Metodologija za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ
Metodologija za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je
opisana v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki v 4. členu predpisuje naslednjo
vsebino investicijske dokumentacije glede na velikost naložbe oz. investicijskega projekta:

pod 100.000 EUR poenostavljena investicijska dokumentacija, ki vsebuje vse ključne
prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov;

do 300.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na
primer visoki stroški vzdrževanja);

kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski
program;

nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta,
predinvesticijska zasnova in investicijski program.
Investicijska dokumentacija mora vsebovati naslednje vsebine:
1. Dokument identifikacije investicijskega projekta:
a. navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih
delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne
investicijske ter projektne in druge dokumentacije, z žigi in podpisi odgovornih oseb;
b. analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero;
c. opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi
strategijami in politikami;
d. predstavitev variant;
e. opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov (za vse faze, če je predvidena
delitev projekta) po stalnih cenah in tekočih cenah (če je predvidena dinamika investiranja
daljša od enega leta), prikazano posebej za upravičene in preostale stroške in navedbo
osnov za oceno vrednosti (najmanj na podlagi analize vrednosti že izvedenih investicij
oziroma drugih verodostojnih izhodišč);
f.
opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo (predhodna idejna rešitev ali študija, opis
lokacije, okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe,
varstvo okolja, kadrovskoorganizacijska shema s prostorsko opredelitvijo, predvideni viri
financiranja in drugi viri), skupaj z informacijo o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti
oziroma ekonomski upravičenosti projekta;
g. ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge
dokumentacije s časovnim načrtom.
Dokument identifikacije investicijskega projekta pri projektih do vrednosti 500.000 EUR predstavlja
investicijski program in tako osnovo za odločitev o investiciji ter vsebuje poleg smiselno povzete
obvezne vsebine še:
a. analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče
izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante;
b. obravnava variant, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehničnotehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu identifikacije investicijskega
projekta, in so predstavljene s projekcijami v scenarijih »z« investicijo ter projekcijami za
minimalno alternativo in/ali scenarijem »brez« investicije. Pri tem se v analizi izvedljivosti
upoštevajo tehnične, finančne, zakonske in druge omejitve in ugotovijo rezultati
posameznih variant ter utemelji predlog optimalne variante;
c. prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta (med
drugim naj bi vključeval tudi izračunane kazalce za naložbo, kot so doba vračila naložbe,
neto sedanja vrednost naložbe pri diskontnem faktorju 4 % in interno stopnjo donosa).

2. Predinvesticijsko zasnovo:
a.
uvodno pojasnilo s povzetkom, osnovne podatke o investitorju ter navedbo ciljev oziroma
strategije;
b. analizo stanja s prikazom obstoječih in predvidenih potreb po investiciji (projekcije
povpraševanja) ter usklajenosti investicijskega projekta z državno strategijo razvoja
Slovenije, usmeritvami Skupnosti, prostorskimi akti ter drugimi dolgoročnimi razvojnimi
programi in usmeritvami, upoštevaje tudi medsebojno usklajenost področnih politik
(energetika, promet in druge);
c. analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v
okviru javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali
storitev;
d. analizo variant z oceno investicijskih stroškov in koristi ter izračuni učinkovitosti za
ekonomsko dobo investicije;
e. analizo vplivov z opisom pomembnejših vplivov investicije z vidika okoljske sprejemljivosti
(vplivov na okolje ob upoštevanju izvajanja načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo,
kadar je primerno), zagotavljanja učinkovite rabe prostora in skladnega regionalnega
razvoja ter trajnostnega razvoja družbe;
f.
analizo zaposlenih po posameznih variantah ter vpliva na zaposlovanje z vidika
ekonomske in socialne strukture družbe;
g. okvirni časovni načrt izvedbe investicije z dinamiko investiranja po variantah;
h. okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant z obvezno analizo o smiselnosti
vključitve javno-zasebnega partnerstva;
i.
izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov (doba vračanja investicijskih sredstev, neto
sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik
relativne koristnosti) posameznih variant ter opis tistih stroškov in koristi, ki se ne dajo
ovrednotiti z denarjem;
j.
analizo tveganja in analizo občutljivosti za vsako varianto;
k. opis meril in uteži za izbiro optimalne variante;
l.
primerjavo variant s predlogom in utemeljitvijo izbire optimalne variante.
3. Investicijski program:
a.
uvodno pojasnilo s predstavitvijo investitorja in izdelovalcev investicijskega programa,
namena in ciljev investicijskega projekta ter povzetkom iz dokumenta identifikacije
investicijskega projekta oziroma predinvesticijske zasnove s pojasnili poteka aktivnosti in
morebitnih sprememb (do priprave investicijskega programa);
b. povzetek investicijskega programa, ki vsebuje najmanj:
- cilje investicije (v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov, potrebnih za spremljanje
njihovega uresničevanja),
- spisek strokovnih podlag,
- kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante,
- navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge
dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta,
- predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov
investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije,
- prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim
deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
- zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta;
c. osnovne podatke o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in prihodnjem
upravljavcu z žigi in podpisi odgovornih oseb;
d. analizo obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija, ter
usklajenosti investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in
drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi
dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti;
e. analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v
okviru javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali
storitev;
f.
tehnično-tehnološki del (opredelitev investicijskega projekta na podlagi normativov in
materialnih bilanc);
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analizo zaposlenih za scenarij »z« investicijo glede na scenarij »brez« investicije in/ali
minimalno alternativo;
oceno vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, ločeno za upravičene in preostale
stroške, z navedbo osnov in izhodišč za oceno;
analizo lokacije, ki vsebuje tudi imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so
objavljeni;
analizo vplivov investicijskega projekta na okolje ter oceno stroškov za odpravo negativnih
vplivov z upoštevanjem načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno;
časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo vodenja
projekta in izdelano analizo izvedljivosti;
načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja (pri financiranju s krediti
tudi izračun stroškov financiranja in odplačil kreditov);
projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje
ekonomske dobe investicijskega projekta;
vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presojo upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi
z izdelavo finančne in ekonomske ocene ter izračunom finančnih in ekonomskih kazalnikov
po statični in dinamični metodi (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja
vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik
relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem;
analizo tveganj in analizo občutljivosti;
predstavitev in razlago rezultatov.

Investicijska dokumentacija ne sme biti starejša kot eno leto in mora jasno izkazovati namen ter
izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev razpisa.

V nadaljevanju je primer vsebine dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekte do
500.000 EUR in lahko služi kot smernica za njihovo izdelavo.

Dokument identifikacije investicijskega projekta
(do vrednosti 500.000 EUR)
(ime projekta)

Investitor:
Izdelovalec investicijske dokumentacije:
Datum izdelave:
Odgovorna oseba:
Podpis odgovorne osebe:
Žig:

1.

Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero;

2.

Opredelitev možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi
strategijami;

3.

Predstavitev variant, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in
tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu identifikacije
investicijskega projekta, in so predstavljene s projekcijami v scenarijih »z« investicijo ter
projekcijami za minimalno alternativo in/ali scenarijem »brez« investicije. Pri tem se v
analizi izvedljivosti upoštevajo tehnične, finančne, zakonske in druge omejitve in
ugotovijo rezultati posameznih variant ter utemelji predlog optimalne variante;

4.

Opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov prikazano posebej za
upravičene in preostale stroške ter analiza stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih
stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne
učinkovitosti za posamezne variante;

5.

Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo (predhodna idejna rešitev ali študija,
opis lokacije, okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom
izvedbe, predvideni viri financiranja in drugi viri), skupaj z informacijo o pričakovani
stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta;

6.

Prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta (med
drugim naj bi vključeval tudi izračunane kazalce za naložbo, kot so doba vračila naložbe,
neto sedanja vrednost naložbe pri diskontnem faktorju 4 % in interno stopnjo donosa;

7.

Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge
dokumentacije s časovnim načrtom.

Dokument identifikacije investicijskega projekta
(nad vrednostjo 500.000 EUR)
(ime projekta)

Investitor:
Izdelovalec investicijske dokumentacije:
Datum izdelave:
Odgovorna oseba:
Podpis odgovorne osebe:
Žig:

1.

Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

2.

Opredelitev možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi
strategijami

3.

Predstavitev variant

4.

Opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov prikazano posebej za
upravičene in preostale stroške

5.

Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo (predhodna idejna rešitev ali študija,
opis lokacije, okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom
izvedbe, predvideni viri financiranja in drugi viri), skupaj z informacijo o pričakovani
stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta

6.

Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge
dokumentacije s časovnim načrtom

