €
435.413,95 €
429.038,61 €
100.000,00 €

83.973,60 €
4.400,00 €
41.986,80 €
35.350,00 €

40.000,00 €
4.400,00 €
15.328,23 €
0,00 €

165.710,40 €

59.728,23 €

1.686.470,36 €
363.246,48 €
2.049.716,84 €

1.919.744,83 €
160.987,91 €
2.080.772,74 €

Ocena investicije za varianto 2 je sicer višja od ocene investicije za varianto 1, vendar se oceni
investicije za obe varianti zagotovitve dodatnih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter med
seboj minimalno razlikujeta.
Ob tem velja poudariti, da je ocena za varianto 1 izdelana na podlagi podatkov iz Primerjalne
analize variant investicije v Zdravstveni dom Šempeter, ki je bila izdelana v marcu 2021, cene
gradbenih storitev pa so se v zadnjem obdobju občutno povišale, zaradi česar je pričakovati, da
bi bili stroški izvedbe investicije po varianti 1 višji.
Tabele v nadaljevanju prikazujejo konsolidirane podatke obeh investicij po variantah A, B in C
kot opredeljeno v 4. poglavju tega dokumenta, saj le na ta način lahko ocenjujemo primernost
izvedbe investicije po variantah glede na to, da varianta C vključuje izvedbo obeh investicij z
odkupom stavbe Hotel Šanpier in umestitvijo programov obeh investicij v to stavbo.
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V skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016)
prikazujemo oceno investicijskih stroškov v stalnih in tekočih cenah.
Tekoče cene so izračunane na podlagi okvirne dinamike investiranja, predstavljene v poglavju 6.
Koeficienti rasti cen so povzeti iz Jesenskega poročila UMAR, september 2021.
Varianta A: Rekonstrukcija KD s podkletenim delom prizidanega dela in dozidava
Zdravstvenega doma (Varianta 1 KD in Varianta 1 ZD)
Tabela 9: Ocena skupnih stroškov investicije v stalnih cenah – VARIANTA A (Varianta 1 KD in Varianta
1 ZD)
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

DDV

VREDNOST z DDV

1
2
3
4
5

Gradbeno obrtniška dela-US
Oprema
Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
Stroški storitev zunanjih izvajalcev

3.211.869,11 €
348.000,00 €
271.846,37 €
0,00 €
312.855,16 €

706.611,20 €
76.560,00 €
59.806,20 €
0,00 €
59.821,15 €

3.918.480,31 €
424.560,00 €
331.652,57 €
0,00 €
372.676,31 €

6

Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev
VSE SKUPAJ

123.973,60 €
24.400,00 €
96.356,07 €
40.940,85 €
27.184,64 €
4.144.570,64 €

27.274,19 €
5.368,00 €
21.198,34 €
0,00 €
5.980,62 €
902.798,55 €

151.247,79 €
29.768,00 €
117.554,41 €
40.940,85 €
33.165,26 €
5.047.369,20 €

Tabela 10: Ocena skupnih stroškov investicije v tekočih cenah – VARIANTA A (Varianta 1 KD in
Varianta 1 ZD)
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

DDV

VREDNOST z
DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema
3 Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

3.307.229,50 €
361.704,24 €
279.917,49 €

727.590,49 €
79.574,93 €
61.581,85 €

4.034.819,99 €
441.279,17 €
341.499,34 €

315.987,82 €

60.510,33 €

376.498,15 €

6

123.973,60 €
24.400,00 €
99.216,89 €
40.940,85 €
27.456,48 €
4.264.839,05 €

27.274,19 €
5.368,00 €
21.827,71 €
0,00 €
6.040,43 €
929.257,60 €

151.247,79 €
29.768,00 €
121.044,60 €
40.940,85 €
33.496,91 €
5.194.096,66 €

Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev
VSE SKUPAJ
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Varianta B: Rekonstrukcija KD brez podkletitve z nadvišanim delom nad dvorano in dozidava
Zdravstvenega doma (Varianta 2 KD in Varianta 1 ZD)
Tabela 11: Ocena skupnih stroškov investicije v stalnih cenah – VARIANTA B (Varianta 2 KD in Varianta
1 ZD)
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema
3 Nepredvidena dela
4
5
-

Nakup Hotela Šanpier
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek

- Ostali stroški zunanjih storitev
6 VSE SKUPAJ

DDV

VREDNOST z DDV

3.088.166,96 €
345.950,00 €
168.860,70 €

679.396,73 €
76.109,00 €
37.149,35 €

3.767.563,69 €
422.059,00 €
206.010,05 €

0,00 €
308.396,66 €
123.973,60 €
24.400,00 €
92.645,01 €
42.048,95 €

0,00 €
58.596,50 €
27.274,19 €
5.368,00 €
20.381,90 €

0,00 €
366.993,16 €
151.247,79 €
29.768,00 €
113.026,91 €
42.048,95 €

25.329,11 €
3.911.374,32 €

5.572,40 €
851.251,58 €

30.901,51 €
4.762.625,91 €

Tabela 12: Ocena skupnih stroškov investicije v tekočih cenah – VARIANTA B (Varianta 2 KD in
Varianta 1 ZD)
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema
3 Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
5
-

Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev

6 VSE SKUPAJ
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DDV

VREDNOST z DDV

3.179.854,64 €
359.573,51 €
173.874,17 €
0,00 €

699.568,02 €
79.106,17 €
38.252,32 €
0,00 €

3.879.422,66 €
438.679,68 €
212.126,49 €
0,00 €

311.400,59 €
123.973,60 €
24.400,00 €
95.395,64 €
42.048,95 €
25.582,40 €

59.257,36 €
27.274,19 €
5.368,00 €
20.987,04 €
5.628,13 €

370.657,94 €
151.247,79 €
29.768,00 €
116.382,68 €
42.048,95 €
31.210,52 €

4.024.702,91 €

876.183,87 €

4.900.886,78 €
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Varianta C: Rekonstrukcija KD z uporabo pritličja hotela Šanpier in ureditev dodatnih
prostorov Zdravstvenega doma z uporabo 1. in 2. nadstropja ter kleti hotela Šanpier
(Varianta 3 KD in Varianta 2 ZD)
Tabela 13: Ocena skupnih stroškov investicije v stalnih cenah – VARIANTA C (Varianta 3 KD in Varianta
2 ZD)
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

DDV

z DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema

1.954.742,90 €
323.250,00 €

430.043,44 €
71.115,00 €

2.384.786,34 €
394.365,00 €

3
4
5
-

195.474,29 €
1.385.770,02 €
187.990,03 €
80.000,00 €
24.400,00 €
58.642,29 €

43.004,34 €
0,00 €
40.633,85 €
17.600,00 €
5.368,00 €
12.901,30 €

238.478,63 €
1.385.770,02 €
228.623,88 €
97.600,00 €
29.768,00 €
71.543,59 €

3.290,71 €
21.657,03 €
4.047.227,23 €

0,00 €
4.764,55 €
584.796,63 €

3.290,71 €
26.421,58 €
4.632.023,87 €

Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI

- Komunalni prispevek
- Ostali stroški zunanjih storitev
6 VSE SKUPAJ

Tabela 14: Ocena skupnih stroškov investicije v tekočih cenah – VARIANTA C (Varianta 3 KD in
Varianta 2 ZD)
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

DDV

VREDNOST z
DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US

2.012.779,22 €

442.811,43 €

2.455.590,64 €

2 Oprema
3 Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev
- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija

335.979,59 €
201.277,92 €
1.385.770,02 €
189.947,69 €
80.000,00 €
24.400,00 €

73.915,51 €
44.281,14 €
41.064,53 €
17.600,00 €
5.368,00 €

409.895,09 €
245.559,06 €
1.385.770,02 €
231.012,22 €
97.600,00 €
29.768,00 €

6

60.383,38 €
3.290,71 €
21.873,60 €
4.125.754,43 €

13.284,34 €
0,00 €
4.812,19 €
602.072,61 €

73.667,72 €
3.290,71 €
26.685,79 €
4.727.827,04 €

Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev
VSE SKUPAJ

Tabele s skupnimi ocenami investicij po posameznih variantah so podane v prilogi dokumenta.
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V tabeli št. 15 so prikazani skupni podatki iz izračunov po variantah po stalnih in po tekočih
cenah. Podatkom iz predhodnih tabel, ki se nanašajo izključno na posamezne investicije za KD
in ZD, je dodana je še vrednost odkupa delov stavbe Hotel Šanpier (411,04 m2, 428.973,87 EUR
ter oprema kuhinje 50.000 EUR), ki se ne nanaša na nobeno od predmetnih investicij, za
naročnika pa predstavlja skladno s prejeto ponudbo dodaten vložek v Varianti C in tako
zaokrožuje celotne investicijske stroške.
Tabela 15: Povzetek skupnih stroškov investicije po variantah A, B in C v stalnih in tekočih cenah
STALNE CENE
VRSTA DEL/OBJEKT
KD
ZD
SKUPAJ
OŠV DODATNI PROSTORI HOTEL ŠANPJER
VSE SKUPAJ
TEKOČE CENE
VRSTA DEL/OBJEKT
KD
ZD
SKUPAJ
OŠV DODATNI PROSTORI HOTEL ŠANPJER
VSE SKUPAJ

VARIANTA A
VARIANTA B
2.997.652,36 € 2.712.909,07 €
2.049.716,84 € 2.049.716,84 €
5.047.369,20 € 4.762.625,91 €

VARIANTA C
2.551.251,13 €
2.080.772,74 €
4.632.023,87 €

464.229,98 €
5.047.369,20 € 4.762.625,91 € 5.096.253,85 €

VARIANTA A
VARIANTA B
3.086.341,52 € 2.793.131,64 €
2.107.755,14 € 2.107.755,14 €
5.194.096,66 € 4.900.886,78 €

VARIANTA C
2.620.856,37 €
2.106.970,67 €
4.727.827,04 €

5.194.096,66 € 4.900.886,78 €

464.229,98 €
5.192.057,02 €
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
6.1 Strokovne podlage ter predhodno pripravljena dokumentacija, idejne
rešitve, študije
Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so bile upoštevane naslednje
strokovne podlage:
• PGD »Dozidava k ZD Šempeter pri Gorici«, izdelovalec: ARHI-TURA d.o.o., Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana, junij 2017,
• Primerjalna analiza variant investicije v Zdravstveni dom Šempeter, izdelovalec:
Lean.ing d.o.o., Markova pot 12, 5290 Šempeter pri Gorici, marec 2021,
• Ocena tržne vrednosti pravic na nepremičnini, št. 26-2021, izdelala sodna cenilca
Stojan Vičič in Franc Pintar, maj 2021,
• Zdravstveni dom Šempeter 2 (Objekt »Hotel Šanpier«, IZP Projektna dokumentacija za
pridobitev projektnih pogojev, izdelovalec: Arhitekt Boštjan Hvala s.p., Prešernova 16,
Nova Gorica, avgust 2021,
• Prenova stavbe Kulturnega doma v Šempetru pri Gorici, IDR – 1.faza, izdelovalec:
Arhitekturni biro ACMA d.o.o, Družba za projektiranje, inženiring, razvojne in druge
strokovne dejavnosti , Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, avgust 2021,
• Ponudba za odkup bivšega hotela Šanpier, ponudnik: Atlanticum d.o.o., Bevkov trg 6,
5000 Nova Gorica, januar 2022,
• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016),
• Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014- 2020 (European Commission, december 2014).

6.2 Analiza lokacije
Kulturna dvorana
Območje na katerem se nahaja stavba leži v središču Šempetra pri Gorici, ob Cesti
Prekomorskih brigad. Objekt leži v območju CU - območje centralnih dejavnosti, enota urejanja
je ŠE-58. Stavba se nahaja na naslednjih parcelah:
št. parcele

k.o.

velikost

površina

3051/2

2315-Šempeter

celotna parcela

76

Občina Šempeter-Vrtojba

3051/3

2315-Šempeter

celotna parcela

421

Občina Šempeter-Vrtojba

3051/5

2315-Šempeter

celotna parcela

18

Občina Šempeter-Vrtojba

3051/6

2315-Šempeter

celotna parcela

20

Občina Šempeter-Vrtojba
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Parcele, ki jih še obravnava predvidena gradnja:
št. parcele

k.o.

velikost

površina

lastništvo

3051/13

2315-Šempeter

celotna parcela

45

Občina Šempeter-Vrtojba

3051/14

2315-Šempeter

celotna parcela

112

Občina Šempeter-Vrtojba

3051/19

2315-Šempeter

celotna parcela

413

Občina Šempeter-Vrtojba

3051/10

2315-Šempeter

celotna parcela

126

Občina Šempeter-Vrtojba

3051/16

2315-Šempeter

del parcele

541

Občina Šempeter-Vrtojba
(vpisana služnost za hotel)

Slika 22: Grafični prikaz iz Javnih prostorskih podatkov občine Šempeter -Vrtojba – stavba št. 700,707
– zemljišča s parc. št. 3051/1, 3051/17, 3051/16, 3052/19 in 3059/10 vse k.o. 2315 Šempeter.

Zdravstveni dom:
Opis obstoječega stanja zemljišča in navedba obstoječih objektov
Obstoječa stavba kulturnega doma se dotika stavbe banke na SV strani (parcela št. 3051/1) in
se v manjšem delu dotika stavbe hotela na SZ stranici (parcela št. 3051/17). Na preostalih
stranicah objekta na JV strani (parceli št. 3052/19 in 3059/10) in na JZ strani (parcela št.
3051/16) stavba meji na asfaltno površino, ki je namenjena pretežno parkiriščem in se navezuje
na Cesto prekomorskih brigad. Na JZ strani je izvedena podzemna garaža, ki služi hotelu in
obsega del parcele št. 3051/16. Na SZ strani je med stavbama banke in hotela tlakovana
ploščad, ki sega od ulice do obravnavane stavbe kulturnega doma.
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Slika 23: Grafični prikaz iz Javnih prostorskih podatkov občine Šempeter -Vrtojba: stavba št. 492 –
zemljišča s parc. št. 3041/1, 3041/2 , 3044 vse k.o. 2315 Šempeter.

Stavba »Hotel Šanpier«

Slika 24: Grafični prikaz iz Javnih prostorskih podatkov občine Šempeter -Vrtojba: stavba št. 705 –
zemljišča s parc. št. 3051/171, 3041/2 , 3051/16 vse k.o. 2315 Šempeter.

6.2.1 Usklajenost investicijskega projekta s prostorskimi akti
Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel:
• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št.
7/2014 z dne 31. 1. 2014)
• Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014)
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•
•

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Šempeter- Vrtojba (Uradni list RS št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015)
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta
Občine Šempeter-Vrtojba(Uradni list RS št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017)

6.3 Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta z okvirnim obsegom in
specifikacijo nastajanja investicijskih stroškov
6.3.1 Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta
Naročnik planira, da se bo investicijski projekt realiziral do oktobra 2024. Izvedba investicijskih
projektov bo potekala vzporedno glede na pripravljenost posamezne investicije za izvedbo.
Okvirni operativni program priprave in izvedbe investicijskega projekta je predstavljen v
naslednji tabeli.
Tabela 16: Okvirni terminski plan investicijskega projekta
KUTURNA DVORANA ZDRAVSTVENI DOM
ČASOVNI NAČRT IZVEDBE - Aktivnosti

Začetek

Zaključek

Izdelava investicijske dokumentacije

jan.22

sep.22

jan.22

sep.22

Izdelava in potrditev DIIP

jan.22

mar.22

jan.22

mar.22

Izdelava in potrditev PIZ

mar.22

maj.22

mar.22

maj.22

Izdelava in potrditev IP

avg.22

sep.22

avg.22

sep.22

Nakup Hotela Šanpier

apr.22

dec.22

apr.22

dec.22

Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega
dovoljenja

feb.21

dec.22

feb.21

dec.22

Izdelava projektne dokumentacije DGD

maj 22

sep.22

maj 22

sep.22

Pridobitev gradbenega dovoljenja

sep.22

dec.22

sep.22

dec.22

Izdelava projektne dokumentacije PZI

sep.22

dec.22

sep.22

dec.22

IZVEDBA investicijskega projekta in predaja izvedenih del namenu

sep.22

jan.24

sep.22

jan.24

Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih (GOI) del

jan.23

avg.24

jan.23

avg.24

Izvedba postopka JN za izbor izvajalca GOI del

jan.23

mar.23

jan.23

mar.23

Podpis gradbene pogodbe z izvajalcem GOI del

mar.23

mar.23

mar.23

mar.23

Izvedba GOI del

jun.23

jun.24

jun.23

jun.24

Priprava dokumentacije in izvedba tehničnega pregleda

jul.24

jul.24

jul.24

jul.24

Pridobitev uporabnega dovoljenja in primopredaja izvedenih del

jul.24

avg.24

jul.24

avg.24

Nabava, dobava in montaža opreme

jan.24

jul.24

jan.24

jul.24

Izvedba postopka JN za izbor dobavitelja notranje opreme

jan.24

mar.24

jan.24

mar.24

Podpis pogodbe z izbranim dobaviteljem notranje opreme

mar.24

mar.24

mar.24

mar.24

Dobava in montaža notranje opreme

apr.24

jun.24

apr.24

jun.24

Izvedba kvalitativnega in kvantitativnega pregleda ter primopredaja

jul.24

jul.24

jul.24

jul.24

Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo)

sep.24

sep.24

sep.24

sep.24

Zaključek vseh aktivnosti v okviru projekta

okt.24

okt.24

okt.24

okt.24

74

Začetek Zaključek

DIIP KD in ZD ŠEMPETER

6.3.2 Specifikacija in dinamika nastajanja investicijskih stroškov
Specifikacija in dinamika nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na osnovi
predstavljenega časovnega načrta izvedbe projekta. V nadaljevanju so v tabelah prikazane
dinamike investiranja po variantah. Koeficienti rasti cen za izračun tekočih cen so povzeti iz
Jesenskega poročila UMAR, september 2021:
Leto 2022: 1,4%
Leto 2023: 2%
Leto 2024: 1,9%
Dinamika investiranja po stalnih in tekočih cenah - Varianta A: Rekonstrukcija KD s
podkletenim delom prizidanega dela in dozidava Zdravstvenega doma
Tabela 17: Dinamika investiranja v stalnih cenah – VARIANTA A
Z.št.

Investicijski stroški

2022

1 Gradbeno obrtniška dela-US

2023

2024

SKUPAJ

1.605.934,56 €

1.605.934,56 €

3.211.869,11 €

348.000,00 €

348.000,00 €

135.923,19 €

135.923,19 €

271.846,37 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

61.770,36 €

48.178,04 €

307.264,31 €

2 Oprema
3 Nepredvidena dela
4 Nakup Hotela Šanpier
5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

197.315,92 €

- Projektna dokumentacija

123.973,60 €

123.973,60 €

24.400,00 €

24.400,00 €

- Investicijska dokumentacija
- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI

48.178,04 €

48.178,04 €

96.356,07 €

- Komunalni prispevek

40.940,85 €

- Ostali stroški zunanjih storitev

13.592,32 €

13.592,32 €

202.906,77 €

1.803.628,10 €

2.138.035,78 €

4.144.570,64 €

35.632,50 €

396.798,18 €

470.367,87 €

902.798,55 €

238.539,27 €

2.200.426,28 €

2.608.403,65 €

5.047.369,20 €

2023

2024

SKUPAJ

5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV

40.940,85 €
27.184,64 €

Tabela 18: Dinamika investiranja v tekočih cenah – VARIANTA A
Z.št.

Investicijski stroški

2022

1 Gradbeno obrtniška dela-US

0,00 €

1.638.053,25 €

1.669.176,26 €

3.307.229,50 €

2 Oprema

0,00 €

0,00 €

361.704,24 €

361.704,24 €

3 Nepredvidena dela

0,00 €

138.641,65 €

141.275,84 €

279.917,49 €

4 Nakup Hotela Šanpier

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

197.315,92 €

63.005,76 €

50.075,29 €

310.396,97 €

- Projektna dokumentacija

123.973,60 €

0,00 €

0,00 €

123.973,60 €

24.400,00 €

0,00 €

0,00 €

24.400,00 €

0,00 €

49.141,60 €

50.075,29 €

99.216,89 €

- Komunalni prispevek

40.940,85 €

0,00 €

0,00 €

40.940,85 €

- Ostali stroški zunanjih storitev

13.592,32 €

13.864,16 €

0,00 €

27.456,48 €

202.906,77 €

1.839.700,66 €

2.222.231,63 €

4.264.839,05 €

35.632,50 €

404.734,14 €

488.890,96 €

929.257,60 €

238.539,27 €

2.244.434,80 €

2.711.122,58 €

5.194.096,66 €

- Investicijska dokumentacija
- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI

5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV
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Dinamika investiranja po stalnih in tekočih cenah - Varianta B: Rekonstrukcija KD brez
podkletitve z nadvišanim delom nad dvorano in dozidava Zdravstvenega doma
Tabela 19: Dinamika investiranja v stalnih cenah – VARIANTA B
Z.št.

Investicijski stroški

2022

1 Gradbeno obrtniška dela-US

2023

2024

SKUPAJ

1.544.083,48 €

1.544.083,48 €

3.088.166,96 €

345.950,00 €

345.950,00 €

84.430,35 €

84.430,35 €

168.860,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

58.987,06 €

46.322,50 €

301.697,71 €

2 Oprema
3 Nepredvidena dela
4 Nakup Hotela Šanpier
5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

196.388,15 €

- Projektna dokumentacija

123.973,60 €

123.973,60 €

24.400,00 €

24.400,00 €

- Investicijska dokumentacija
- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI

46.322,50 €

46.322,50 €

92.645,01 €

- Komunalni prispevek

42.048,95 €

- Ostali stroški zunanjih storitev

12.664,55 €

12.664,55 €

203.087,10 €

1.687.500,89 €

2.020.786,33 €

3.911.374,32 €

35.428,39 €

371.250,20 €

444.572,99 €

851.251,58 €

238.515,50 €

2.058.751,08 €

2.465.359,33 €

4.762.625,91 €

2023

2024

SKUPAJ

5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV

42.048,95 €
25.329,11 €

Tabela 20: Dinamika investiranja v tekočih cenah – VARIANTA B
Z.št.

Investicijski stroški

2022

1 Gradbeno obrtniška dela-US

0,00 €

1.574.965,15 €

1.604.889,49 €

3.179.854,64 €

2 Oprema

0,00 €

0,00 €

359.573,51 €

359.573,51 €

3 Nepredvidena dela

0,00 €

86.118,96 €

87.755,22 €

173.874,17 €

4 Nakup Hotela Šanpier

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

203.087,10 €

60.166,80 €

48.146,68 €

311.400,59 €

- Projektna dokumentacija

123.973,60 €

0,00 €

0,00 €

123.973,60 €

24.400,00 €

0,00 €

0,00 €

24.400,00 €

0,00 €

47.248,95 €

48.146,68 €

95.395,64 €

- Komunalni prispevek

42.048,95 €

0,00 €

0,00 €

42.048,95 €

- Ostali stroški zunanjih storitev

12.664,55 €

12.917,84 €

0,00 €

25.582,40 €

203.087,10 €

1.721.250,90 €

2.100.364,90 €

4.024.702,91 €

35.428,39 €

378.675,20 €

462.080,28 €

876.183,87 €

238.515,50 €

2.099.926,10 €

2.562.445,18 €

4.900.886,78 €

- Investicijska dokumentacija
- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI

5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV
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Dinamika investiranja po stalnih in tekočih cenah - Varianta C: Rekonstrukcija KD z uporabo
pritličja hotela Šanpier in ureditev dodatnih prostorov Zdravstvenega doma z uporabo 1. in 2.
nadstropja ter kleti hotela Šanpier
Tabela 21: Dinamika investiranja v stalnih cenah – VARIANTA C
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

1 Gradbeno obrtniška dela-US

2024

977.371,45 €

2 Oprema
3 Nepredvidena dela
4 Nakup Hotela Šanpier
5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

97.737,15 €

SKUPAJ

977.371,45 €

1.954.742,90 €

323.250,00 €

323.250,00 €

97.737,15 €

195.474,29 €

1.385.770,02 €
118.519,23 €

1.385.770,02 €
40.149,66 €

29.321,14 €

187.990,03 €

- Projektna dokumentacija

80.000,00 €

80.000,00 €

- Investicijska dokumentacija

24.400,00 €

24.400,00 €

- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
- Komunalni prispevek
- Ostali stroški zunanjih storitev
5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV

29.321,14 €

29.321,14 €

3.290,71 €

58.642,29 €
3.290,71 €

10.828,52 €

10.828,52 €

21.657,03 €

1.504.289,24 €

1.115.258,25 €

1.427.679,74 €

4.047.227,23 €

25.350,27 €

245.356,82 €

314.089,54 €

584.796,63 €

1.529.639,52 €

1.360.615,07 €

1.741.769,28 €

4.632.023,87 €

Tabela 22: Dinamika investiranja v tekočih cenah – VARIANTA C
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

2024

SKUPAJ

1 Gradbeno obrtniška dela-US

0,00 €

996.918,88 €

1.015.860,34 €

2.012.779,22 €

2 Oprema

0,00 €

0,00 €

335.979,59 €

335.979,59 €

3 Nepredvidena dela

0,00 €

99.691,89 €

101.586,03 €

201.277,92 €

1.385.770,02 €

0,00 €

0,00 €

1.385.770,02 €

118.519,23 €

40.952,65 €

30.475,81 €

189.947,69 €

- Projektna dokumentacija

80.000,00 €

0,00 €

0,00 €

80.000,00 €

- Investicijska dokumentacija

24.400,00 €

0,00 €

0,00 €

24.400,00 €

0,00 €

29.907,57 €

30.475,81 €

60.383,38 €

3.290,71 €

0,00 €

0,00 €

3.290,71 €

10.828,52 €

11.045,09 €

0,00 €

21.873,60 €

1.504.289,24 €

1.137.563,42 €

1.483.901,77 €

4.125.754,43 €

25.350,27 €

250.263,95 €

326.458,39 €

602.072,61 €

1.529.639,52 €

1.387.827,37 €

1.810.360,16 €

4.727.827,04 €

4 Nakup Hotela Šanpier
5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
- Komunalni prispevek
- Ostali stroški zunanjih storitev
5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV
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6.4 Analiza vplivov na okolje ter analiza vplivov investicijskega projekta z
opisom pomembnejših vplivov projekta z vidika okoljske sprejemljivosti ter
skladnega trajnostnega razvoja družbe
Izvedba investicijskega projekta ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo
vplivala na povečanje hrupa v okolju. Z ekološkega vidika izvedba projekta ni sporna in ne bo
povzročila dodatnih stroškov okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine.
Pri načrtovanju in izvedbi investicijskega projekta so bila in bodo v okviru vseh variant izvedbe
projekta upoštevana vsa predpisana izhodišča za varstvo okolja (okoljska učinkovitost,
učinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost, izboljšanje bivalnega okolja in
zmanjševanje vplivov na okolje). Izvedba investicijskega projekta bo imela pozitiven učinek na
okolje ter ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje
hrupa v okolju. Z ekološkega vidika izvedba projekta ni sporna in ne bo povzročila dodatnih
stroškov okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine.

6.4.1 Analiza vplivov na okolje
Pri projektiranju, izgradnji in obratovanju nove stavbe bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in
standardi, ki urejajo varstvo okolja, tako da obravnavana investicija ne bo imela negativnih
vplivov na okolje. Izvedba investicijskega projekta kot tudi odvijanje predvidenih programov ne
bo imela negativnih vplivov na okolje in bo učinkovita pri izrabi naravnih virov, okoljsko
neškodljiva in trajnostno dostopna.
Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju investicije, bodo časovno
omejeni in bodo kot takšni sprejemljivi za okolje.
Vplivi na okolje bodo nastajali med izgradnjo, pa tudi v času obratovanja. Da bomo med in po
investiciji omejili vplive na okolje, bodo pri izvedbi investicijskega projekta upoštevana
naslednja izhodišča:
• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje rabe energije, količin odpadkov in
ločeno zbiranje odpadkov);
• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
• zmanjševanje vplivov na okolje;
• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin).
Okoljska učinkovitost
Okoljska učinkovitost bo zagotovljena z ločenim zbiranjem odpadkov, izvedba projekta bo težila
k znižanju količin odpadkov, uporaba okolju najboljših in najprijaznejših tehnik ter načinov
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izvajanja gradbenih del. Prav tako bo s strani strokovnega nadzora spremljan nadzor emisij in
tveganj ter ravnanje z odpadki. Vplivi na kvaliteto zraka, tal in vode med uporabo stavbe se
lahko pojavijo, če upravljavec ne bo vzdrževal in uporabljal stavbe primerno oziroma je ne bo
primerno vzdrževal, kar se nanaša predvsem strojne instalacije. Med uporabo ustrezno
vzdrževane stavbe onesnaževanja zraka, vode in tal ne bo zaznati.
Trajnostna dostopnost
Z izvedbo investicij se bo povečala trajnostna dostopnost za vse uporabnike. Urejene bodo
površine za invalidne osebe oz. osebe s posebnimi potrebami.
Zmanjševanje vplivov na okolje
Izvedbo del bo nadziral strokovni nadzor, ki bo preverjal, da bo izvedba projekta potekala v
skladu z okoljskimi omilitvenimi ukrepi. Do onesnaževanja tal, vode, podtalne vode in zraka ne
bo prihajalo. Hrup bo pod mejno vrednostjo.
Učinkovitost izrabe naravnih virov
Pri izvedbi gradbenih del se bo upoštevala učinkovita raba naravnih virov, kar pomeni
učinkovita poraba vode, nadomestitev surovin z enakovrednimi substituti in ekonomična
poraba energije. Pri tem se bodo vgrajevali energetsko učinkoviti materiali.
Ocena vpliva na okolje za investicijski projekt ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo
presegali mejnih vrednosti.
Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov: Ocenjujemo, da pričakovani vplivi projekta na
okolico ne bodo imeli povečanega negativnega vpliva na okolje in bodo s stališča varstva okolja
sprejemljivi, zato za njihovo odpravo ni predvidenih dodatnih stroškov. Pričakuje se, da
dolgoročno ne bo stroškov negativnih vplivov na okolje. Kratkoročne stroške morebitnih
nepredvidenih negativnih vplivov na okolje v času gradnje pa bo v celoti pokrival izvajalec
gradbeno obrtniških in instalacijskih del.
Ocenjujemo, da bo delež teh stroškov v okviru gradbene pogodbe minimalen in bo odvisen od
načina izvedbe del in od cenovne politike izbranega izvajalca del. Ocenjujemo, da bodo le-ti
predstavljali največ 1,0 % vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Okoljski omilitveni
ukrepi so v skladu s slovenskimi predpisi že vkalkulirani v stroških gradnje.
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6.5 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo ter vpliv
projekta na zaposlovanje
6.5.1 Kadrovsko organizacijska shema
Investicijo bo izvajala Občina Šempeter-Vrtojba. Odgovorna oseba investitorja je župan Milan
Turk. Za izvedbo investicijskega projekta investitor ni predvidel posebne organizacije, saj že
zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki ima izkušnje z izvedbo podobnih projektov.
Pripravo in izvedbo projekta bo vodil investitor v okviru obstoječih kadrovskih zmogljivosti.
Investicijo bo vodil Boštjan Mavrič, strokovni sodelavec na investicijah na Občini ŠempeterVrtojba. V času trajanja izvedbe projekta bo oblikovana delovna skupina, v katero bodo
vključeni predstavniki investitorja, predstavniki zunanjih strokovnih sodelavcev ter tudi
predstavniki uporabnikov.
Ključne odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal Občinski svet Občine
Šempeter-Vrtojba in župan Občine Šempeter-Vrtojba. Člani delovne skupine bodo po
pooblastilih vsak na svojem področju odgovorni za izvedbo projekta.
Vloge in odgovornosti imenovane pri izvedbi investicijskega projekta so:
• priprava časovnega načrta izvajanja investicije,
• vodenje postopkov za izbiro izvajalca in nadzornika gradnje,
• koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,
• ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje,
• spremljanje finančnega načrta,
• priprava zahtevkov v primeru sofinanciranje projekta,
• priprava končnega poročila o izvedeni investiciji.
Po izvedbi vseh predvidenih del v okviru projekta in pridobitvi uporabnega dovoljenja bosta z
stavbo upravljala KŠTM Šempeter Vrtojba za in Zdravstveni dom Šempeter, ki bosta odgovorna
za upravljanje in ustrezno vzdrževanje stavbe in njene okolice.

6.5.2 Vpliv investicijskega projekta na zaposlovanje
Vpliv investicijskega projekta na zaposlenost ima posredne in neposredne učinke. Med
neposredne učinke štejemo tista delovna mesta, ki so potrebna za nemoteno obratovanje
investicijskega projekta. Med posredne učinke pa štejemo delovna mesta, ki se odprejo v času
izvajanja investicijskega projekta.
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Poleg neposrednih in posrednih delovnih mest je potrebno omeniti tudi vzporedna delovna
mesta. Vzporedna delovna mesta so dodatne zaposlitve zaradi vzporednih dejavnosti, ki jih bo
omogočal investicijski projekt (novi obrtniki, podjetniki).
Neposredna delovna mesta: Izvedba projekta ne bo imela neposrednega vpliva na dodatno
zaposlovanje v času izvajanja projekta in v času obratovanja projekta. Investitor bo z lastnimi
kadri zagotovil izvedbo investicijskega projekta.
Posredna delovna mesta: Investicija bo omogočila posredno dodatno zaposlovanje v podjetjih,
ki bodo izbrana za izvedbo investicijskega projekta na obravnavanem območju.
Vzporedna delovna mesta: Vzporedna delovna mesta so dodatne zaposlitve zaradi vzporednih
dejavnosti, ki jih bo omogočal obravnavani investicijski projekt. Zaradi izvedbe projekta in
izboljšanja ponudbe zdravstvenih in kulturnih storitev je pričakovati pozitiven vpliv
investicijskega projekta na povečanje vzporednih delovnih mest v občini ter posredno tudi
pozitivni vpliv na gospodarski, okoljski in družbeni razvoj.

6.6 Finančna konstrukcija investicijskega projekta
V nadaljevanju predstavljamo predvideno finančno konstrukcijo in dinamiko financiranja
posameznih variant investicijskega projekta. Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/2006, 54/2010 in 27/2016) so predvideni viri financiranja predstavljeni v tekočih cenah.
Med vire financiranja smo prišteli tudi ostale stroške nakupa hotela Šanpier kot prikazano v
tabeli št. 15 v poglavju 5 v višini 464.229,98 EUR (dodatne površine, oprema kuhinje). Ti stroški
namreč prav tako kot investicijski bremenijo naročnika, saj je potrebno stavbo hotela Šanpier
odkupiti v celoti skladno s prejeto ponudbo. Naročnik se bo v nadaljevanju odločil, ali bo ta del
stavbe prodal ali pa vanj umestil nove programe.
Tabela 23: Viri financiranja po posameznih variantah – tekoče cene
VIRI FINANCIRANJA
OŠV KD
OŠV DODATNI PROSTORI ŠANPJER
SKUPAJ OŠV
ZD LASTNA SREDSTVA
Dodatna sredstva ZD, sofinanciranje
država in občina
SKUPAJ

VARIANTA A

VARIANTA B

VARIANTA C

3.086.341,52 €

2.793.131,64 €

2.620.856,37 €
464.229,98 €

3.086.341,52 €

2.793.131,64 €

972.120,03 €

972.120,03 €

3.085.086,36 €
0,00 €
972.120,03 €

1.135.635,11 €

1.135.635,11 €

1.134.850,64 €

5.194.096,66 €

4.900.886,78 €

5.192.057,02 €
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V letu 2022 je predvideno, da bo Zdravstveni dom osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica iz
presežka pokril delež za nakup stavbe nekdanjega hotela Šanpier v višini 1.188.021,61 EUR.
Potrebno razliko za nakup stavbe v višini 661.978,39 EUR bo iz proračuna pokrila Občina
Šempeter - Vrtojba.
Zdravstveni dom osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica ima s sklepom kolegija županov že
razporejen del presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 972.120,03 € za
investicijo Zdravstveni dom Šempeter. Razliko bodo morali zagotoviti z naslednjim sklepom.
Predvidevamo, da bo investicija v delu, ki odpade na Zdravstveni dom, pokrita bodisi iz naslova
nepovratnih sredstev pridobljenih na državnem razpisu, bodisi iz še nerazporejenih presežkov
Zdravstvenega doma osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica.
Predvidevamo, da bo investicija v delu, ki odpade na prenovo kulturne dvorane, porita iz
sredstev Eko sklada, nepovratnih sredstev pridobljenih na državnem razpisu ali s proračunskimi
sredstvi občine, oziroma zadolžitvijo občine.
V tej fazi projekta višine sofinanciranja še ni možno natančneje opredeliti, natančnejši viri
financiranja bodo opredeljeni v naslednjih fazah izdelave projektne in investicijske
dokumentacije.

6.7 Finančna in ekonomska analiza investicijskega projekta
Poglavitni namen finančne analize je izračun finančnih rezultatov projekta, ki utemeljujejo
izvedbo investicije. Finančni kazalniki se izračunavajo na osnovi izkaza uspeha posamezne
naložbe za ekonomsko dobo projekta ter likvidnostnega toka kot kombinacije finančne
konstrukcije naložbe in bilance uspeha.
Ekonomska analiza je izdelana iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema
tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se
gleda posredne učinke ne samo na investitorja, ampak tudi na širšo družbo.
Izračun kazalnikov finančne in ekonomske analize za izbrano varianto investicijskega projekta
bo izdelan v nadaljnjih fazah izdelave investicijske dokumentacije – predinvesticijska zasnova in
investicijski program.
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7

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S
ČASOVNIM NAČRTOM

7.1 Potrebna investicijska dokumentacija
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste
investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:
• za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 € najmanj
dokument identifikacije investicijskega projekta;
• za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € dokument identifikacije
investicijskega projekta in investicijski program;
• za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 € dokument identifikacije
investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
• za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 € je treba zagotoviti dokument
identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
o pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
o pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice
(na primer visoki stroški vzdrževanja);
o kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.
Celotna ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah vključno z davkom na dodano vrednost
pesega 2,5 mio EUR. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno za omenjen projekt izdelati:
• Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
• Predinvesticijsko zasnovo (PIZ),
• in Investicijski program (IP).

7.2 Potrebna projektna in druga dokumentacija s časovnim načrtom
Za investicijski projekt je bila že izdelana naslednja projektna dokumentacija:
• PGD »Dozidava k ZD Šempeter pri Gorici«, izdelovalec: ARHI-TURA d.o.o., Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana, junij 2017,
• Zdravstveni dom Šempeter 2 (Objekt »Hotel Šanpier«, IZP Projektna dokumentacija za
pridobitev projektnih pogojev, izdelovalec: Arhitekt Boštjan Hvala s.p., Prešernova 16,
Nova Gorica, avgust 2021,
• Prenova stavbe Kulturnega doma v Šempetru pri Gorici, IDR – 1. faza, izdelovalec:
Arhitekturni biro ACMA d.o.o, Družba za projektiranje, inženiring, razvojne in druge
strokovne dejavnosti , Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, avgust 2021.
83

DIIP KD in ZD ŠEMPETER

V nadaljevanju bo moral investitor skladno z izbrano varianto izvedbe operacije izdelati še
naslednjo projektno dokumentacijo:
• projektna dokumentacija faza DGD,
• projektna dokumentacija faza PZI,
• projektna dokumentacija faza PID.
Izdelava projektne dokumentacija v primeru izvedbe operacije po varianti A in po varianti B
lahko poteka ločeno za KulturnO dvorano in Zdravstveni dom, v primeru izvede investicije po
varianti C pa enotno oziroma usklajeno za obe investiciji.
Vsa projektantska in izvajalska dela bo investitor oddal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja
javno naročanje, najugodnejšemu ponudniku po predpisanih postopkih. Pri oddaji in izvajanju
del bo dosledno spoštoval vso veljavno zakonodajo.

7.3 Ugotovitev smiselnosti izvedbe investicijskega projekta
Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta izhaja, da je investicijski projekt upravičen
in koristen, ter da je k izvedbi operacije smiselno pristopiti. Izvedba investicijskega projekta bo
poleg specifičnih koristi prinesla tudi širše družbeno ekonomske koristi in uresničitev ciljev
razvojnih strategij in programov na ravni občine, države in Evropske unije.
Po primerjavi variant »brez investicije« in »z investicijo« lahko zaključimo, da le izpeljava
variante »z investicijo« omogoča doseganje zastavljenih splošnih in specifičnih ciljev.
Primerjava variant pokaže, da je varianta »z investicijo« bolj smiselna, saj v širše okolje
prinese pomembne družbeno-ekonomske koristi, kar upravičuje vlaganja javnih sredstev.
Hkrati pa izvedba variante »z investicijo« uresničuje cilje razvojnih strategij in politik na
občinski, državni in EU ravni ter izpolnjuje vse zakonske zahteve.
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je izvedba investicijskega projekta pod varianto
»z investicijo« nujno potrebna oziroma, da varianta »brez investicije« ne rešuje problema na
dolgoročno vzdržen način ter dolgoročno prinaša mnogo več negativnih učinkov v primerjavi z
investicijskimi stroški, predvidenimi v varianti »z investicijo«. Scenarij »z investicijo« prinaša
neposredne koristi kot tudi številne posredne koristi vsem občanom, tako na kulturnem
področju in področju zdravstva kot tudi na področju urejanja prostora.
Izmed predlaganih variant se kot najugodnejša izkazuje varianta C, ki predstavlja
rekonstrukcijo Kulturne dvorane Šempeter z uporabo pritličja hotela Šanpier (Varianta 3
KD) in ureditev dodatnih prostorov Zdravstvenega doma z uporabo 1. in 2. nadstropja ter
kleti hotela Šanpier (Varianta 2 ZD). Ob tem bo Občina Šempeter Vrtojba pridobila še
dodatne površine v pritličju in mansardi Hotela Šanpier, ki jih bo lahko namenila za druge
potrebe oziroma prodala.
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Projekt ne bo imel negativnih vplivov na okolje, oz. bo učinkovit pri izrabi naravnih virov,
okoljsko učinkovit, trajnostno dostopen in pri projektu bodo v vseh fazah smiselno
zagotovljene enake možnosti. Ob tem pa ta varianta rešuje tudi širšo problematiko možne
degradacije ter omogoča razvoj območja skladno z zastavljenimi dolgoročnimi in
kratkoročnimi cilji razvoja občine Šempeter-Vrtojba ter širšimi razvojnimi cilji regije, države in
EU.
Kljub temu, da izračun kazalnikov finančne in ekonomske analize za izbrano varianto
investicijskega projekta še ni izdelan (izdelan bo v nadaljnjih fazah izdelave investicijske
dokumentacije – predinvesticijska zasnova in investicijski program) je realno pričakovati, da
projekt ne izkazuje finančne upravičenosti, saj gre za naložbo v javno kulturno in zdravstveno
infrastrukturo širšega družbenega pomena, predvsem v smislu kulturne ozaveščenosti
prebivalstva in višjega zdravstvenega standarda ter s tem omogočanje razvoja, oživljanja in
nadgradnje javnih kulturnih in zdravstvenih dejavnosti. Vendar investicije ni mogoče
ocenjevati samo z ozke ekonomsko-finančne perspektive. Ocenjuje se, da bodo nedenarne
koristi investicije v življenjski dobi večje od denarnih stroškov, zaradi česar je izvedba
predstavljenega projekta smiselna.
Družbeno-ekonomske koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša, so med drugim:
• prenova obstoječe stavbe, ki ima prednost pred graditvijo nove,
• ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,
• preprečitev degradacije prostora,
• učinkovita in gospodarna raba zemljišč,
• dvig ravni urejenosti okolja,
• prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev različnih dejavnosti v
prostoru,
• kakovostne delovne razmere,
• zagotavljanje rasti kvalitete življenja v Občini Šempeter-Vrtojba in njeni okolici,
• povečanje interdisciplinarnosti in multifunkcionalnosti prostora,
• povečanje družbenih učinkov, kot so npr. povečana motiviranost in vključevanje mladih
v kulturno in družbeno življenje,
• izboljšanje pogojev za bivanje in delovanje društev,
• izboljšanje pogojev za večje medgeneracijsko druženje,
• boljša varnost,
• boljša dostopnost do storitev,
• boljša dostopnost za ranljive skupine (npr. ljudje s posebnimi potrebami, starostniki
ipd.),
• optimizacija zdravstvene oskrbe,
• krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni,
• povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva.
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Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma
negativnih vplivov na okolje, pravzaprav bo zaradi obnovitve celo pomagala k učinkovitosti
izrabe naravnih virov.
Na podlagi navedenega se Občini Šempeter-Vrtojba predlaga izvedba operacije po Varianti
C, z odkupom hotela Šanpier in umestitvijo programov ZD ter delno programa KD v to
stavbo ter rekonstrukcijo obstoječe stavbe KD.
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PRILOGE:
Priloga 1: PRENOVA KULTURNE DVORANE ŠEMPETER - VARIANTA 1 Ocena skupnih stroškov
investicije po strukturi stroškov v stalnih cenah
A-G Skupaj
N Nepredvidena dela

0,15

(A-G)+N Vse skupaj

2.084.155,52 €

NO Oprema

151.800,00 €

T Tehnologija - odrska oprema
(AG)+N+NO+T

cene brez DDV
1.812.309,15 €
271.846,37 €

75.000,00 €

Vse skupaj

2.310.955,52 €

Kazalci

A neto

cena

EUR /m2

GOI dela

838,20

1.812.309,15

2.162,14 €

cena
5.000,00

5.000,00 €

pripravljalna dela

količina enota mere
1,00
kpl

5.000,00 €

B.

RUŠITVE

količina enota mere

cena

49.839,50 €

B. 1

rušitve stavb
rušitev nižjega prizidanega
dela (SZ stran-pretežno
pritličen)
rušitev višjega prizidanega
dela (JZ stran - dvoetažni del)
rušitev manjših delov na V
strani
rušitev v območju zunanje
ureditve
rušitev ureditev ob objektu

A.

PRIPRAVA

A.1

1
2
3
B. 2
1
C.

ZAŠČITA GRADBENE JAME

C. 1

izkopi
kompleten izkop za dele kleti
izven volumna dvorane
Kompleten izkop za dele kleti
v sklopu volumna
zasipi
kompleten izkop za dele kleti
izven volumna dvorane
Kompleten izkop za dele kleti
v sklopu volumna
varovanje gradbene jame
obod gradbene jame
obod gradbene jame proti
sosednjim objektom s
podbetoniranjem
obod gradbene jame v
volumnu s podbetoniranjem

1
2
C. 2
1
2
C. 3
1
2
3
D.

GRADBENA DELA

445,50

m3

40,00

17.820,00 €

547,50

m3

45,00

24.637,50 €

30,00

m3

40,00

1.200,00 €

309,10

m2

20,00

6.182,00 €

cena

195.199,65 €

količina enota mere

555,00

m3

45,00

24.975,00 €

345,60

m3

50,00

17.280,00 €

166,50

m3

15,00

2.497,50 €

34,56

m3

15,00

518,40 €

61,88

m2

250,00

15.468,75 €

140,40

m2

450,00

63.180,00 €

158,40

m2

450,00

71.280,00 €

cena

618.420,00 €

količina enota mere
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D. 1
1
D. 2
1
2
3

rekonstrukcija
dvorana in spremljajoči
prostori
novogradnja
klet
pritličje
nadstropje

E.

OBRTNIŠKA DELA

E. 1

obrtniška dela - novogradnja
zahtevnost obdelav - visoka
(A)
zahtevnost obdelav - srednja
(B)
zahtevnost obdelav - nizka (C)
obrtniška dela rekonstrukcija
zahtevnost obdelav - visoka
(A)
zahtevnost obdelav - srednja
(B)
zahtevnost obdelav - nizka (C)

1
2
3
E. 2
1
2
3
F.
F. 1
F. 2

ZUNANJA UREDITEV
tlakovane površine
1 ploščad pred vhodom
druge površine
ureditve ob parkirnih
1 površinah

H.

STROJNE INSTALACIJE

H. 1

strojne instalacije in oprema

G.
G.
NO
.
NO
. 1

NO
. 2
NO
. 3

ELEKTRO INSTALACIJE
1 elektro instalacije in oprema

OPREMA

478,20

m2

750,00

358.650,00 €

136,50
203,70
113,40

m2
m2
m2

700,00
500,00
550,00

95.550,00 €
101.850,00 €
62.370,00 €

cena

514.950,00 €

količina enota mere

106,50

m2

700,00

74.550,00 €

223,00
103,00

m2
m2

550,00
450,00

122.650,00 €
46.350,00 €

280,00

m2

800,00

224.000,00 €

79,00
0,00

m2
m2

600,00
450,00

47.400,00 €
0,00 €

cena

58.900,00 €

količina enota mere
210,00

m2

250,00

52.500,00 €

80,00

m2

80,00

6.400,00 €

količina enota mere
1,00
kpl

cena
235.000,00

235.000,00 €

količina enota mere
1,00
kpl

cena
135.000,00

135.000,00 €

količina enota mere

cena

151.800,00 €

235.000,00 €

135.000,00 €

tipska oprema prostorov
1 učilnice
50,00
2 garderobe in podobni prostori 107,00

m2
m2

135,00
150,00

6.750,00 €
16.050,00 €

namenska oprema prostorov
1 vhodna avla in stopnišče

105,00

m2

200,00

21.000,00 €

specialna oprema dvorane
1 notranja oprema dvorane
2 notranja oprema zaodrja

270,00
79,00

m2
m2

400,00
250,00

108.000,00 €
19.750,00 €

cena
45.000,00
20.000,00

75.000,00 €

T.

specialna oprema

T. 1
T. 2

odrska tehnika
elektro oprema dvorane

količina enota mere
1,00
ocena
1,00
ocena
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Vir: IDR Prenova stavbe Kulturne dvorane v Šempetru pri Gorici; Arhitekturni biro ACMA d.o.o,
Ajdovščina
Priloga 2: PRENOVA KULTURNE DVORANE ŠEMPETER - VARIANTA 2 Ocena skupnih stroškov
investicije po strukturi stroškov v stalnih cenah
cene brez DDV
A-G Skupaj
N Nepredvidena dela
(AG)+N Vse skupaj

10%

1.857.467,70 €

NO Oprema

149.750,00 €

T Tehnologija - odrska oprema
A-G)+N+NO+T Vse skupaj

A.
A.1

1.688.607,00 €
168.860,70 €

75.000,00 €
2.082.217,70 €

Kazalci

A neto

cena

EUR /m2

GOI dela

904,00

1.688.607,00 €

1.867,93 €

PRIPRAVA
pripravljalna dela

količina
1,00

enota mere cena
kpl
5000,00

5.000,00 €
5.000,00 €

RUŠITVE
rušitve stavb
rušitev nižjega prizidanega dela
(SZ stran-pretežno pritličen)
rušitev višjega prizidanega dela
(JZ stran - dvoetažni del)
rušitev manjših delov na V strani
rušitev dela strehe in ostrešja
rušitev v območju zunanje
ureditve
rušitev ureditev ob objektu

količina

enota mere cena

64.839,50 €

445,50

m3

40,00

17.820,00 €

547,50
30,00
1,00

m3
m3
kpl

45,00
40,00
15000,00

24.637,50 €
1.200,00 €
15.000,00 €

309,10

m2

20,00

6.182,00 €

C.

ZAŠČITA GRADBENE JAME

količina

enota mere cena

0,00 €

C. 1

ni ukrepov gradbene jame

1,00

kpl

0,00 €

GRADBENA DELA
rekonstrukcija
1 dvorana in spremljajoči prostori
novogradnja

količina

enota mere cena

621.067,50 €

477,60

m2

750,00

358.200,00 €

1 pritličje
2 nadstropje 1
3 nadstropje 2

218,40
79,80
194,25

m2
m2
m2

550,00
450,00
550,00

120.120,00 €
35.910,00 €
106.837,50 €

OBRTNIŠKA DELA
obrtniška dela - novogradnja

količina

enota mere cena

563.800,00 €

1 zahtevnost obdelav - visoka (A)
2 zahtevnost obdelav - srednja (B)
3 zahtevnost obdelav - nizka (C)
obrtniška dela - rekonstrukcija
1 zahtevnost obdelav - visoka (A)
2 zahtevnost obdelav - srednja (B)

121,00
253,00
119,00

m2
m2
m2

700,00
550,00
450,00

84.700,00 €
139.150,00 €
53.550,00 €

277,00
108,00

m2
m2

800,00
600,00

221.600,00 €
64.800,00 €

B.
B. 1
1
2
3
4
B. 2
1

D.
D. 1
D. 2

E.
E. 1

E. 2
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3 zahtevnost obdelav - nizka (C)

0,00

m2

F.
F. 1

ZUNANJA UREDITEV
tlakovane površine
1 ploščad pred vhodom

količina

enota mere cena

58.900,00 €

210,00

m2

250,00

52.500,00 €

F. 2

druge površine
1 ureditve ob parkirnih površinah

80,00

m2

80,00

6.400,00 €

STROJNE INSTALACIJE
strojne instalacije in oprema

količina
1,00

enota mere cena
kpl
240000,00

240.000,00 €
240.000,00 €

ELEKTRO INSTALACIJE
1 elektro instalacije in oprema

količina
1,00

enota mere cena
kpl
135000,00

135.000,00 €
135.000,00 €

OPREMA
tipska oprema prostorov
1 učilnice
2 garderobe in podobni prostori
namenska oprema prostorov
1 vhodna avla in stopnišče

količina

enota mere cena

149.750,00 €

50,00
80,00

m2
m2

135,00
150,00

6.750,00 €
12.000,00 €

115,00

m2

200,00

23.000,00 €

270,00
79,00

m2
m2

400,00
250,00

108.000,00 €
19.750,00 €

H.
H. 1
G.
G.
NO
.
NO. 1

NO. 2
NO. 3

specialna oprema dvorane
1 notranja oprema dvorane
2 notranja oprema zaodrja

450,00

0,00 €

T.
T. 1

specialna oprema
odrska tehnika

količina
1,00

enota mere cena
ocena
45000,00

75.000,00 €
55.000,00 €

T. 2

elektro oprema dvorane

1,00

ocena

20.000,00 €

20000,00

Vir: IDR Prenova stavbe Kulturnega doma v Šempetru pri Gorici; Arhitekturni biro ACMA d.o.o,
Ajdovščina
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Priloga 3: PRENOVA KULTURNE DVORANE ŠEMPETER - VARIANTA 3 Ocena skupnih stroškov
investicije po strukturi stroškov v stalnih cenah
cene brez DDV
A-G Skupaj
N Nepredvidena dela
(AG)+N Vse skupaj

10%

1.588.182,20 €

NO Oprema

138.250,00 €

T Tehnologija - odrska oprema

75.000,00 €

(A-G)+N+NO+T Vse skupaj

A.
A.1

E. 3

EUR /m2

GOI dela

831,00

1.443.802,00 €

1.737,43 €

RUŠITVE
rušitve stavb
rušitev nižjega prizidanega dela
(SZ stran-pretežno pritličen)
rušitev višjega prizidanega dela
(JZ stran - dvoetažni del)
rušitve v obstoječem hotelu
rušitev manjših delov na V strani
rušitev v območju zunanje
ureditve
rušitev ureditev ob objektu

količina

enota mere cena

51.839,50 €

445,50

m3

40,00

17.820,00 €

547,50
1,00
30,00

m3
ocena
m3

45,00
2000,00
40,00

24.637,50 €
2.000,00 €
1.200,00 €

309,10

m2

20,00

6.182,00 €

ZAŠČITA GRADBENE JAME
ni ukrepov gradbene jame

količina
1,00

enota mere cena
kpl
0,00

0,00 €
0,00 €

GRADBENA DELA
rekonstrukcija
1 dvorana in spremljajoči prostori
novogradnja
1 pritličje

količina

enota mere cena

500.812,50 €

414,00

m2

750,00

310.500,00 €

259,35

m2

500,00

129.675,00 €

2 nadstropje 1

110,25

m2

550,00

60.637,50 €

OBRTNIŠKA DELA
obrtniška dela - novogradnja
1 zahtevnost obdelav - visoka (A)
2 zahtevnost obdelav - srednja (B)
3 zahtevnost obdelav - nizka (C)

količina

enota mere cena

497.250,00 €

6,00
141,00
206,00

m2
m2
m2

700,00
550,00
450,00

4.200,00 €
77.550,00 €
92.700,00 €

277,00
122,00
0,00

m2
m2
m2

800,00
600,00
450,00

221.600,00 €
73.200,00 €
0,00 €

1

E. 2

cena

5.000,00 €
5.000,00 €

B. 2

E.
E. 1

A neto

enota mere cena
kpl
5000,00

2
3
3

D. 2

Kazalci

količina
1,00

1

D.
D. 1

1.801.432,20 €

PRIPRAVA
pripravljalna dela

B.
B. 1

C.
C. 1

1.443.802,00 €
144.380,20 €

obrtniška dela - rekonstrukcija
1 zahtevnost obdelav - visoka (A)
2 zahtevnost obdelav - srednja (B)
3 zahtevnost obdelav - nizka (C)
obrtniška dela - prenova
obstoječe avle hotela
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1 prenova avle
F.
F. 1
F. 2

H.
H. 1
G.
G.
NO
.
NO. 1

NO. 2
NO. 3

80,00

m2

količina

enota mere cena

43.900,00 €

1 ploščad pred vhodom
druge površine
1 ureditve ob parkirnih površinah

150,00

m2

250,00

37.500,00 €

80,00

m2

80,00

6.400,00 €

STROJNE INSTALACIJE
strojne instalacije in oprema

količina
1,00

enota mere cena
kpl
215000,00

215.000,00 €
215.000,00 €

ELEKTRO INSTALACIJE
1 elektro instalacije in oprema

količina
1,00

enota mere cena
kpl
130000,00

130.000,00 €
130.000,00 €

OPREMA
tipska oprema prostorov
1 učilnice
2 garderobe in podobni prostori
namenska oprema prostorov

količina

enota mere cena

138.250,00 €

50,00
50,00

m2
m2

135,00
150,00

6.750,00 €
7.500,00 €

1 vhodna avla v hotelu
specialna oprema dvorane
1 notranja oprema dvorane
2 notranja oprema zaodrja

80,00

m2

200,00

16.000,00 €

270,00
79,00

m2
m2

400,00
250,00

108.000,00 €
19.750,00 €

ZUNANJA UREDITEV
tlakovane površine

350,00

28.000,00 €

T.

specialna oprema

količina

enota mere cena

75.000,00 €

T. 1
T. 2

odrska tehnika
elektro oprema dvorane

1,00
1,00

ocena
ocena

55.000,00 €
20.000,00 €

45000,00
20000,00

Vir: IDR Prenova stavbe Kulturnega doma v Šempetru pri Gorici; Arhitekturni biro ACMA d.o.o,
Ajdovščina

Priloga 4: Ocena skupnih stroškov investicije v stalnih cenah –Varianta 1 KD
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema
3 Nepredvidena dela
4
5
-

Nakup Hotela Šanpier
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek

- Ostali stroški zunanjih storitev
6 VSE SKUPAJ
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DDV

z DDV

1.812.309,15 €
226.800,00 €
271.846,37 €

398.708,01 €
49.896,00 €
59.806,20 €

2.211.017,16 €
276.696,00 €
331.652,57 €

0,00 €
147.144,76 €
40.000,00 €
20.000,00 €
54.369,27 €
5.590,85 €

0,00 €
31.141,86 €
8.800,00 €
4.400,00 €
11.961,24 €

0,00 €
178.286,62 €
48.800,00 €
24.400,00 €
66.330,51 €
5.590,85 €

27.184,64 €
2.458.100,28 €

5.980,62 €
539.552,08 €

33.165,26 €
2.997.652,36 €

DIIP KD in ZD ŠEMPETER
Priloga 5: Ocena skupnih stroškov investicije v tekočih cenah – Varianta 1 KD
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema
3 Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
5
-

Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev

6 VSE SKUPAJ

DDV

VREDNOST z DDV

1.866.116,61 €
235.731,38 €
279.917,49 €

410.545,65 €
51.860,90 €
61.581,85 €

2.276.662,26 €
287.592,29 €
341.499,34 €

149.030,83 €
40.000,00 €
20.000,00 €
55.983,50 €
5.590,85 €
27.456,48 €

31.556,80 €
8.800,00 €
4.400,00 €
12.316,37 €
6.040,43 €

180.587,63 €
48.800,00 €
24.400,00 €
68.299,87 €
5.590,85 €
33.496,91 €

2.530.796,32 €

555.545,20 €

3.086.341,52 €

Priloga 6: Dinamika investiranja v stalnih cenah – Varianta 1 KD
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

1 Gradbeno obrtniška dela-US

906.154,58 €

4 Nakup Hotela Šanpier

SKUPAJ

906.154,58 €

1.812.309,15 €

226.800,00 €

226.800,00 €

135.923,19 €

135.923,19 €

271.846,37 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40.776,96 €

27.184,64 €

147.144,76 €

2 Oprema
3 Nepredvidena dela

2024

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

79.183,17 €

- Projektna dokumentacija

40.000,00 €

40.000,00 €

- Investicijska dokumentacija

20.000,00 €

20.000,00 €

- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
- Komunalni prispevek

27.184,64 €

27.184,64 €

5.590,85 €

54.369,27 €
5.590,85 €

- Ostali stroški zunanjih storitev

13.592,32 €

13.592,32 €

27.184,64 €

5 SKUPAJ BREZ DDV

79.183,17 €

1.082.854,72 €

1.296.062,40 €

2.458.100,28 €

6 DDV

16.190,31 €

238.228,04 €

285.133,73 €

539.552,08 €

7 SKUPAJ Z DDV

95.373,48 €

1.321.082,75 €

1.581.196,13 €

2.997.652,36 €

2024

SKUPAJ

Priloga 7: Dinamika investiranja v tekočih cenah – Varianta 1 KD
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

1 Gradbeno obrtniška dela-US

0,00 €

924.277,67 €

941.838,94 €

1.866.116,61 €

2 Oprema

0,00 €

0,00 €

235.731,38 €

235.731,38 €

3 Nepredvidena dela

0,00 €

138.641,65 €

141.275,84 €

279.917,49 €

4 Nakup Hotela Šanpier

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

79.183,17 €

41.592,49 €

28.255,17 €

149.030,83 €

- Projektna dokumentacija

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

- Investicijska dokumentacija

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

27.728,33 €

28.255,17 €

55.983,50 €

5.590,85 €

0,00 €

0,00 €

5.590,85 €

- Ostali stroški zunanjih storitev

13.592,32 €

13.864,16 €

0,00 €

27.456,48 €

5 SKUPAJ BREZ DDV

79.183,17 €

1.104.511,81 €

1.347.101,34 €

2.530.796,32 €

6 DDV

16.190,31 €

242.992,60 €

296.362,29 €

555.545,20 €

7 SKUPAJ Z DDV

95.373,48 €

1.347.504,41 €

1.643.463,63 €

3.086.341,52 €

- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
- Komunalni prispevek
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Priloga 8: Ocena skupnih stroškov investicije v stalnih cenah –Varianta 2 KD
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

DDV

z DDV

1
2
3
4
5

Gradbeno obrtniška dela-US
Oprema
Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
Stroški storitev zunanjih izvajalcev

1.688.607,00 €
224.750,00 €
168.860,70 €
0,00 €
142.686,27 €

371.493,54 €
49.445,00 €
37.149,35 €
0,00 €
29.917,21 €

2.060.100,54 €
274.195,00 €
206.010,05 €
0,00 €
172.603,47 €

6

Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev
VSE SKUPAJ

40.000,00 €
20.000,00 €
50.658,21 €
6.698,95 €
25.329,11 €
2.224.903,97 €

8.800,00 €
4.400,00 €
11.144,81 €

48.800,00 €
24.400,00 €
61.803,02 €
6.698,95 €
30.901,51 €
2.712.909,07 €

5.572,40 €
488.005,10 €

Priloga 9: Ocena skupnih stroškov investicije v tekočih cenah – Varianta 2 KD
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

DDV

VREDNOST z DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema
3 Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

1.738.741,74 €
233.600,66 €
173.874,17 €

382.523,18 €
51.392,14 €
38.252,32 €

2.121.264,93 €
284.992,80 €
212.126,49 €

144.443,60 €

30.303,82 €

174.747,42 €

6

40.000,00 €
20.000,00 €
52.162,25 €
6.698,95 €
25.582,40 €
2.290.660,17 €

8.800,00 €
4.400,00 €
11.475,70 €

48.800,00 €
24.400,00 €
63.637,95 €
6.698,95 €
31.210,52 €
2.793.131,64 €

Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev
VSE SKUPAJ

5.628,13 €
502.471,47 €

Priloga 10: Dinamika investiranja v stalnih cenah – Varianta 2 KD
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

1 Gradbeno obrtniška dela-US

844.303,50 €

4 Nakup Hotela Šanpier

SKUPAJ

844.303,50 €

1.688.607,00 €

224.750,00 €

224.750,00 €

84.430,35 €

84.430,35 €

168.860,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

37.993,66 €

25.329,11 €

142.686,27 €

2 Oprema
3 Nepredvidena dela

2024

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

79.363,50 €

- Projektna dokumentacija

40.000,00 €

40.000,00 €

- Investicijska dokumentacija

20.000,00 €

20.000,00 €

- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
- Komunalni prispevek

25.329,11 €

25.329,11 €

6.698,95 €

50.658,21 €
6.698,95 €

- Ostali stroški zunanjih storitev

12.664,55 €

12.664,55 €

5 SKUPAJ BREZ DDV

79.363,50 €

966.727,51 €

1.178.812,96 €

2.224.903,97 €

6 DDV

15.986,20 €

212.680,05 €

259.338,85 €

488.005,10 €

7 SKUPAJ Z DDV

95.349,70 €

1.179.407,56 €

1.438.151,81 €

2.712.909,07 €
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25.329,11 €
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Priloga 11: Dinamika investiranja v tekočih cenah – Varianta 2 KD
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

2024

SKUPAJ

1 Gradbeno obrtniška dela-US

0,00 €

861.189,57 €

877.552,17 €

1.738.741,74 €

2 Oprema

0,00 €

0,00 €

233.600,66 €

233.600,66 €

3 Nepredvidena dela

0,00 €

86.118,96 €

87.755,22 €

173.874,17 €

4 Nakup Hotela Šanpier

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

79.363,50 €

38.753,53 €

26.326,57 €

144.443,60 €

- Projektna dokumentacija

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

- Investicijska dokumentacija

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

25.835,69 €

26.326,57 €

52.162,25 €

6.698,95 €

0,00 €

0,00 €

6.698,95 €

- Ostali stroški zunanjih storitev

12.664,55 €

12.917,84 €

0,00 €

25.582,40 €

5 SKUPAJ BREZ DDV

79.363,50 €

986.062,06 €

1.225.234,61 €

2.290.660,17 €

6 DDV

15.986,20 €

216.933,65 €

269.551,61 €

502.471,47 €

7 SKUPAJ Z DDV

95.349,70 €

1.202.995,71 €

1.494.786,22 €

2.793.131,64 €

- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
- Komunalni prispevek

Priloga 12: Ocena skupnih stroškov investicije v stalnih cenah –Varianta 3 KD
Z.št.

Investicijski stroški

1
2
3
4

Gradbeno obrtniška dela-US
Oprema
Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier

5
-

Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev

VREDNOST brez DDV

6 VSE SKUPAJ

DDV

z DDV

1.443.802,00 €
213.250,00 €
144.380,20 €
197.748,41 €

317.636,44 €
46.915,00 €
31.763,64 €

1.761.438,44 €
260.165,00 €
176.143,84 €
197.748,41 €

128.261,80 €
40.000,00 €
20.000,00 €
43.314,06 €
3.290,71 €
21.657,03 €

27.493,64 €
8.800,00 €
4.400,00 €
9.529,09 €
4.764,55 €

155.755,44 €
48.800,00 €
24.400,00 €
52.843,15 €
3.290,71 €
26.421,58 €

2.127.442,41 €

423.808,72 €

2.551.251,13 €

Priloga 13: Ocena skupnih stroškov investicije v tekočih cenah – Varianta 3 KD
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema
3 Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

1.486.668,48 €
221.647,79 €
148.666,85 €
197.748,41 €
129.764,36 €

327.067,07 €
48.762,51 €
32.706,71 €

6

40.000,00 €
20.000,00 €
44.600,05 €
3.290,71 €
21.873,60 €
2.184.495,89 €

8.800,00 €
4.400,00 €
9.812,01 €

Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev
VSE SKUPAJ
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27.824,20 €

4.812,19 €
436.360,49 €

VREDNOST z DDV
1.813.735,55 €
270.410,30 €
181.373,55 €
197.748,41 €
157.588,57 €
48.800,00 €
24.400,00 €
54.412,07 €
3.290,71 €
26.685,79 €
2.620.856,37 €

DIIP KD in ZD ŠEMPETER
Priloga 14: Dinamika investiranja v stalnih cenah – Varianta 3 KD
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

1 Gradbeno obrtniška dela-US

721.901,00 €

2 Oprema
3 Nepredvidena dela
4 Nakup Hotela Šanpier

72.190,10 €

2024

SKUPAJ

721.901,00 €

1.443.802,00 €

213.250,00 €

213.250,00 €

72.190,10 €

144.380,20 €

197.748,41 €

197.748,41 €

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

74.119,23 €

- Projektna dokumentacija

40.000,00 €

40.000,00 €

- Investicijska dokumentacija

20.000,00 €

20.000,00 €

- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
- Komunalni prispevek
- Ostali stroški zunanjih storitev
5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV

32.485,55 €

21.657,03 €

21.657,03 €

21.657,03 €

3.290,71 €

128.261,80 €

43.314,06 €
3.290,71 €

10.828,52 €

10.828,52 €

21.657,03 €

271.867,63 €

826.576,65 €

1.028.998,13 €

2.127.442,41 €

15.582,27 €

181.846,86 €

226.379,59 €

423.808,72 €

287.449,90 €

1.008.423,51 €

1.255.377,72 €

2.551.251,13 €

2024

SKUPAJ

Priloga 15: Dinamika investiranja v tekočih cenah – Varianta 3 KD
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

1 Gradbeno obrtniška dela-US

0,00 €

736.339,02 €

750.329,46 €

1.486.668,48 €

2 Oprema

0,00 €

0,00 €

221.647,79 €

221.647,79 €

3 Nepredvidena dela

0,00 €

73.633,90 €

75.032,95 €

148.666,85 €

197.748,41 €

0,00 €

0,00 €

197.748,41 €

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

74.119,23 €

33.135,26 €

22.509,88 €

129.764,36 €

- Projektna dokumentacija

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

- Investicijska dokumentacija

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

22.090,17 €

22.509,88 €

44.600,05 €

3.290,71 €

0,00 €

0,00 €

3.290,71 €

10.828,52 €

11.045,09 €

0,00 €

21.873,60 €

271.867,63 €

843.108,18 €

1.069.520,08 €

2.184.495,89 €

15.582,27 €

185.483,80 €

235.294,42 €

436.360,49 €

287.449,90 €

1.028.591,98 €

1.304.814,49 €

2.620.856,37 €

4 Nakup Hotela Šanpier

- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
- Komunalni prispevek
- Ostali stroški zunanjih storitev
5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV

Priloga 16: Ocena skupnih stroškov investicije v stalnih cenah –Varianta 1 ZD
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema
3
4
5
-

1.399.559,96 €
121.200,00 €

Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI

- Komunalni prispevek
- Ostali stroški zunanjih storitev
6 VSE SKUPAJ

96

DDV

z DDV

307.903,19 €
26.664,00 €

1.707.463,15 €
147.864,00 €

0,00 €
0,00 €
165.710,40 €
83.973,60 €
4.400,00 €
41.986,80 €

28.679,29 €
18.474,19 €
968,00 €
9.237,10 €

0,00 €
0,00 €
194.389,69 €
102.447,79 €
5.368,00 €
51.223,89 €

35.350,00 €
0,00 €
1.686.470,36 €

0,00 €
363.246,48 €

35.350,00 €
0,00 €
2.049.716,84 €

DIIP KD in ZD ŠEMPETER
Priloga 17: Ocena skupnih stroškov investicije v tekočih cenah – Varianta 1 ZD
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema
3 Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
5
-

Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev

6 VSE SKUPAJ

DDV

VREDNOST z DDV

1.441.112,90 €
125.972,86 €
0,00 €

317.044,84 €
27.714,03 €
0,00 €

1.758.157,73 €
153.686,88 €
0,00 €

166.956,99 €
83.973,60 €
4.400,00 €
43.233,39 €
35.350,00 €
0,00 €

28.953,54 €
18.474,19 €
968,00 €
9.511,35 €
0,00 €

195.910,52 €
102.447,79 €
5.368,00 €
52.744,73 €
35.350,00 €
0,00 €

1.734.042,74 €

373.712,40 €

2.107.755,14 €

Priloga 18: Dinamika investiranja v stalnih cenah – Varianta 1 ZD
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

1 Gradbeno obrtniška dela-US

699.779,98 €

2 Oprema

2024

SKUPAJ

699.779,98 €

1.399.559,96 €

121.200,00 €

121.200,00 €

3 Nepredvidena dela

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 Nakup Hotela Šanpier

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.993,40 €

20.993,40 €

165.710,40 €

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev
- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija

123.723,60 €
83.973,60 €

83.973,60 €

4.400,00 €

4.400,00 €

- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
- Komunalni prispevek
- Ostali stroški zunanjih storitev
5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV

20.993,40 €

20.993,40 €

35.350,00 €

41.986,80 €
35.350,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

123.723,60 €

720.773,38 €

841.973,38 €

1.686.470,36 €

19.442,19 €

158.570,14 €

185.234,14 €

363.246,48 €

143.165,79 €

879.343,52 €

1.027.207,52 €

2.049.716,84 €

2024

SKUPAJ

Priloga 19: Dinamika investiranja v tekočih cenah – Varianta 1 ZD
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

1 Gradbeno obrtniška dela-US

0,00 €

713.775,58 €

727.337,32 €

1.441.112,90 €

2 Oprema

0,00 €

0,00 €

125.972,86 €

125.972,86 €

3 Nepredvidena dela

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 Nakup Hotela Šanpier

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

123.723,60 €

21.413,27 €

21.820,12 €

166.956,99 €

83.973,60 €

0,00 €

0,00 €

83.973,60 €

4.400,00 €

0,00 €

0,00 €

4.400,00 €

0,00 €

21.413,27 €

21.820,12 €

43.233,39 €

35.350,00 €

0,00 €

0,00 €

35.350,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

123.723,60 €

735.188,85 €

875.130,29 €

1.734.042,74 €

19.442,19 €

161.741,55 €

192.528,66 €

373.712,40 €

143.165,79 €

896.930,39 €

1.067.658,96 €

2.107.755,14 €

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev
- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija
- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
- Komunalni prispevek
- Ostali stroški zunanjih storitev
5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV
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DIIP KD in ZD ŠEMPETER
Priloga 20: Ocena skupnih stroškov investicije v stalnih cenah –Varianta 2 ZD
Z.št.

Investicijski stroški

1
2
3
4

Gradbeno obrtniška dela-US
Oprema
Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier

5
-

Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev

VREDNOST brez DDV

6 VSE SKUPAJ

DDV

z DDV

510.940,90 €
110.000,00 €
51.094,09 €
1.188.021,61 €

112.407,00 €
24.200,00 €
11.240,70 €

623.347,90 €
134.200,00 €
62.334,79 €
1.188.021,61 €

59.728,23 €
40.000,00 €
4.400,00 €
15.328,23 €
0,00 €
0,00 €

13.140,21 €
8.800,00 €
968,00 €
3.372,21 €
0,00 €

72.868,44 €
48.800,00 €
5.368,00 €
18.700,44 €
0,00 €
0,00 €

1.919.784,83 €

160.987,91 €

2.080.772,74 €

Priloga 21: Ocena skupnih stroškov investicije v tekočih cenah – Varianta 2 ZD
Z.št.

Investicijski stroški

VREDNOST brez DDV

1 Gradbeno obrtniška dela-US
2 Oprema
3 Nepredvidena dela
Nakup Hotela Šanpier
5
-

Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI
Komunalni prispevek
Ostali stroški zunanjih storitev

6 VSE SKUPAJ

DDV

VREDNOST z DDV

526.110,74 €
114.331,80 €
52.611,07 €
1.188.021,61 €

115.744,36 €
25.153,00 €
11.574,44 €

641.855,10 €
139.484,80 €
64.185,51 €
1.188.021,61 €

60.183,32 €
40.000,00 €
4.400,00 €
15.783,32 €
0,00 €
0,00 €

13.240,33 €
8.800,00 €
968,00 €
3.472,33 €
0,00 €

73.423,65 €
48.800,00 €
5.368,00 €
19.255,65 €
0,00 €
0,00 €

1.941.258,54 €

165.712,12 €

2.106.970,67 €

Priloga 22: Dinamika investiranja v stalnih cenah – Varianta 2 ZD
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

1 Gradbeno obrtniška dela-US

255.470,45 €

2 Oprema
3 Nepredvidena dela

25.547,05 €

2024

SKUPAJ

255.470,45 €

510.940,90 €

110.000,00 €

110.000,00 €

25.547,05 €

51.094,09 €

4 Nakup Hotela Šanpier
Stroški storitev zunanjih
5 izvajalcev

1.188.021,61 €

- Projektna dokumentacija

40.000,00 €

40.000,00 €

4.400,00 €

4.400,00 €

- Investicijska dokumentacija
Strokovni gradbeni nadzor 3 %
- GOI

44.400,00 €

1.188.021,61 €
7.664,11 €

7.664,11 €

7.664,11 €

7.664,11 €

59.728,23 €

15.328,23 €

- Komunalni prispevek

0,00 €

- Ostali stroški zunanjih storitev

0,00 €

0,00 €

1.232.421,61 €

288.681,61 €

398.681,61 €

1.919.784,83 €

9.768,00 €

63.509,95 €

87.709,95 €

160.987,91 €

1.242.189,61 €

352.191,56 €

486.391,56 €

2.080.772,74 €

5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV
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0,00 €
0,00 €

DIIP KD in ZD ŠEMPETER
Priloga 23: Dinamika investiranja v tekočih cenah – Varianta 2 ZD
Z.št.

Investicijski stroški

2022

2023

2024

SKUPAJ

1 Gradbeno obrtniška dela-US

0,00 €

260.579,86 €

265.530,88 €

526.110,74 €

2 Oprema

0,00 €

0,00 €

114.331,80 €

114.331,80 €

3 Nepredvidena dela

0,00 €

26.057,99 €

26.553,09 €

52.611,07 €

1.188.021,61 €

0,00 €

0,00 €

1.188.021,61 €

5 Stroški storitev zunanjih izvajalcev

44.400,00 €

7.817,40 €

7.965,93 €

60.183,32 €

- Projektna dokumentacija

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

4.400,00 €

0,00 €

0,00 €

4.400,00 €

- Strokovni gradbeni nadzor 3 % GOI

0,00 €

7.817,40 €

7.965,93 €

15.783,32 €

- Komunalni prispevek

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- Ostali stroški zunanjih storitev

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.232.421,61 €

294.455,24 €

414.381,69 €

1.941.258,54 €

9.768,00 €

64.780,15 €

91.163,97 €

165.712,12 €

1.242.189,61 €

359.235,39 €

505.545,66 €

2.106.970,67 €

4 Nakup Hotela Šanpier

- Investicijska dokumentacija

5 SKUPAJ BREZ DDV
6 DDV
7 SKUPAJ Z DDV
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