
NASLOV NAROČNIKA 

  

ORGANIZACIJA:_______________________ 

 

Naslov:______________________________ 

 

Pošta:_______________________________ 

 

Število zaposlenih v organizaciji  

(prosim označite): 

  

do 10        do 30      do 100       nad 100 
Davčna številka:_______________________ 

 

 

Kontaktna oseba:____________________ 

 

E-pošta:____________________________ 

 

Tel.:_______________________________ 

 

Faks:_______________________________ 

 

Ali želite prejemati naša elektronska  

obvestila? 

  DA      NE 

 

 

Na usposabljanje prijavljamo (ime in priimek):                   Delovno mesto:    

 

1.___________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________ 

 

Datum:___________________         Podpis odgovorne osebe in žig:______________ 

Prijavnico pošljite: 

 po faksu: 01 56 55 920 

 preko spleta: http://www.cpu.si   

 po pošti: GZS CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE, p. p. 2517, 1001 Ljubljana 

 po e-pošti: cpu@cpu.si; ana.zemva@cpu.si  

 

 

 

PRIJAVNICA: Priprava in ocena investicijskih projektov na področju varstva okolja 

TERMIN IN KRAJ: 
 

14 . maj 2012 do 6. junij 2012 
GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva pl. 27a, Ljubljana 

KOTIZACIJA 

Cena usposabljanja je 980,00 EUR + DDV (za plačilo 1.176, 00 EUR). V ceno je vključeno 

tudi gradivo, priročnik FOIP Priprema i ocjena investicijskih projekata, osvežilni napitki in 

potrdilo. Kotizacijo je treba nakazati najkasneje 3 dni pred začetkom na transakcijski račun  

NLB, d. d., Ljubljana, številka računa: 

SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4112 
 

Prosimo, da ob prihodu na usposabljanje predložite potrdilo o plačani kotizaciji. 

Priprava in ocena 
investicijskih projektov na 

področju varstva okolja 

                                

 www.cpu.si            GZS Center za poslovno usposabljanje 

Slovenija se je ob pristopu k Evropski uniji zavezala prevzeti in upoštevati njen 

pravni red, med drugim tudi na področju varstva okolja. Okoljska zakonodaja 

Evropske skupnosti se je v desetletjih svojega nastajanja razširila na več kot 

200 predpisov. Implementacija tako kompleksnega zakonodajnega sklopa 

evropskih direktiv s področja varstva okolja, ki so investicijsko nedvomno ene 

najdražjih direktiv, predstavlja za lokalne skupnosti in izvajalce javnih služb 

zahtevno nalogo. Država je sprejela vrsto strateških dokumentov, programov, 

operativnih programov in nove zakonodaje, ki na novo postavlja kriterije  

izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja. Novi izzivi na področju 

zagotavljanja potrebne in tehnično-tehnološko ustrezne infrastrukture  

gospodarskih javnih služb, visoki okoljski standardi in posledično potrebna 

investicijska sredstva za financiranje zahtevnih okoljskih projektov spreminjajo 

tradicionalne investicijske procese.  
 

Prihodnje leto se izteka finančna perspektiva 2007 - 2013, v okviru katere so 

gospodarske javne službe varstva okolja s pomočjo nepovratnih evropskih 

sredstev uspešno izvedle vrsto investicijskih projektov. V novi finančni  

perspektivi 2014 - 2020 bodo znanja o pripravi in vodenju investicijskih  

projektov ključnega pomena za ustrezno pripravo projektov, na temelju katerih 

bodo lahko lokalne skupnosti in komunalna 

podjetja pridobivala evropska sredstva. 
 

Leon  Behin, direktor Zbornice  

komunalnega gospodarstva 

Pričetek usposabljanja: 

14. maj 2012 
 
 

Trajanje: 

8 srečanj, 40 andragoških ur 

mailto:cpu@cpu.si


Izobraževalni program je prilagojen posebnostim komunalnega gospodarstva in 

je namenjen vodilnim in strokovnim delavcem komunalnih podjetij in   

lokalnih skupnostih, ki se ukvarjajo s pripravo ali izvedbo investicij,        

naročanjem investicijske dokumentacije ali drugimi aktivnostmi, ki so      

povezane z investicijami na področju varstva okolja.  

Okoljska politika je pomemben del gospodarske in razvojne strategije. V času 
ekonomske krize so sprejemljivi le okoljski projekti, ki znižujejo stroške,  
povečujejo konkurenčnost gospodarstva in zmanjšujejo negativne vplive 
na okolje. Učinkovito sodelovanje lokalnih skupnosti, komunalnih podjetij,  
investitorjev in projektantov v fazi načrtovanja se odraža ne le v uspešno 
pridobljenih nepovratnih finančnih sredstvih, temveč tudi v kakovostnih 
projektih, ki imajo pozitiven vpliv na okolje ob upoštevanju načela  
ekonomičnosti, ki se odraža v dostopnosti komunalnih storitev.  
 

Z ustreznim znanjem o pripravi in vrednotenju investicijskih projektov se lahko 
izognemo nekakovostno izdelani dokumentaciji, ki ne upošteva osnovnih 
pravil stroke in v končni fazi podraži investicijo ter v najslabšem primeru  
povzroča v vsej življenjski dobi povečane stroške vzdrževanja in  
obratovanja. 
 

mag. Stanka Cerkvenik, vodja programskega sveta 

Cilj usposabljanja: 

Predavatelji: 

Program usposabljanja bodo izvajali izkušeni predavatelji, ki imajo poleg       

strokovnega znanja in dolgoletnih poslovnih izkušenj pridobljeno tudi 

ustrezno formalno pedagoško-andragoško usposobljenost za kakovostno 

izobraževalno delo. Z vami bodo: mag. Stanka Cerkvenik, Enisa Rojnik,   

mag. Božena Kramar, mag. Manja Hafner in mag. Branko Naveršnik.  

Komu je program namenjen: 

Cilj izobraževalnega programa je osvojiti poglobljena znanja in metodologijo 
priprave, ocene in izvedbe investicijskih projektov s poudarkom na      
posebnostih investicijskih projektov na področju varstva okolja.  

Pregled modulov: 
 

1. Družbeno ekonomski razvoj, Kategorije in namen investicijskega 
projekta, Dokumentacijsko-informacijska osnova projektov,    
Načrtovanje projektov z metodološkimi izhodišči 
Ponedeljek, 14. maj 2012, 9.00-13.00 

Predavateljici: mag. Stanka Cerkvenik in Enisa Rojnik, IREET d.o.o. 
 

2. Identifikacija projekta, Analiza prodajnega trga, Analiza  
nabavnega trga 
Sreda, 16. maj 2012, 9.00-13.00 

Predavateljica:mag. Stanka Cerkvenik IREET d.o.o. 

 

3. Tehnološko-tehnična analiza in analiza lokacije 
Ponedeljek, 21. maj 2012, 9.00-13.00 

Predavateljica: Enisa Rojnik, IREET d.o.o. 

 

4. Analiza prihodkov in odhodkov, Investicije v dolgoročna in     
kratkoročna sredstva 
Sreda, 23. maj 2012, 15.00-19.00 

 

Predavateljica:mag. Stanka Cerkvenik, IREET d.o.o. 

 

5. Viri financiranja, Nepovratna sredstva evropskih strukturnih 
skladov, Dobiček in izguba projekta, Bilančni izkazi projekta 
Ponedeljek, 28. maj 2012, 15.00-19.00 

Predavateljica: mag. Stanka Cerkvenik, IREET d.o.o. 

 

6. Tržna in družbeno–ekonomska ocena projekta,  
Statična ocena projekta, Dinamična ocena projekta, Ekonomski 
tok, Metoda obdobja vračanja investicij, Metoda neto sedanje   vre-
dnosti (NSV),Metoda interne stopnje donosnosti 
Sreda, 30. maj 2012, 14.00-18.45 

Predavateljica: mag. Manja Hafner, NLB d. d. 

 
 

7. Ocena projekta v negotovih razmerah, Družbeno-ekonomska 
ocena projekta, Skupna in vzporedna ocena uspešnosti projekta,  
Ocena projekta z različnih vidikov 
Ponedeljek, 4. junij 2012, 15.00-19.00 

Predavateljica: mag. Božena Kramar, NLB d. d. 
 

8. Prikaz in analiza investicijskega cikla na primerih iz prakse, 
Organizacija  in vodenje projekta, praktični predlogi in nasveti 
 

Sreda, 6. junij 2012, 15.00-18.15 

Predavatelj: mag. Branko Naveršnik, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.  

Podrobnejši program in prijave: www.cpu.si 
Ana Žemva, ana.zemva@cpu.si, T: 01 58 97 660 


