
 

1111     

                           



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« ----    2222    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi                Investicijo delno financira:          OBČINA SELNICA OB DRAVI                    Slovenski trg 4              2352 Selnica ob Dravi   INVESTICIJSKA OPERACIJA:INVESTICIJSKA OPERACIJA:INVESTICIJSKA OPERACIJA:INVESTICIJSKA OPERACIJA:    
»GRADNJA KULTURNO INFORMACIJSKEGA IN TURIS»GRADNJA KULTURNO INFORMACIJSKEGA IN TURIS»GRADNJA KULTURNO INFORMACIJSKEGA IN TURIS»GRADNJA KULTURNO INFORMACIJSKEGA IN TURISTIČNEGA TIČNEGA TIČNEGA TIČNEGA 

CENTRA V OBČINI SELNICA OB DRAVI«CENTRA V OBČINI SELNICA OB DRAVI«CENTRA V OBČINI SELNICA OB DRAVI«CENTRA V OBČINI SELNICA OB DRAVI«    
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTADOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTADOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTADOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA    

    
    Naročnik: OBČINA SELNICA OB DRAVI, OBČINA SELNICA OB DRAVI, OBČINA SELNICA OB DRAVI, OBČINA SELNICA OB DRAVI, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi    Predmet: »»»»Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob DGradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob DGradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob DGradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi«ravi«ravi«ravi«    Dokument: Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta    



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« ----    3333    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Datum: Selnica ob Dravi, oktober 2012Selnica ob Dravi, oktober 2012Selnica ob Dravi, oktober 2012Selnica ob Dravi, oktober 2012    
PODPISIPODPISIPODPISIPODPISI    INVESTITOR, UPRAVLJAVEC IN FINANCERINVESTITOR, UPRAVLJAVEC IN FINANCERINVESTITOR, UPRAVLJAVEC IN FINANCERINVESTITOR, UPRAVLJAVEC IN FINANCER    NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV    Občina Selnica ob Dravi NASLOVNASLOVNASLOVNASLOV    Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Odgovorna osebaOdgovorna osebaOdgovorna osebaOdgovorna oseba    g. Jurij Lep, župan                      Selnica ob Dravi, oktober 2012Selnica ob Dravi, oktober 2012Selnica ob Dravi, oktober 2012Selnica ob Dravi, oktober 2012    

ŽUPAN:ŽUPAN:ŽUPAN:ŽUPAN:                    Žig in podpisŽig in podpisŽig in podpisŽig in podpis     IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJEIZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJEIZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJEIZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE    NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV    JHP projektne rešitve d.o.o. NASLOVNASLOVNASLOVNASLOV    Cesta talcev 5, 1230 Domžale Odgovorna osebaOdgovorna osebaOdgovorna osebaOdgovorna oseba    mag. Jana Habjan Piletič, direktorica                     Domžale, oDomžale, oDomžale, oDomžale, oktober 2012ktober 2012ktober 2012ktober 2012    
DIREKTORICA:DIREKTORICA:DIREKTORICA:DIREKTORICA:                    Žig in podpisŽig in podpisŽig in podpisŽig in podpis     OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJEINVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJEINVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJEINVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE    NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV    Občina Selnica ob Dravi NASLOVNASLOVNASLOVNASLOV    Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Odgovorna osebaOdgovorna osebaOdgovorna osebaOdgovorna oseba    ga. Simona Grušovnik, v.d. direktorica občinske uprave                      
DIREKTORICA:DIREKTORICA:DIREKTORICA:DIREKTORICA:                    



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« ----    4444    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Selnica ob Dravi, oktober 2012Selnica ob Dravi, oktober 2012Selnica ob Dravi, oktober 2012Selnica ob Dravi, oktober 2012    Žig in podpisŽig in podpisŽig in podpisŽig in podpis 
KAZALO VSEBINEKAZALO VSEBINEKAZALO VSEBINEKAZALO VSEBINE    PODPISI ................................................................................................................................................................................. 3 INVESTITOR, UPRAVLJAVEC IN FINANCER ................................................................................................................... 3 IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ......................................................................................................... 3 OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ........................................................................................................................ 3 KAZALO VSEBINE ................................................................................................................................................................. 4 KAZALO TABEL ..................................................................................................................................................................... 6 KAZALO SLIK ......................................................................................................................................................................... 6 PREDSTAVITEV PROJEKTA ................................................................................................................................................. 7 1.1.1.1. OPREDELITEV INVESTITOPREDELITEV INVESTITOPREDELITEV INVESTITOPREDELITEV INVESTITORJA, UPRAVLJORJA, UPRAVLJORJA, UPRAVLJORJA, UPRAVLJAVCA, SOFINANCERJA IAVCA, SOFINANCERJA IAVCA, SOFINANCERJA IAVCA, SOFINANCERJA IN OSTALIH STROKOVNIHN OSTALIH STROKOVNIHN OSTALIH STROKOVNIHN OSTALIH STROKOVNIH    SLUŽBSLUŽBSLUŽBSLUŽB ................... 8 1.1. OPREDELITEV INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA IN SOFINANCERJA .................................................................... 8 1.2. OPREDELITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ....................................................................... 8 1.3. OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE ................................................................................................................................................................. 8 2.2.2.2. ANALIZA SEDANJEGA STANALIZA SEDANJEGA STANALIZA SEDANJEGA STANALIZA SEDANJEGA STANJAANJAANJAANJA ..................................................................................................................... 9 2.1. UVODNO POJASNILO .............................................................................................................................................. 9 2.2. PREDSTAVITEV OBČINE SELNICA OB DRAVI ...................................................................................................... 11 2.2.1. Zgodovina Občine Selnica ob Dravi ................................................................................................................ 11 2.2.2. Vizija Občine Selnica ob Dravi ........................................................................................................................ 13 2.2.3. Poslanstvo Občine Selnica ob Dravi ............................................................................................................... 13 2.2.4. Cilji Občine Selnica ob Dravi ........................................................................................................................... 13 2.2.5. Demografske značilnosti Občine Selnica ob Dravi .......................................................................................... 14 2.2.6. Enota Mariborske knjižnice ............................................................................................................................. 15 2.3. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO ................................................................................................................ 17 3.3.3.3. OPREDELITEV RAZVOJNIOPREDELITEV RAZVOJNIOPREDELITEV RAZVOJNIOPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEVH MOŽNOSTI IN CILJEVH MOŽNOSTI IN CILJEVH MOŽNOSTI IN CILJEV    INVESTICIJSKEGA PROJINVESTICIJSKEGA PROJINVESTICIJSKEGA PROJINVESTICIJSKEGA PROJEKTAEKTAEKTAEKTA............................................ 19 3.1. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI ............................................................................................................... 19 3.2. USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI .................................................... 21 3.2.1. Strategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projekta ................................................................ 21 3.2.1.1. Strategija razvoja Slovenije (SRS) .............................................................................................................. 21 3.2.1.2. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 ............................................................ 22 3.2.1.3. Državni razvojni program 2007-2013 (DRP) ............................................................................................... 23 3.2.1.4. Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007-2013 ......................... 23 3.2.1.5. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 .......................................................................................... 24 3.2.1.6. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu / ReNPVZD .............................................. 25 3.2.1.7. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 ............................................................ 25 3.2.1.8. Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji ...................................................................... 25 3.2.1.9. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ................................ 26 4.4.4.4. OPIS MOŽNIH VARIANTOPIS MOŽNIH VARIANTOPIS MOŽNIH VARIANTOPIS MOŽNIH VARIANT ............................................................................................................................. 29 



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« ----    5555    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 4.1. VARIANTA 0 – MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE .......................................................... 29 4.2. VARIANTA 1 – OPTIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA Z INVESTICIJO ................................................................ 30 4.3. URBANISTIČNO – ARHITEKTURNA ZASNOVA PROJEKTA .................................................................................. 32 4.3.1. Prostori kulturno informacijskega in turističnega centra ................................................................................... 32 4.3.2. Arhitekturne značilnosti predvidene gradnje .................................................................................................... 33 4.3.3. Splošni opis arhitekturne zasnove ................................................................................................................... 34 4.3.3.1. Lokacija novozgrajenega objekta ................................................................................................................ 34 4.3.3.2. Skladnost objekta s kontekstom okolja ....................................................................................................... 34 4.3.3.3. Tipologija predvidene zasnove objekta ....................................................................................................... 34 4.3.3.4. Morfologija predvidene gradnje ................................................................................................................... 35 4.3.3.5. Kompozicija, gabariti in višinski podatki novozgrajenega objekta ................................................................ 35 4.3.3.6. Druge arhitekturno prostorske značilnosti ................................................................................................... 35 4.3.4. Funkcionalna zasnova .................................................................................................................................... 35 4.3.4.1. Opis namembnosti celote ........................................................................................................................... 35 4.3.4.2. Opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah ....................................... 35 4.3.5. Površina novozgrajenega objekta ................................................................................................................... 37 4.4. PRIMERJAVA VARIANT IN IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE .................................................................................. 39 5.5.5.5. OPREDELITEV VRSTE INOPREDELITEV VRSTE INOPREDELITEV VRSTE INOPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA IVESTICIJE IN OCENA IVESTICIJE IN OCENA IVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKNVESTICIJSKIH STROŠKNVESTICIJSKIH STROŠKNVESTICIJSKIH STROŠKOVOVOVOV .................................................. 42 5.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ........................................................................................ 42 5.1.1. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) ............................................................................................. 42 5.1.2. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije ........................................................... 42 5.1.3. Zakonsko določena izdelava investicijske dokumentacije ................................................................................ 42 5.2. OCENA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ......................................................... 43 5.2.1. Variant 0 – brez investicije .............................................................................................................................. 43 5.2.2. Varianta 1 – z investicijo.................................................................................................................................. 43 5.3. DINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA......................................................................................... 44 5.4. DELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA UPRAVIČENE IN NEUPRAVIČENE STROŠKE ............................... 45 5.4.1. Delitev na upravičene in neupravičene stroške ............................................................................................... 45 5.4.1.1. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 .............. 45 5.4.1.2. Lastna sredstva Občine Selnica ob Dravi ................................................................................................... 47 6.6.6.6. OPREDELITEV OSNOVNIHOPREDELITEV OSNOVNIHOPREDELITEV OSNOVNIHOPREDELITEV OSNOVNIH    ELEMENTOV, KI DOLOČAELEMENTOV, KI DOLOČAELEMENTOV, KI DOLOČAELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJOJO INVESTICIJOJO INVESTICIJOJO INVESTICIJO ............................................................ 52 6.1. STROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJA ............................................................................................................ 52 6.1.1. Zakonska podlaga .......................................................................................................................................... 52 6.1.2. Prostorski akti ................................................................................................................................................. 53 6.1.3. Lokacijska informacija ..................................................................................................................................... 53 6.2. LOKACIJA ............................................................................................................................................................... 53 6.3. SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE ............................................. 55 6.4. TERMINSKI PLAN ................................................................................................................................................... 57 6.5. VARSTVO OKOLJA................................................................................................................................................. 57 6.5.1. Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov ................................. 57 6.5.2. Varstvo okolja ................................................................................................................................................. 57 6.6. KADROVSKA ORGANIZACIJSKA SHEMA ............................................................................................................. 58 



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« ----    6666    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 6.7. VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE ................................................................................................... 59 6.8. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE NOVIH ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI PROJEKTA ........................................................................................................................................................................... 62 7.7.7.7. UGOTOVITEV SMISELNOSUGOTOVITEV SMISELNOSUGOTOVITEV SMISELNOSUGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALTI IN MOŽNOSTI NADALTI IN MOŽNOSTI NADALTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE DOKUMEJNJE PRIPRAVE DOKUMEJNJE PRIPRAVE DOKUMEJNJE PRIPRAVE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NNTACIJE S ČASOVNIM NNTACIJE S ČASOVNIM NNTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOMAČRTOMAČRTOMAČRTOM 63  
KAZALO TABELKAZALO TABELKAZALO TABELKAZALO TABEL    TABELA 1: DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2010.......................................................................... 14 TABELA 2: CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA GLEDE NA OP RR ...................................................................................................... 26 TABELA 3: KAZALNIKI GOSPODARSKO-RAZVOJNE INFRASTRUKTURE ................................................................................................ 27 TABELA 4: SPLOŠEN PRIKAZ VELIKOSTI POSAMEZNE ETAŽE GLEDE NA POVRŠINO IN PROSTORNINO .................................................... 32 TABELA 5: OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE Z RAZPOREDITVIJO PROGRAMOV PO ETAŽAH OBJEKTA.............................. 35 TABELA 6: PRIKAZ PREDVIDENE POVRŠINE KLETI NOVOZGRAJENEGA OBJEKTA ................................................................................. 37 TABELA 7: PRIKAZ PREDVIDENE POVRŠINE PRITLIČJA NOVOZGRAJENEGA OBJEKTA ........................................................................... 37 TABELA 8: PRIKAZ PREDVIDENE POVRŠINE 1. NADSTROPJA NOVOZGRAJENEGA OBJEKTA .................................................................. 38 TABELA 9: PRIKAZ PREDVIDENE POVRŠINE PODSTREHE / TERASE NOVOZGRAJENEGA OBJEKTA ......................................................... 39 TABELA 10: ZNAČILNOSTI VARIANT 0 IN 1 INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ............................................................................................ 40 TABELA 11: PRIMERJAVA OBEH VARIANT INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ............................................................................................. 40 TABELA 12: DOLOČITEV VRSTE INVESTICIJE .................................................................................................................................. 42 TABELA 13: METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV VRSTE IN VSEBINE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ......................................................... 42 TABELA 14: POTREBNA IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE .................................................................................................. 42 TABELA 15: PRIKAZ INVESTICIJSKIH STROŠKOV ZA POSAMEZNO POSTAVKO V STALNIH CENAH ........................................................... 44 TABELA 16: PRIKAZ INVESTICIJSKIH STROŠKOV ZA POSAMEZNO POSTAVKO V TEKOČIH CENAH ........................................................... 44 TABELA 17: DINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE .............................................................................................................. 44 TABELA 18: PRIKAZ UPRAVIČENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV GLEDE NA POSAMEZNO POSTAVKO PO STALNIH CENAH V EUR ............... 48 TABELA 19: PRIKAZ NEUPRAVIČENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV GLEDE NA POSAMEZNO POSTAVKO PO STALNIH CENAH V EUR ........... 49 TABELA 20: PRIKAZ UPRAVIČENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV GLEDE NA POSAMEZNO POSTAVKO PO TEKOČIH CENAH V EUR .............. 50 TABELA 21: PRIKAZ NEUPRAVIČENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV GLEDE NA POSAMEZNO POSTAVKO PO TEKOČIH CENAH V EUR........... 51 TABELA 22: SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V LETIH (STALNE CENE V EUR)........................... 55 TABELA 23: SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V LETIH (TEKOČE CENE V EUR) .......................... 56 TABELA 24: PRIKAZ VPLIVOV NA OKOLJE MED GRADNJO IN MED OBRATOVANJEM .............................................................................. 58 TABELA 25: PRIKAZ VIROV FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH CENAH V EUR .................................................... 60 TABELA 26: PRIKAZ UPRAVIČENIH IN NEUPRAVIČENIH STROŠKOV ZA POSAMEZNO LETO PO STALNIH CENAH V EUR ............................. 60 TABELA 27: PRIKAZ VIROV FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO TEKOČIH CENAH V EUR .................................................... 61 TABELA 28: PRIKAZ UPRAVIČENIH IN NEUPRAVIČENIH STROŠKOV ZA POSAMEZNO LETO PO TEKOČIH CENAH V EUR ............................ 61  
KAZALO SLIKKAZALO SLIKKAZALO SLIKKAZALO SLIK    
SLIKA 1: POVRŠINSKI PRIKAZ POSELJENOSTI OBČINE SELNICA OB DRAVI ................................................................................. 12 

SLIKA 2: LOKACIJE IZVEDBE STORITEV MARIBORSKE KNJIŽNICE ............................................................................................. 16 

SLIKA 3: PRIKAZ GEOGRAFSKE OPREDELITVE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V OŽJI OKOLICI ............................................................ 54 

SLIKA 4: PRIKAZ OŽJE LOKACIJE IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ..................................................................................... 54 



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« ----    7777    ----    
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SOFINANCERJA IN OSTALIH STROKOVNIH SLUŽBSOFINANCERJA IN OSTALIH STROKOVNIH SLUŽBSOFINANCERJA IN OSTALIH STROKOVNIH SLUŽBSOFINANCERJA IN OSTALIH STROKOVNIH SLUŽB    
1.1.1.1.1.1.1.1. OPREDELITEV INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA IN SOFINANCERJAOPREDELITEV INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA IN SOFINANCERJAOPREDELITEV INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA IN SOFINANCERJAOPREDELITEV INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA IN SOFINANCERJA    Naziv Občina Selnica ob Dravi Naslov Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Kontaktni podatki T: 02/673 0202   F: 02/673 0214   E: info@selnica.si   I: http://www.selnica.si Matična številka 1357930000 Davčna številka SI 36150380 Šifra dejavnosti O84.110 – Splošna dejavnost javne uprave Ime banke BANKA SLOVENIJE Številka TRR IBAN SI56 0137 8010 0009 222 Odgovorna oseba g. Jurij Lep, župan  
1.2.1.2.1.2.1.2. OPREDELITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJEOPREDELITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJEOPREDELITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJEOPREDELITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE    Naziv JHP projektne rešitve d.o.o. Naslov Cesta talcev 5, 1230 Domžale Kontaktni podatki T: 01/724 4606   F: 01/320 4483   E: info@jhp.si   I: http://www.jhp.si Matična številka 3422526000 Davčna številka SI 13819364 Šifra dejavnosti M70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje Ime banke HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Številka TRR IBAN SI56 3300 0000 2884 286 Odgovorna oseba mag. Jana Habjan Piletič, direktorica  
1.3.1.3.1.3.1.3. OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 

PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJEPRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJEPRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJEPRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE    Naziv Občina Selnica ob Dravi Naslov Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Kontaktni podatki T: 02/673 0202   F: 02/673 0214   E: info@selnica.si   I: http://www.selnica.si Matična številka 1357930000 Davčna številka SI 36150380 Šifra dejavnosti O84.110 – Splošna dejavnost javne uprave Ime banke BANKA SLOVENIJE Številka TRR IBAN SI56 0137 8010 0009 222 Odgovorna oseba ga. Simona Grušovnik, v.d. direktorice občinske uprave  
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
2.2.2.2. ANALIZA SEDANJEGA STANJAANALIZA SEDANJEGA STANJAANALIZA SEDANJEGA STANJAANALIZA SEDANJEGA STANJA    
2.1.2.1.2.1.2.1. UVODNO POJASNILOUVODNO POJASNILOUVODNO POJASNILOUVODNO POJASNILO    Občina Selnica ob Dravi kandidira na javnem razpisu za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 z investicijo v izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi. Investicija se nanaša na fazno gradnjo izvedbo oziroma dokončanje objekta, s čimer se zagotovi možnost ločenega pridobivanja uporabnega dovoljenja za dvorano, knjižnico in turistično pisarno. Pred pridobivanjem uporabnega dovoljenja za posamezno fazo, se izgradi objekt v celoti, uredi okolje po načrtu zunanje ureditve in izvede vse tehnične prostore. Nadalje se predvidi faznost izgradnje zaključenih celot, ki so: 1. FAZA DVORANA DVORANA DVORANA DVORANA     Izvedba vseh potrebnih del in opreme za funkcioniranje dvorane. 2. FAZA BALKON V DVORANIBALKON V DVORANIBALKON V DVORANIBALKON V DVORANI    Izvedba balkona v dvorani in dostop do balkona. 3. FAZA KNJIŽNICAKNJIŽNICAKNJIŽNICAKNJIŽNICA    Izvedba vseh potrebnih del in opreme za funkcioniranje knjižnice. 4. FAZA TURISTIČNA PISARNATURISTIČNA PISARNATURISTIČNA PISARNATURISTIČNA PISARNA    Izvedba vseh potrebnih del in opreme za funkcioniranje turistične pisarne.  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev je tudi pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do kulturnih programov in skrb za kulturno dediščino na njenem območju. Podrobneje so njene naloge in pristojnosti v zvezi s kulturo in umetnostjo opredeljene v Zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/1994, 22/2000-ZJS, 96/2002-ZUJIK). Občina Selnica ob Dravi se je zaradi pomanjkanja prostorov, ki bi služili za medgeneracijsko druženje lokalnega prebivalstva v sklopu prireditev, kulturnih dogodkov, razstav ter knjižničnih dejavnosti odločila za investicijo v zgraditev kulturno informacijskega in turističnega centra, ki se bo nahajal na 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi parcelnih številkah 282/29, 282/41, 282/39 in 282/16, vse k.o. Spodnja Selnica. Vrednost investicije z DDV po tekočih cenah znaša 3.654.225,56 EUR. Občina trenutno ne razpolaga z nobenim primernim prostorom, v katerem se bi lahko odvijale različne prireditve kulturnega, kakor tudi družabnega značaja. Vsi koncertni in zabavni dogodki se izvajajo v telovadnici OŠ Selnica ob Dravi, ki je za izvajanje večjih prireditev vsekakor neprimerna, saj ne zajema odra. Do sedaj je zato Občina Selnica ob Dravi v primeru večjih prireditev morala na lastne stroške postaviti najet montažni oder. Hkrati se tudi ostale gledališke in kulturne proslave vršijo v domu Antona Martina Slomška, ki je v lasti Mariborske škofije. Slednji je dokaj neprimeren, saj ob dejstvu da je star oz. dotrajan, ne sprejme več kot 100 obiskovalcev. Prav tako ima občina z Mariborsko knjižnico sklenjeno pogodbo, ki zagotavlja njenim občanom obisk potujoče knjižnice, t.i. »Bibliobus«1, ki skladno s pogodbo2 Občino Selnica ob Dravi obišče vsakih 14 dni. Glede na velik obisk potujoče knjižnice, občina meni, da bi s knjižnico, ki bo locirana v predmetnem objektu, še bolj približali knjigo občanom ter jim tako omogočili lažjo in hitrejšo izposojo. Trenutno obstoječe stanje kulturnih in ostalih turistično informacijskih dejavnosti je sledeče: 
� pomanjkanje prostora za medgeneracijsko druženje ter različne aktivnosti prebivalcev (npr. prireditve za odrasle, pravljice za otroke, razstave različnih del, večje kulturne in družabne prireditve, itd.), 
� ni ustreznega prostora za naselitev knjižnične dejavnosti v sami občini, 
� neustrezna okolica kulturno informacijskega in turističnega centra v samem vaškem jedru, ki kvari podobo celotne občine, 
� v telovadnici OŠ Selnica ob Dravi ni zadostnega prostora za shranjevanje odrskih rekvizitov in izvedbo vaj pred nastopi.                                                       1 Bibliobus je potujoča enota Mariborske knjižnice. Že od leta 1974 obiskuje številne kraje na mariborskem območju ter v sosednjih občinah (Maribor, Duplek, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Cerkvenjak). Končno postajališče ima bibliobus na parkirišču ob Knjižnici Tezno, kjer je tudi skladišče knjižničnega gradiva, namenjenega za bibliobus. Na bibliobusu so otrokom, mladostnikom in odraslim na voljo knjige različnih žanrov (dramatika, pesništvo, družbeni, zgodovinski, kriminalni, biografski, znanstveno fantastični in drugi romani), strokovna literatura z vseh področij človekovega znanja (filozofija, psihologija, medicina, zgodovina, umetnost, jezikoslovje itd.), časniki in revije, zvočne, video kasete in različne zgoščenke. Za izposojo na dom so na voljo tudi DVD-ji z igranimi, dokumentarnimi in animiranimi filmi različnih žanrov (drame, komedije, glasbeni, vojni, pustolovski filmi itd.) in kinematografij (slovenska, evropska, neevropska, ameriška itd.). Otrokom je namenjen manjši otroški kotiček. Poslovanje je avtomatizirano, omogočen je dostop do sistema Cobiss/Opac. 2 V sklopu predmetne pogodbe je tudi specifično detajlirana pravica, ki občanom Občine Selnica ob Dravi omogoča izposojo knjig v celotnem sistemu Mariborske knjižnice. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Cilji investicijskega, ki jo želi doseči Občina Selnica ob Dravi, so: 
� zagotovitev prostorov za potrebe medgeneracijskega druženja občanov in občank, 
� rešitev prostorske stiske za delovanje različnih šolskih, kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini, 
� kvalitetno izboljšanje videza okolja pri novozgrajenem kulturno informacijskem in turističnem centru, 
� izboljšanje kvalitete življenja občanov in občank, 
� zaokrožitev ponudbe na področju družbenih dejavnosti.  Investicijski projekt bo z gradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi bistveno izboljšal kakovost življenja na podeželju večjim skupinam lokalnega prebivalstva, in sicer otrokom, njihovim staršem, upokojencem, članom različnih lokalnih društev in drugim. Hkrati se bo tudi izboljšala dostopnost do osnovnih storitev (izposoja knjig) in povečala medgeneracijsko druženje.  

2.2.2.2.2.2.2.2. PREDSTAVITEV OBČINE SELNICA OB DRAVIPREDSTAVITEV OBČINE SELNICA OB DRAVIPREDSTAVITEV OBČINE SELNICA OB DRAVIPREDSTAVITEV OBČINE SELNICA OB DRAVI    Po geografski legi in površinski oblikovnosti je Občina Selnica ob Dravi po letu 1971 s priključenim delom Janževe gore, Spodnje in Zgornje Selnice ter z nižinskim naseljem Črešnjevec ob Dravi, del Osrednje Dravske doline. Občina meri približno 64,00 km2 in šteje 4.892 prebivalcev.   2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Zgodovina Občine Selnica ob DraviZgodovina Občine Selnica ob DraviZgodovina Občine Selnica ob DraviZgodovina Občine Selnica ob Dravi    Dobra infrastrukturna opremljenost, bližina reke Drave in položaj ob magistralni cesti so vplivali na razvoj kraja. Dravska dolina je s svojo specifično lego odigrala v političnem, kulturnem in gospodarskem pomenu zanimivo vlogo. Slovenci so jo poselili že konec 6. stoletja. Naselitveni tokovi so prihajali z vzhodne in zahodne smeri. Zlasti zanimiva je Dravska dolina postala, ko so leta 1091 ustanovili benediktinski samostan v Št. Paulu v Labotski dolini. Že ob ustanovitvi je samostan prejel številne posesti v Dravski dolini in v tej zvezi se na darovnicah pojavijo imena tega območja. Tako so leta 1093 na darovnici, s katero sta bili samostanu podarjeni dve kmetiji, prvič v zgodovini omenja Selnica (aput Celtnitz).  
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Slika 1: Površinski prikaz poseljenosti Občine Selnica ob Dravi 

 Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012.  Kmetje spodnjega dela Dravske doline so bili podložniki šentpavelskega samostana, nato gospodične Viltuš in Žlemberške gospoščine. Nekaj pa jih je bilo podložnikov tamkajšnjih župnikov (brezenskega, selniškega in kamniškega). Od 13. stoletja dalje je pričelo ozemlje Dravske doline doživljati hitrejšo preobrazbo. S krčenjem gozdov in grmičevja so nastale na planih slemenih in položnih pobočjih številne raztresene kmetije. V 14. stoletju se je začel razmah ovčereje, nastali so novi živinorejsko – ovčarski kmetijski obrati, sirnice in švajge.  Prebivalstvo je naraščalo zelo počasi, skoraj 500 let se število kmetij in prebivalstva ni spremenilo. Povečalo se je šele po letu 1780. Razmah industrializacije je pustil močne posledice tudi v Dravski dolini. Velikega pomena je bila izgradnja obdravske železnice Maribor – Dravograd – Celovec leta 1863, ki pa ni zatrla transportnega pomena Drave. Ozemlje Dravske doline, zlasti njen gorati del, je postalo pomembno lesno in trgovsko področje na Slovenskem. Proti koncu 19. stoletja smo sledili nazadovanju živinoreje in prehajanju na gozdno gospodarstvo. Opuščanje pašnikov in nazadovanje živinoreje sta osnovna kazalca te naraščajoče deagrarizacije. Najmočnejšo vlogo v nadaljnjem oblikovanju pokrajine je imelo steklarstvo, pa tudi rudarstvo, oglarstvo in železarstvo.  
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Selnica ima zanimivo zgodovino tudi na kulturnem področju. Naravno in kulturno dediščino na območju Občine Selnica ob Dravi predstavljata območje Svetega Duha na Ostrem vrhu in Viltuški grad z izjemno umetniško in kulturno vrednostjo. Omeniti je treba tudi cerkev Svete Marjete v središču Selnice, cerkev sv. Janeza Krstnika na Janževi gori in kip Janeza Nepomuka, zaščitnika splavarjev. V občini je tudi najstarejša hidroelektrarna na reki Dravi v tem delu Evrope – HE Fala. V njej je urejen muzej tehniške dediščine, razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Sedanje bogato kulturno življenje ohranjajo številna kulturno umetniška društva.  2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Vizija Občine Selnica ob DraviVizija Občine Selnica ob DraviVizija Občine Selnica ob DraviVizija Občine Selnica ob Dravi    Občina Selnica ob Dravi gradi svojo prihodnost na načelih trajnostnega razvoja. Pri tem skrbi za aktiviranje vseh razpoložljivih potencialov ob upoštevanju kakovosti življenja ljudi in okolja ter družbeni odgovornosti do sedanjih in prihodnjih rodov. Strategija občine je zato usmerjena k vzdrževanju ravnovesja njenih ekosistemov in energetski neodvisnosti.  2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. Poslanstvo Občine Selnica ob DraviPoslanstvo Občine Selnica ob DraviPoslanstvo Občine Selnica ob DraviPoslanstvo Občine Selnica ob Dravi    Temeljno poslanstvo Občine Selnica ob Dravi je zagotavljanje storitev in pogojev, ki prispevajo h kakovosti življenja in dela občanov ter organizacij z zadovoljevanjem njihovih potreb glede na dane vire. Storitve, ki jih nudi občina, so učinkovite in fiskalno odgovorne, zato jih njeni občani in organizacije cenijo. Organiziranost Občine Selnica ob Dravi zagotavlja izvrševanje ene temeljnih demokratičnih načel, in sicer sodelovanja občanov pri upravljanju javnih, lokalnih zadev. Občina bo tako prepoznavna po odprtosti njenih občanov, usmeritvi k energetsko varčnim in okolju prijaznim kmetijskim in drugim dejavnostim ter po še bogatejšem kulturnem in športnem udejstvovanju njenih občanov ter organizacij.  2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. Cilji Občine Selnica ob DraviCilji Občine Selnica ob DraviCilji Občine Selnica ob DraviCilji Občine Selnica ob Dravi    Občino se skozi poslovanje sklicuje ter opravičuje doseganje naslednjih ciljev: 
� Cilj 1: Občina, kjer so ljudje na prvem mestu Občina se na potrebe in pričakovanja občanov in organizacij odziva hitro ter jim zagotavlja potrebno podporo in kakovostne storitve. Omogoča tudi širok nabor športnih, turističnih in kulturnih aktivnosti za vse generacije.   
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
� Cilj 2: Prostor priložnosti in rasti Še dalje bomo po svojih zmožnostih ustvarjali pogoje za rast in razvoj podjetij in kmetijskih gospodarstev. Hkrati s tem bomo skrbeli za razvoj ljudi skozi vseživljenjsko učenje. Naredili bomo vse, kar je v naši pristojnosti, da bi lahko vsak posameznik izkoristil svoje potenciale. 
� Cilj 3: Zdrava, varna in zelena občina Vse aktivnosti občina vodi z zavestjo, da mora občina (p)ostati odličen prostor za bivanje, delo, družino in preživljanje prostega časa. Zagotavlja takšno okolje, kjer se bodo njeni prebivalci in drugi obiskovalci počutili varno in zaželeno. Okolje se upravljala po načelih trajnosti. 
� Cilj 4: Občina, ki pametno troši in strateško investira Občina zagotavlja uravnotežen poračun, ki bo glede na sredstva nudil maksimalne možnosti zadovoljevanja potreb občanov in organizacij v občini, hkrati pa bo razvojno naravnan.  2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5. Demografske značilnosti Občine Selnica ob DraviDemografske značilnosti Občine Selnica ob DraviDemografske značilnosti Občine Selnica ob DraviDemografske značilnosti Občine Selnica ob Dravi    Po geografski legi in površinski oblikovnosti je Občina Selnica ob Dravi del osrednje Dravske doline. Dobra infrastrukturna opremljenost, bližina Drave in položaj ob magistralni cesti so vplivali na razvoj kraja. Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 108. mesto, po površini pa na 105. mesto. Tabela 1: Demografske značilnosti Občine Selnica ob Dravi za leto 2010 Podatki za leto 2010Podatki za leto 2010Podatki za leto 2010Podatki za leto 2010    Občina Selnica ob DraviObčina Selnica ob DraviObčina Selnica ob DraviObčina Selnica ob Dravi    SlovenijaSlovenijaSlovenijaSlovenija    Površina v km2 65 20.273 Število prebivalcev 4.521 2.049.261 Število moških 2.247 1.014.716 Število žensk 2.274 1.034.545 Naravni prirast -4 3.734 Število vrtec 2 891 Število otrok v vrtcih 138 75.972 Število učencev v osnovnih šolah 345 159.508 Število dijakov (po prebivališčih) 193 82.267 Število študentov (po prebivališčih) 219 107.134 Število delovnih aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.759 835.039 Število zaposlenih oseb 771 747.194 Število samozaposlenih oseb 233 87.845 



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« ----    15151515    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Število registriranih brezposelnih oseb 313 100.504 Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.360,02 1.494,88 Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 892,73 966,62 Število podjetij 305 165.595 Prihodek podjetij (1.000 EUR) 75.168 86.705.208 Število stanovanj, stanovanjski sklad 1.765 844.349 Število osebnih avtomobilov 2.441 1.061.646 Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 993 796.413 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Internetna stran, oktober 2012.  2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.6. Enota Mariborske knjižniceEnota Mariborske knjižniceEnota Mariborske knjižniceEnota Mariborske knjižnice    Zgodovina Mariborske knjižnice sega več kot 60 let nazaj, zaznamovalo pa jo je na eni strani vizionarsko razmišljanje knjižničnih strokovnjakov v Mariboru, ki so zasnovali za desetletja edinstven model organizacije z osrednjo knjižnico, in na drugi strani nenehno spopadanje z neustreznimi in premajhnimi prostori.  Danes je Mariborska knjižnica druga največja splošna knjižnica v Sloveniji, po Zakonu o knjižničarstvu pa je osrednja območna knjižnica za območje vzhodne Štajerske. Z brezplačnimi storitvami, dostopnostjo za invalide in servisi za ljudi s posebnimi potrebami zagotavlja demokratično javno službo, dostopno vsem, ne glede na starost, izobrazbo, narodnost ali socialni status. Kot del svetovnega spleta daje uporabnikom skoraj neomejene možnosti dostopa do informacij, znanja in kulture v najširšem pomenu, s čemer pomaga občanom do polnejšega življenja in aktivnejšega vključevanja v družbo. Potencialni uporabniki knjižnice so prebivalci dvanajstih občin, skupaj okoli 180.000, naslednic nekdanjega mariborskega okraja: Maribor, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnice, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj. Knjižnica ima enote, krajevne in občinske knjižnice v občinah Maribor, Ruše, Pesnica, Šentilj, Lovrenc na Pohorju, Hoče –Slivnica in Duplek. Poleg tega ima v bolj oddaljenih krajih in v krajih, kjer ni knjižnice, svoja postajališča bibliobus, ki uspešno izvaja knjižnično dejavnost tudi v občinah na območju osrednjih knjižnic Lenart in Slovenska Bistrica. Med postajališča bibliobusa trenutno sodi tudi Občina Selnica ob Dravi. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Slika 2: Lokacije izvedbe storitev Mariborske knjižnice 

 Vir: Mariborska knjižnica, Internetni vir, oktober 2012.  Z gradnjo novega objekta kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi bi bila odpravljena problematika glede lastne knjižnice v kraju, ki z leti postaja pereč problem. Novozgrajena knjižnica bi v sklopu Mariborske knjižnice delovala po principu naslednji načel: 1. Poslanstvo:Poslanstvo:Poslanstvo:Poslanstvo: omogočiti vsem prebivalcem na območju delovanja knjižnice neomejen dostop do knjižničnega gradiva in informacij ter informacijskih in kulturnih storitev, kakor jih določajo zakoni in drugi predpisi in kakor izhajajo iz tradicije knjižnice in njenega okolja. Družbena odgovornost je del poslanstva knjižnice. Knjižničarji pri zagotavljanju knjižničnih storitev težijo k nenehnemu izboljševanju dostopnosti in uporabnosti knjižničnega gradiva ter k izvajanju dejavnosti po visokih strokovnih kriterijih. 
 2. VizijaVizijaVizijaVizija:::: v prihodnosti mora biti knjižnica živahna in dinamična ustanova, inovativna in kreativna, strokovno nemirna, predvsem pa prostor, kamor se uporabniki radi vračajo. Knjižnica mora biti 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi »tretji prostor«, če velja, da je dom posameznika prvi prostor, služba oziroma šola pa drugi. Knjižnica na eni strani pomeni center vseživljenjskega učenja, informacijsko središče mesta, na drugi strani pa prostor socialnega mreženja. 
 3. Politika kakovosti in ciljiPolitika kakovosti in ciljiPolitika kakovosti in ciljiPolitika kakovosti in cilji:::: Mariborska knjižnica je kot prva knjižnica v Sloveniji vzpostavila sistem vodenja kakovosti, svoje poslovanje uskladila z zahtevami standarda ISO ter leta 2005 prejela certifikat kakovosti ISO 9001:2000. Zavezala se je k nenehnim izboljšavam, ki jih uvaja in potrjuje skozi vsakoletne presoje sistema kakovosti. Zaposleni razumejo politiko kakovosti kot svoje poslanstvo in vizijo.  Kakovost v knjižnici temelji na osebni kakovosti vsakega zaposlenega, kakovosti vsakega oddelka, službe, enote, kakovosti notranjih in zunanjih procesov ter kakovosti Mariborske knjižnice v celoti. Sistem vodenja kakovosti ni ločen proces ali projekt, ampak je vgrajen v vse procese dela v knjižnici. Cilji Mariborske knjižnice izhajajo iz poslanstva, vizije, družbene odgovornosti ter politike kakovosti: 

o zagotovitev ustreznega prostora, 
o skladen razvoj vseh dejavnosti, 
o koncentracija strokovnega znanja, 
o pretok informacij, 
o strokovno izpopolnjevanje, 
o vključevanje v knjižnični informacijski sistem Slovenije.  

2.3.2.3.2.3.2.3. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERORAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERORAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERORAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO    Občina Selnica ob Dravi se je odločila za investicijo v gradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra, kjer bodo uredili prostore za medgeneracijsko druženje, ki zajemajo izvedbo večjih in manjših prireditev kulturnega in družabnega značaja, določenih razstav v sklopu centra ter obisk nove knjižnice v Občini Selnica ob Dravi. Razlogov za tovrstno investicijo je več: - povečanje aktivnosti za otroke (branje pravljic), - povečanje prireditev za odrasle občane in občanke, - povečanje razstav na letnem nivoju, - povečanje števila prireditev, ki bodo usklajeni z občinskim programom. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Na območju Občine Selnica ob Dravi deluje veliko različnih kulturnih, športnih ter ostalih društev, ki velikokrat med seboj sodelujejo, predvsem pa se družijo. Najustreznejši kraj oziroma prostor za druženje in sodelovanje društev bi bil novozgrajeni kulturno informacijski in turistični center, saj zdajšnja telovadnica OŠ Selnica ob Dravi ne zagotavlja ustreznih pogojev za izvedbo predmetnih aktivnosti.  Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 
� zagotovitev izvajanja številnih kulturnih in družabnih prireditev; 
� ustrezen prostor za druženje občanov in občank ter drugih vaških društev; 
� izgradnja knjižnice, ki bi občanom in občankam zagotovila izposojo večjega števila različnega knjižnega gradiva ter s tem prihranila pot v bližnjo Mariborsko knjižnico; 
� implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih v Občini Selnica ob Dravi; 
� sledenje in upoštevanje Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/1999, 110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-1); 
� sledenje ciljem, ki si jih je Občina Selnica ob Dravi zastavila v Statutu; 
� realizacija projektov, ki jih je Občina Selnica ob Dravi umestila v Načrt razvojnih programov; 
� oživitev vaškega jedra Občine Selnica ob Dravi.           
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3.3.3.3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTAINVESTICIJSKEGA PROJEKTAINVESTICIJSKEGA PROJEKTAINVESTICIJSKEGA PROJEKTA    
3.1.3.1.3.1.3.1. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTIOPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTIOPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTIOPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI    NamenNamenNamenNamen investicijskega projekta je zagotovitev prostorov za potrebe kulturno informacijskega in turističnega centra ter izgradnja ustreznih prostorov knjižnice Selnica ob Dravi.  Občina Selnica ob Dravi je zadolžena za organizirano zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb občanov, razvoj njihovega bivalnega prostora in krajevne kulture ter dobrih medsebojnih odnosov. Spodbujanje kulturno umetniške dejavnosti, športnih dejavnosti, rekreacije ter ljubiteljskih dejavnosti krajanov je ena od pomembnih nalog Občine Selnica ob Dravi Namen investicije v izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra je zagotovitev funkcionalno ustreznih prostorov za društveno udejstvovanje krajanov. Z investicijo želi Občina Selnica ob Dravi zagotoviti obstoj in kvalitetno raven kulturnega, športnega in izobraževalnega delovanja na območju občine. Zagotoviti želi kvalitetne pogoje za izvajanje dejavnosti in delovanje na zgoraj navedenih področjih, kakor tudi drugih prostočasnih dejavnostih občanov. Zaradi vseh naštetih razlogov je investicija v izgradnjo prostorov kulturno informacijskega in turističnega centra za medgeneracijsko druženje za Občino Selnica ob Dravi ter vse občane in občanke izrednega pomena, saj bo imela širše družbene koristi na celotno lokalno prebivalstvo. Družbeni vidiki izvedbe investicije bodo imeli številne pozitivne učinke na življenje prebivalcev Občine Selnica ob Dravi, in sicer: 

o izboljšanje bivalnih pogojev lokalnega prebivalstva, 
o kakovostnejše življenje, 
o večje zadovoljstvo.  CiljiCiljiCiljiCilji investicije v gradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra, ki bi naj prestavljal središče ne samo kulturnega, temveč tudi društvenega in družabnega dogajanja, so predvsem sledeči: 1. Glavni cilj, ki ga želi Občina Selnica ob Dravi doseči z investicijo v gradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra je zagotoviti ustrezne sodobne prostore, ki bodo omogočali in spodbujali izvajanje predvsem kulturnih prireditev kot tudi društvenih in drugih družabnih ter izobraževalnih dejavnosti; 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 2. V novem objektu razširiti dejavnosti društev in tako privabiti čim večje število krajanov vseh starosti, ki bi se aktivno vključevali v dejavnosti in se tudi udeleževali prireditev; 3. Zagotovitev nove knjižnične dejavnosti, ki bi pripomogla k večjemu obisku krajanov ter tako prispevala k višji izobrazbeni ravni prebivalstva; 4. Z zagotovitvijo boljših pogojev za kulturne, družabne, izobraževalne in društvene dejavnosti, je brez dvoma za pričakovati večji odziv krajanov tako glede aktivnega vključevanja v dejavnosti, kot tudi glede obiskovanja prireditev ter posledično njihovo večje zadovoljstvo.  Novozgrajeni kulturno informacijski in turistični center v Občini Selnica ob Dravi bi zraven ciljev, omogočal tudi izvedbo: 
• kulturnih prireditev, 
• prireditev v okviru delovanja društev – izobraževanja, seminarji, sestankovanja društev, srečanja, tekmovanja, krvodajalske akcije itd., 
• organizacije in izvedbo koncertov, 
• literarnih prireditev v sklopu nove knjižnice, razstav, 
• gostovanj raznih skupin, društev in zborov ter 
• uporabo za potrebe vseh občanov.  Občina Selnica ob Dravi si prizadeva za ohranjanje celostne podobe podeželja njeno oživitev vaškega jedra. Tako si zraven ključnih ciljev investicije, predstavljenih zgoraj, želi doseči tudi ostale družbene cilje, ki so: 
• ohranjanje kulturne dediščine, 
• zbližati in povezati kulturno dediščino na slovenskem ozemlju, 
• oživitev vaškega jedra, 
• dvigniti kulturno in turistično vrednost občine, 
• vplivati na večjo prepoznavnost občine, 
• dvigniti gospodarsko rast občine, 
• prispevati k večji kulturni ozaveščenosti prebivalcev in obiskovalcev; 
• vplivati na povečanje števila prebivalcev v občini s povečanjem zaposlitvenih možnosti v občini, 
• ohranjanje poseljenosti na tem področju, 
• lepši videz občine, 
• pozitiven vpliv na razvoj turizma, 
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• vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije, 
• povečati kakovost bivanja.  

3.2.3.2.3.2.3.2. USKLAJENOST INVESTICIJEUSKLAJENOST INVESTICIJEUSKLAJENOST INVESTICIJEUSKLAJENOST INVESTICIJE    Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMIPOLITIKAMIPOLITIKAMIPOLITIKAMI    3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Strategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projektaStrategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projektaStrategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projektaStrategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projekta    Investicija v izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi je skladna z naslednjimi državnimi in evropskimi dokumenti, programi ter resolucijami: 1. Strategija razvoja Slovenije (SRS); 2. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023; 3. Državni razvojni program 2007-2013 (DRP); 4. Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007–2013; 5. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013; 6. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu / ReNPVZD; 7. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023; 8. Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji; 9. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013  3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.1.1. Strategija razvoja Slovenije (SRS)Strategija razvoja Slovenije (SRS)Strategija razvoja Slovenije (SRS)Strategija razvoja Slovenije (SRS)    Strategija razvoja Slovenije (SRS) je krovni strateški razvojni dokument Republike Slovenije in upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto ter usklajuje z razvojnimi cilji države kot celote. Strategija razvoja Slovenije opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije. Cilji SRS: 

� Gospodarski razvojni cilj. 
� Družbeni razvojni cilj. 
� Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljaviti načelo trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, tudi glede trajnostnega obnavljanja prebivalstva. Načelo trajnosti zahteva, da se potrebe današnjih generacij zadovoljujejo tako, da ne omejujejo možnosti prihodnjih rodov za vsaj enako uspešno zadovoljevanje njihovih potreb v prihodnosti. 
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� Razvojni cilj Slovenije. Razvojne prioritete (RP): 
� Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast. 
� Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovost delovnega mesta. 
� Učinkovita in cenejša država. 
� Moderna socialna država in večja zaposlenost. 
� Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.  Investicija v izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi zasleduje in se zrcali v vseh ciljih SRS.  3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007----2023202320232023    Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 temelji na Strategiji razvoja Slovenije (SRS). Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 zajema ključne (velike) razvojno-investicijske projekte, pri uresničitvi katerih bo sodelovala država. Gre za tiste projekte, katerih izvedba bo na državni in regionalni ravni osredotočena na razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj države kot celote. Investicija v izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi je ena izmed njih. Namen resolucije je z jasno postavitvijo prednostnih razvojnih državnih projektov od leta 2007 do leta 2023 zagotoviti hitrejše doseganje ciljev SRS in DRP. Razvojne prioritete (RP) Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 so enake Strategiji razvoja Slovenije (SRS): 
� Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast. 
� Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovost delovnega mesta. 
� Učinkovita in cenejša država. 
� Moderna socialna država in večja zaposlenost. 
� Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.  
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 3.2.1.3.3.2.1.3.3.2.1.3.3.2.1.3. DržavniDržavniDržavniDržavni    razvojni program 2007razvojni program 2007razvojni program 2007razvojni program 2007----2013 (DRP)2013 (DRP)2013 (DRP)2013 (DRP)    Projekt je usklajen z Državnim razvojnim programom 2007–2013 (DRP), kjer investicija v projekt izgradnje kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi sovpada v Razvojno-investicijsko prioriteto DRP, v prioriteto 5, in sicer: 
� konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast, 
� učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, 
� učinkovita in cenejša država, 
� moderna socialna država in večja zaposlenost ter 
� povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.  Peta razvojno – investicijska prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine. Razvojna prioriteta je zato usmerjena v izkoriščanje primerjalnih prednosti Slovenije na področju turizma, narave, kulture in športa, z namenom povečevanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva in doseganja zastavljenih razvojnih ciljev, še posebej ustvarjanje novih delovnih mest. V tem smislu pomeni enega izmed temeljev razvoja države, saj razvojno dinamiko ponuja tudi tistim območjem, kjer hiter tehnološki razvoj zaradi prostorskih omejitev, pomanjkanja človeških virov in premajhne dostopnosti do trgov ne bo zadostil potrebam. Z drugimi besedami, trajnostno izkoriščanje naravnih in družbenih danosti pomeni enega najboljših načinov za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest tudi v odročnejših delih Slovenije.  3.2.1.4.3.2.1.4.3.2.1.4.3.2.1.4. Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007----2013201320132013    V okviru ukrepov RRP Podravske regije spada investicija v ukrep 5.4.7 Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine. Številni dokumenti pričajo o tem, da regija Podravje izstopa v mednarodnem okviru prav po izjemni koncentraciji kakovostne materialne in nematerialne kulturne dediščine, ki predstavlja neizkoriščen kulturni, dediščinski, gospodarski in promocijski potencial regije. Prav tako lahko na omenjenem območju najdemo tudi izjemno veliko število zgodovinskih osebnosti, ki so povezane s slovensko kulturo (umetniki, znanstveniki, teologi), številne prireditve in festivale povezane s kulturo in 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi dediščinami, delujočih je veliko število dediščinskih in kulturnih institucij, ki pa so žal premalo vpete v razvoj, tako na ravni lokalnih skupnosti kot regije. Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine je soodvisen od razmaha turizma, kot enega izmed najpomembnejših sektorjev gospodarstva v regiji. Prihodnji razvoj regije bo tako v veliki meri odvisen prav od strateških partnerstev med turizmom in kulturno dediščino oz. med turističnim gospodarstvom ter dediščinskimi in kulturnimi institucijami, podjetji in društvi. Objekti kulturne dediščine (gradovi, dvorci, dediščinski objekti, trgi, mestna in vaška središča) so potrebni celostne vsebinske in programske revitalizacije in vpetosti v sooblikovanje turistične destinacije. Takšni predstavljajo velik neizkoriščen potencial z vidika turistične infrastrukture.  3.2.1.5.3.2.1.5.3.2.1.5.3.2.1.5. Nacionalni strateNacionalni strateNacionalni strateNacionalni strateški referenčni okvir 2007ški referenčni okvir 2007ški referenčni okvir 2007ški referenčni okvir 2007----2013201320132013    Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami. Konkretni oz. specifični cilji, ki jim bo Slovenija sledila s sredstvi kohezijske politike so tako naslednji: 
� spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj, 
� izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno – razvojne dejavnosti, 
� izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti, 
� zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, 
� skladen razvoj regij.  Posebno težo pri doseganju teh ciljev bo imelo izboljšanje institucionalne in administrative usposobljenosti, še posebej v javnem sektorju, kar je nujen pogoj za pospešitev gospodarske rasti v Sloveniji. Izvajali se bodo ukrepi, določeni v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja in sicer prednostno v okviru naslednjih vsebinskih področjih, kjer so bile ugotovljene največje razvojne slabosti in priložnosti v regionalnem razvoju: 2b) Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih: priprava upravljavskih načrtov ter izvedba projektov v okviru območij Natura 2000 ter izgradnja oz. izvedba javne turistične infrastrukture in projektov lokalno regionalnega pomena. 3b) Socialna infrastruktura: sofinanciranje investicij v kulturne, zdravstvene, socialno – varstvene in druge ustanove regionalnega pomena, ob pogoju, da so investicije predvidene v RRP in da 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi hkrati pomanjkanje tovrstne infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest.  3.2.1.6.3.2.1.6.3.2.1.6.3.2.1.6. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu / ReNPVZDResolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu / ReNPVZDResolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu / ReNPVZDResolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu / ReNPVZD    Resolucija o Nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu /ReNPVZD (Uradni list RS, št. 126/2003) določa, da se je s tehnološkim in organizacijskim napredkom proizvodnje v svetu korenito spremenil odnos do zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu kot bistvenega elementa ekonomike, saj posledice poškodb pri delu ter poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom zmanjšujejo splošno blaginjo države in povzročajo invalidnost predvsem pri aktivni populaciji. Poleg tega ima ozaveščanje delodajalcev in delavcev o nujnosti varovanja zdravja v podjetju tudi vpliv na varovanje zdravega okolja, kar se prav tako odraža na zdravju in blagostanju vseh prebivalcev.     3.2.1.7.3.2.1.7.3.2.1.7.3.2.1.7. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007----2023202320232023    Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 zajema ključne (velike) razvojno-investicijske projekte, pri uresničitvi katerih bo sodelovala država. Gre za tiste projekte, katerih izvedba bo na državni, pa tudi regionalni ravni osredotočila razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj države kot celote. Namen resolucije je z jasno postavitvijo prednostnih državnih razvojnih projektov od leta 2007 do leta 2023 zagotoviti hitrejše doseganje ciljev SRS (Strategija razvoja Slovenije) in DRP Državni razvojni program).  3.2.1.8.3.2.1.8.3.2.1.8.3.2.1.8. Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v SlovenProgram reform za izvajanje Lizbonske strategije v SlovenProgram reform za izvajanje Lizbonske strategije v SlovenProgram reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji iji iji iji     Cilji projekta so usklajeni tudi z Lizbonsko strategijo oz. natančneje s Programom reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, in sicer s točko III.B Druga prednostna razvojna naloga: učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta. S ukrepi, ki jih zajema Program reform, želimo doseči, da bo Slovenija bolje kot do zdaj uporabljala domače in tuje znanje za svoj gospodarski razvoj. S tem bomo spodbudili oblikovanje inovativnejšega in tehnološko naprednejšega gospodarstva ter odpiranje kakovostnejših delovnih mest za bolj izobraženo in usposobljeno delovno silo. Temeljna sprememba, ki jo želimo doseči na tem področju, je okrepitev sodelovanja med raziskovalnim oziroma akademskim področjem in gospodarstvom. Skupno delo strokovnjakov in gospodarstvenikov pri razvoju novih tehnoloških, organizacijskih, oblikovalskih, trženjskih in drugih poslovnih rešitev je najboljša pot do večje inovativnosti in hitrejšega tehnološkega napredka gospodarstva. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 3.2.1.9.3.2.1.9.3.2.1.9.3.2.1.9. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007----2013201320132013    Investicija spada med razvojno prioriteto 4. »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladna razvoju z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij. Razvojna prioriteta »Razvoj regij« sledi ključnim nacionalnim strateškim dokumentom. To so SRS, Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, in drugi dokumenti.   Tabela 2: Cilji investicijskega projekta glede na OP RR 
Cilji OP RRCilji OP RRCilji OP RRCilji OP RR    Stanje tStanje tStanje tStanje t0000        Cilj tCilj tCilj tCilj tk k k k (konec (konec (konec (konec obdobja)obdobja)obdobja)obdobja)3333    VirVirVirVir    RezultatRezultatRezultatRezultat    
1.1.1.1.    Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest: 

• Direktor (+1) 
• Vodja programov (+1 
• Operativna pomoč pri izvedbi programov (+1) 
• Knjižničar (+1) 
• Tehnična podpora – dvorana (+1) 
• Čistilka (+1) 

  04   5 Občina Selnica ob Dravi - Interni vir - oktober 2012 
2.2.2.2.    Površina novogradnje (v m2 bruto tlorisnih površin) / 2.286,645 PGD »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., september 2012. Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012.                                                         3 Cilj tk (konec obdobja) predstavlja stanje po pretečenih 2 letih od konca investicijske operacije. 4 Ob končani gradnji novega kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi bo v prvih 2 letih potrebno zaposliti 5 delavcev. 5 Pri tem je potrebno izvzeti površine za knjižnico 388,73 m2 bruto tlorisnih površin, kar predstavlja 17,00 % celotne bruto površine novozgrajenega objekta. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI: Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« bo vključevala in povezovala ukrepe, določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja. Investicija v izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi bo omogočila dolgoročni trajnostni razvoj na območju, izkazoval se bo tudi regijski učinek investicije, saj se bodo posredno odprle možnosti za nadaljnji gospodarski razvoj, razvoj turizma in odprla nova delovna mesta. Bistveno bo investicija prispevala k razvoju obstoječe kulturne ustvarjalnosti kot razvojnega potenciala, saj bo omogočala ohranitev obstoječega in širitev kulturnega delovanja. Izvedba projekta oz. investicije v izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra bo prispevala k povezovanju različnih kulturnih dejavnosti, prav tako bo omogočila povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, saj je bilo doslej potrebno številne obiskovalce odkloniti, zaradi nezadostne kapacitete telovadnice OŠ Selnica ob Dravi, kjer trenutno potekajo vse družbene in kulturne aktivnosti.. Hkrati je potrebno poudariti, da bo v novem objektu nastanjena tudi knjižnica, ki pa ni predmet sofinanciranja iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in za katero bo iz proračuna financirala Občina Selnica ob Dravi. Cilji razvojne prioritete »Razvoj regij« so ključno skladni s peto razvojno prioriteto SRS «Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«, skladni pa so tudi z razvojnimi prioritetami SRS: 
� Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast, 
� Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, 
� Moderna socialna država in večja zaposlenost.  Tabela 3: Kazalniki gospodarsko-razvojne infrastrukture KAZALNIKI 

4. RP Razvoj regij4. RP Razvoj regij4. RP Razvoj regij4. RP Razvoj regij    ––––        
                PU Regionalni razvojni programiPU Regionalni razvojni programiPU Regionalni razvojni programiPU Regionalni razvojni programi    

Stanje Stanje Stanje Stanje     Cilj (konec Cilj (konec Cilj (konec Cilj (konec obdobja)obdobja)obdobja)obdobja)    VirVirVirVir    
UčinekUčinekUčinekUčinek    1.1.1.1.    Število kulturnih prireditev na leto     34  80 Občina Selnica ob Dravi - Interni vir - oktober 2012 2.2.2.2.    Število kulturnih in družabnih prireditev – razstave na leto 2 16 Občina Selnica ob 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi  Dravi - Interni vir - oktober 2012 3333....    Število kulturnih in družabnih prireditev – večja prireditev, usklajena z občinskim programom  4  7 Občina Selnica ob Dravi - Interni vir - oktober 2012 RezultatRezultatRezultatRezultat    
4444....    Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest: 

• Direktor (+1) 
• Vodja programov (+1 
• Operativna pomoč pri izvedbi programov (+1) 
• Knjižničar (+1) 
• Tehnična podpora – dvorana (+1) 
• Čistilka (+1) 

  06   5 Občina Selnica ob Dravi - Interni vir - oktober 2012 
5555....    Površina novogradnje (v m2 bruto tlorisnih površin) / 2.286,647 PGD »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., september 2012. Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012.  Prav tako se bo iz obstoječega stanja knjig v bibliobusu 6.000 knjig, fond povečal najprej na 10.000 knjig, kasneje z leti pa na 18.000 knjig.  Posledično se bo v sklopu investicijskega projekta povečala tudi izposoja knjig, ki se glede na trenutno stanje bibliobusa giblje cca. 6.800 izposoj na letni ravni. Z novo knjižnico bi se povečala izposoja na 30.000 knjig pri osnovnem fondu knjig 10.000. Glede na to, da Občina Selnica ob Dravi predvideva povečanje tega fonda na 18.000, se bo predvidoma v drugem letu izposoja povečala za 3.500 knjig oz. na 33.500 knjižnega gradiva.                                                          6 Ob končani gradnji novega kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi bo v prvih 2 letih potrebno zaposliti 5 delavcev. 7 Pri tem je potrebno izvzeti površine za knjižnico 388,73 m2 bruto tlorisnih površin, kar predstavlja 17,00 % celotne bruto površine novozgrajenega objekta. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
4.4.4.4. OPIS MOŽNIH VARIANTOPIS MOŽNIH VARIANTOPIS MOŽNIH VARIANTOPIS MOŽNIH VARIANT    V skladu z navodili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006,54/2010) bi morala biti vsebina idejnih projektov obravnavana variantno. Za investicijo, ki opredeljuje gradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi sta bili v presojo vključeni dve varianti in sicer: 1. Varianta 0Varianta 0Varianta 0Varianta 0: Minimalna varianta ali varianta brez investicije (obstoječe stanje brez gradnje); 2. Varianta 1Varianta 1Varianta 1Varianta 1: Investicija v gradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica.  
4.1.4.1.4.1.4.1. VARIANTA 0 VARIANTA 0 VARIANTA 0 VARIANTA 0 ––––    MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJEBREZ INVESTICIJEBREZ INVESTICIJEBREZ INVESTICIJE    Občina Selnica ob Dravi je manjša občina, ki mora kot mlada občina uresničiti številne projekte, ki si jih je na začetku samostojne poti zastavila kot cilj, da bi zaživela kot gospodarsko, turistično, kulturno in ekonomsko enakovredna ostalim občinam v Podravju in Sloveniji. Kot cilj in prednostno nalogo si je tako zastavila ureditev infrastrukture, turizma in projekte, ki imajo za cilj varovanje okolja ter naravne in kulturne dediščine. V letu 2011 si je občina tako zastavila cilj povečanja kulturnih dejavnosti, ki bo pripomogla in vplivala na številne dejavnike, med njimi predvsem na prepoznavnost kraja kot kulturno vrednoto z veliko etnološko preteklostjo in zapuščino. Varianta »brez« investicije pomeni, da Občina Selnica ob Dravi ohrani obstoječe stanje. To pa pomeni, da ostaja občina brez novih prostorov kulturno informacijskega in turističnega centra za medgeneracijsko druženje v sklopu kulturnih, družabnih in ostalih prireditev. Trenutna lokacija bi ostala nespremenjena – popolnoma neurejena. To pa pomeni negativen vpliv na zunanjo podobo občine. Društva ne bodo imela ustrezno urejenih prostorov, kjer bi lahko nemoteno izvajale različne aktivnosti, nastope, prireditve, tečaje, dogodke, ki bi pripomogle k medgeneracijskemu druženju lokalnega in širšega prebivalstva. Problematika glede izposoje knjig bi prav tako ostala nespremenjena. Varianta »brez« investicije ni možna, saj je ureditev tako javno dobro kot družbeno in nacionalno pomembna, nujna pa predvsem iz razloga družbenih aktivnosti za obiskovalce in prebivalce Občine Selnica ob Dravi. Minimalna varianta »brez« investicije torej ni predmet vrednotenja, saj na ta način ni mogoče uresničiti vseh splošnih razvojnih ciljev investicije. Pri tej varianti so stroški investicije enaki nič. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Obenem kaže stanje, ki je povsem v nasprotju z navedenimi razvojnimi strategijami in sprejetimi ukrepi na področju razvoja podeželja in prav tako ne sledi viziji Občine Selnica ob Dravi. Hkrati onemogoča doseganja zastavljenih ciljev in izkoriščanje razvojnih možnosti. Ker občina ne bo imela novo zgrajenih prostorov za medgeneracijsko druženje v sklopu kulturnih, družabnih in ostalih prireditev, se bo število prireditev na letni ravni bistveno zmanjšalo, kar bo vplivalo na slabšo turistično ponudbo občine, pospešilo izseljevanje mladih iz vasi in nezadovoljstvo vseh občank in občanov. Odlaganje naložbe v prihodnji čas bi pomenilo zamujanje razvojne priložnosti, ki z nepovratnimi viri s strani ESRR omogoča pospešena vlaganja, hitrejše dohitevanje standardov in ponudbe konkurenčnih dežel ter doseganje sinergijskih učinkov med naravo, športom, zdravjem, kulturo in turizmom. Varianta 0 predstavlja, da se ohrani obstoječe stanje, torej da bi se vsi koncertni in zabavni dogodki še naprej vršili v šolski telovadnici OŠ Selnica ob Dravi in gledališčne ter kulturne predstave v domu Antona Martina Slomška. Hkrati bi odprt problem ostal tudi glede knjižnice, saj bi si občani in občanke še bili naprej primorani izposojati knjige v sklopu bibliobusa. To pomeni, da bi kulturne aktivnosti še naprej stagnirale ter potekale še naprej v premajhnih prostorih, ki v polnosti ne zadovoljujejo vseh potreb občank in občanov. Te variante ne obravnavamo naprej, saj ne zagotavlja nikakršnih sprememb v smislu rešitve zaznanega problema. S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali varianto »brez« investicije z varianto »z« investicijo. Dejstvo je, da je nov objekt kulturno informacijskega in turističnega centra nujno potreben, saj mora občina zaščiti izvajanje kulturnih in družabnih dejavnosti pred propadanjem oz. stagniranjem ter tako omogočiti večje razvojne možnosti za prihodnost. Posredno je z izbiro variante »brez« investicije torej v prihodnosti moč pričakovati zmanjševanje odprtosti občine ter možnosti kulturnega in turističnega razvoja. Varianta »brez« investicije je popolnoma nesprejemljiva za Občino Selnica ob Dravi, saj z njeno pomočjo občina ne bo rešila trenutnih problemov, kvečjemu bodo bivalni pogoji in s tem udeleževanja različnih izobraževalnih, kulturnih in ostalih prireditev oz. delavnic ter hkrati kakovost življenja lokalnega prebivalstva vedno slabši.  
4.2.4.2.4.2.4.2. VARIANTA 1 VARIANTA 1 VARIANTA 1 VARIANTA 1 ––––    OPTIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA OPTIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA OPTIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA OPTIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA Z INVESTICIJOZ INVESTICIJOZ INVESTICIJOZ INVESTICIJO    Investitor Občina Selnica ob Dravi namerava s pomočjo evropskih sredstev iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014, zgraditi nov kulturno 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi informacijski in turistični center v Občini Selnica ob Dravi na parcelnih št. 282/29, 282/41, 282/39, 282/16 vse k.o. Spodnja Selnica. Predvidena velikost novega objekta je 2.286,64 m2 bruto površin. Do sedaj je bila izdelana naslednja projektna dokumentacija: 
• Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Cankarjeva ulica 6E, 2000 Maribor, september 2012.  Varianta 1 »z« investicijo predvideva izgradnjo kulturno informacijski in turistični center in ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje ter ostalo kulturno in družabno udejstvovanje. Celotna investicijska operacija obsega: 
� Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj; 
� Gradbeno-obrtniška dela; 
� Elektro inštalacije; 
� Strojne inštalacije; 
� Zunanja ureditev; 
� Nadzor nad gradnjo in informiranje javnosti; 
� Oprema.  Investicija v izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra za medgeneracijsko druženje bo Občini Selnica ob Dravi zagotovila: 
o urejeno bivalno okolje tako za obstoječe kot nove prebivalce v občini, 
o pozitiven vpliv na kakovostno življenje občank in občanov, 
o prijaznejšo podobo Občine Selnica ob Dravi, 
o prostore, namenjene medgeneracijskemu druženju v sklopu kulturnih in ostalih dejavnosti, 
o prostore, namenjene Mestni knjižnici Maribor.  Investicija v izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra bo s tehničnega vidika zagotovila izvedbo ureditve na podlagi izdelanega Projekta za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Cankarjeva ulica 6E, 2000 Maribor, september 2012.  Vsebinski vidik investicije bo vplival na: 
o izboljšanje življenjskih pogojev lokalnega prebivalstva, 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
o kakovost bivanja prebivalcev obravnavanega naselja, 
o turistični razvoj obravnavanega naselja, 
o zunanjo podobo Občine Selnica ob Dravi.  Iz ekonomskega vidika bo investicija pomenila prihranek letnih stroškov za vzdrževanje in upravljanje prireditev v  telovadnici OŠ Selnica ob Dravi (postavitev najetega montažnega odra) ter stroškov najemnine za dom Antona Martina Slomška. Izbrana varianta »z investicijo« predstavlja hkrati tudi minimalno investicijsko varianto, saj bo z novogradnjo dosežena stroškovno in logistično optimalna raba prostorov, ki v trenutno obstoječem stanju ni mogoča. Prostorske potrebe Občine Selnica ob Dravi so naslednje: 
� večnamenska dvorana za 175 sedežev v odstavljivi izvedbi, 117 zložljivih stolov na izvlečenem teleskopskem amfiteatru in 80 sedežev na balkonu, vsemi pomožnimi prostori za pripravo predstav, garderobo, avlo z ureditvijo razstavišča, sanitarije itd.; 
� knjižnica s fondom 10.000 knjig, ki se bo z leti povečala na 18.000 knjig; 
� turistična pisarna z vsemi potrebnimi spremljajočimi dejavnostmi.  Varianta »z« investicijo je edina možnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« investicijo mnogo ugodnejša tako z vidika prirejanja kulturnih in ostalih aktivnosti ter dejavnosti, kot ekonomskega vidika.  

4.3.4.3.4.3.4.3. URBANISTIČNO URBANISTIČNO URBANISTIČNO URBANISTIČNO ––––    ARHITEKTURNA ARHITEKTURNA ARHITEKTURNA ARHITEKTURNA ZASNOVA PROJEKTAZASNOVA PROJEKTAZASNOVA PROJEKTAZASNOVA PROJEKTA    4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. Prostori kProstori kProstori kProstori kulturno informacijskega in turističnega centraulturno informacijskega in turističnega centraulturno informacijskega in turističnega centraulturno informacijskega in turističnega centra    Tabela 4: Splošen prikaz velikosti posamezne etaže glede na površino in prostornino Zazidalna površina 3.826,25 m2  Bruto tlorisna površinaBruto tlorisna površinaBruto tlorisna površinaBruto tlorisna površina    Klet 269,62 m2 Pritličje 1.108,28 m2 Nadstropje 704,00 m2 Mansarda 204,74 m2 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    2.286,64 m2.286,64 m2.286,64 m2.286,64 m2222    
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi  Neto tlorisna površinaNeto tlorisna površinaNeto tlorisna površinaNeto tlorisna površina    Klet 212,01 m2 Pritličje 1.016,94 m2 Nadstropje 688,98 m2 Mansarda 175,21 m2 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    2.093,15 m2.093,15 m2.093,15 m2.093,15 m2222       Bruto prostorninaBruto prostorninaBruto prostorninaBruto prostornina    Klet 1.331,92 m2 Pritličje 7.068,87 m2 Nadstropje 3.329,14 m2 Mansarda 859,91 m2 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    12.589,84 m12.589,84 m12.589,84 m12.589,84 m2222     Neto prostorninaNeto prostorninaNeto prostorninaNeto prostornina    Klet 643,84 m2 Pritličje 6.834,09 m2 Nadstropje 2.873,17 m2 Mansarda 683,34 m2 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    11.034,44 m11.034,44 m11.034,44 m11.034,44 m2222    Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, september 2012.  4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. Arhitekturne značilnosti predvidene gradnjeArhitekturne značilnosti predvidene gradnjeArhitekturne značilnosti predvidene gradnjeArhitekturne značilnosti predvidene gradnje    Načrtovan objekt objekta Kulturno informacijskega in turističnega centra Selnica ob Dravi predstavlja pomembno investicijo v pomenu družbenega in socialnega standarda naselja. Za lokacijo je definiran dragocen zelen mestni prostor, ki ga bo v prihodnosti nadomeščala stavba s programi kulturne ustanove Mestne občine. Z vidika oblikovanja prostora je naloga arhitekture toliko bolj pomembna in odgovorna v iskanju ustrezne podobe in komunikacije. Zasnova stavbe je strukturirana v dva segmenta – trakta, ki jih spaja na videz odprt transparentni prostor avle. Oba dela stavbe (vzhodni in zahodni ) sta oblikovani kot kompaktni lupini, ki zapirata prostor. Oblikovani sta v homogenih, enovitih fasadnih materialih brez oblikovnih poudarkov. Dinamiko arhitekture sprožajo napeti gabariti zahodnega dela stavbe ki z odklonom od gradbene linije prostor oblikuje bolj dinamičen in vznemirljiv. Strešno krajino oblikuje relief strešin v naklonih, ki se v oblikah in smereh sklada s silhueto reliefa Kozjaka in Pohorja. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Del stavbe med vzhodnim in zahodnim traktom spaja transparentni del stavbe v fasadnem in strešnem delu, ki v arhitekturi predstavlja osrednji del – jedro stavbe , funkcionalno kot komunikacijsko in prostorsko središče ter kot svetlobni generator stavbe.  4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. Splošni opis arhitekturne zasnoveSplošni opis arhitekturne zasnoveSplošni opis arhitekturne zasnoveSplošni opis arhitekturne zasnove    4.3.3.1.4.3.3.1.4.3.3.1.4.3.3.1. Lokacija novozgrajenega objektaLokacija novozgrajenega objektaLokacija novozgrajenega objektaLokacija novozgrajenega objekta    Objekt je lociran na zemljišču parc. št. 282/29, 282/41, 282/39, in 282/16 vse k.o. Spodnja Selnica v občini Selnica ob Dravi. 4.3.3.2.4.3.3.2.4.3.3.2.4.3.3.2. Skladnost objekta s kontekstom okoljaSkladnost objekta s kontekstom okoljaSkladnost objekta s kontekstom okoljaSkladnost objekta s kontekstom okolja    Predviden objekt v arhitekturnem kontekstu sledi sodobnim, uravnoteženim principom oblikovanja, skladnim z veljavnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji prostorskega akta URN. Objekt je programsko namenjen: 
� združevanju in družbenim aktivnostim občanov, 
� intelektualnim storitvenim dejavnostim, 
� konferencam in družabnemu srečevanju, 
� kulturnim in izobraževalnim dejavnostim izven sistema rednega izobraževanja, 
� turistično promocijskim aktivnostim občine.  Izhodišča pri arhitekturni zasnovi objekta so regulacijski elementi Odloka o ureditvenem načrtu naselja Selnica ob Dravi – prečiščeno besedilo (MUV št. 12/2002 – prečiščeno besedilo, MUV št. 5/2006 – obvezna razlaga in MUV, št. 11/2010).  4.3.3.3.4.3.3.3.4.3.3.3.4.3.3.3. Tipologija predvidene zasnove objektaTipologija predvidene zasnove objektaTipologija predvidene zasnove objektaTipologija predvidene zasnove objekta    Tipologija arhitekture izhaja iz etažne strukture sosednjih prevladujočih objektov osnovne šole, stanovanjskih objektov Gasilske ulice 3A in 5A in drugih objektov v območju urbane poselitve, ki predstavljajo prostorske dominante. Mestni predel na obravnavanem območju razkriva vrsto arhitekturnih podob iz različnih zgodovinskih obdobij, ki zaznamujejo spontan razvoj naselja od trga do strnjene strukture mesta. Odgovornost nove arhitekture je podreditev tipologije obstoječim gabaritom sosednjih objektov ter odraz sodobnih arhitekturnih principov gradnje.  
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 4.3.3.4.4.3.3.4.4.3.3.4.4.3.3.4. Morfologija predvidene gradnjeMorfologija predvidene gradnjeMorfologija predvidene gradnjeMorfologija predvidene gradnje    Morfologija objekta zaznamuje tipologijo javnega objekta kulturnih in izobraževalnih vsebin s poudarkom na prepoznavnosti ustanove, identifikaciji prostora ter odrazu značilnosti lokalnih gradiv (lesna industrija, energetika in tehnologija - elektrarna FALA, steklarska industrija – KRISTAL, kmetijstvo, vinogradništvo, gozdno gospodarstvo, itd.).  4.3.3.5.4.3.3.5.4.3.3.5.4.3.3.5. Kompozicija, gabaritKompozicija, gabaritKompozicija, gabaritKompozicija, gabariti in višinski podatki novozgrajenega objektai in višinski podatki novozgrajenega objektai in višinski podatki novozgrajenega objektai in višinski podatki novozgrajenega objekta    Klet - 3,40 m Pritličje ± 0,00 m 1. nadstropje + 4,15 m Podstrešje + 8,30 m  4.3.3.6.4.3.3.6.4.3.3.6.4.3.3.6. Druge arhitekturno prostorske značilnostiDruge arhitekturno prostorske značilnostiDruge arhitekturno prostorske značilnostiDruge arhitekturno prostorske značilnosti    Objekt je vpet v širši prostorski okvir zunanje ureditve trga na vzhodni strani, novega vrtca na zahodni strani ter načrtovane sprehajalne poti – komunikacije med trgom in šolskimi objekti na južni strani med načrtovanim objektom Kulturnega doma in obstoječo glavno cesto G-1.  4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4. Funkcionalna zasnovaFunkcionalna zasnovaFunkcionalna zasnovaFunkcionalna zasnova    4.3.4.1.4.3.4.1.4.3.4.1.4.3.4.1. Opis namembnosti celoteOpis namembnosti celoteOpis namembnosti celoteOpis namembnosti celote    Objekt izpolnjuje programska izhodišča idejne zasnove za izpolnjevanje programov kulturnih, izobraževalnih, turističnih, prireditvenih, razstavnih in drugih prireditev javnega značaja. Za opravljanje dejavnosti bo načrtovan objekt opremljen z primerno tehnološko opremo, pomožnimi objekti in hišnimi instalacijami.   4.3.4.2.4.3.4.2.4.3.4.2.4.3.4.2. Opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažahOpis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažahOpis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažahOpis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah    Tabela 5: Opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah objekta KLETKLETKLETKLET    Namembnost prostorov v kletnih etažah so tehnični prostori za energetiko in klimatske naprave ter komunikacijski prostor za stopnišče. Kletna etaža je dostopna preko notranjega stopnišča.  PRITLIČJEPRITLIČJEPRITLIČJEPRITLIČJE    
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Namembnost prostorov v pritličju je večnamenska avla (galerija, prireditven prostor, foyer, itd.), ki je dostopna iz glavnega vhoda na južnem delu avle ter pomožnim vhodom pred stopniščnim delom stavbe v osrednjem severnem delu stavbe. Iz avle je urejen dostop do velike dvorane. V severnem delu avle so poleg turistično informacijske pisarne z samostojnim dostopom iz terase locirani še pomožno prostori: 
- sanitarije za goste,  
- sanitarije za invalide,  
- prostor za čistila,  
- shramba za točilni pult, 
- garderoba za goste.   V severnem delu je urejen dostop do zaodrja. Zaodrje je locirano v severozahodnem delu stavbe z vsebinami garderob za nastopajoče, sanitarijami za nastopajoče, s skladiščem za sceno in scensko tehniko in hodnikom z evakuacijskim izhodom na prosto. Oder je opremljen s scensko tehniko srednjega tehnološkega razreda, opremljen z dvema lučnima vlakoma, scenskimi nosilci, sofito, pomičnimi ulicami in tehničnim podestom za sofito. Oder na višini 100-110 cm je montažen z izvlečenimi stopnicami v prvem planu odrskega dela. Obodne fiksne stene odra so opremljene s predpisano akustično oblogo v skladu z izračuni odmevnih časov v elaboratu gradbene fizike – akustike, ki je sestavni del tega projekta. Dvoranski del je večnamenski prostor prirejen za postavitev: 
- 175 stolov v odstranljivi izvedbi, 
- 117zložljivih stolov na izvlečenem teleskopskem amfiteatru in 
- 80 sedežev na balkonu. Skupaj je možno v dvorani zagotoviti 372 sedišč. Dvorana bo nosilec prireditev različnih tipov ( koncerti, teater, zborovsko petje, plesni nastopi, pogostitve, itd.) zato mora izpolnjevati vse pogoje za fleksibilno prilagoditev opreme. Obodne fiksne stene odra so opremljene s predpisano akustično obloga v skladu z izračuni odmevnih časov v elaboratu gradbene fizike – akustike, ki je sestavni del tega projekta. Preko centralnega stopnišča je z enoramnimi stopnicami urejen dostop do nadstropnega dela stavbe.  1. NADSTROPJE1. NADSTROPJE1. NADSTROPJE1. NADSTROPJE    Namembnost prostorov v nadstropju je pretežno podrejena knjižnici s pripadajočo čitalnico, prostorom za neknjižno gradivo in otroškim oddelkom. V centralnem delu knjižnice je s stekleno steno ločen prostor pisarne knjižničarja. Knjižnica je dostopna preko centralnega hodnika s stopniščem in osebnim dvigalom. Skozi zastekljen portal je urejen kontroliran dostop do informacijskega pulta. Vzdolž prostora knjižnice proti jugu je nizana oprema za knjižno gradivo in čitalna mesta po navodilih upravitelja. Naravna osvetlitev knjižnice se zagotavlja preko steklene notranje fasade, ki meji na atrij na zahodnem delu ter štirimi 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi fasadnimi odprtinami na vzhodnem delu. Prostor za neknjižno gradivo, pisarna in prostor za otroški oddelek so osvetljeni z okni v fasadnih odprtinah, ki prav tako omogočajo naravno zračenje. Knjižnica lahko deluje z avtonomnim pristopom skozi severni vhod v stavbo s kontroliranim dostopom (video nadzor v območju vhoda v stavbo). Zahodne del etaže prvega nadstropje je urejen s pomožnimi prostori knjižnice (sanitarije m in ž, shramba). V skrajno zahodnem delu je predvidena mala dvorana. Mala dvorana je primerna za izvajanje učnih delavnic, občne zbore, organizirano šolanje, itd. Preko centralnega stopnišča je z dvoramnimi stopnicami urejen dostop do podstrešnega dela stavbe.  PODSTREŠJEPODSTREŠJEPODSTREŠJEPODSTREŠJE    Podstrešje zapolnjuje neizkoriščen del ostrešja v predelu zaodrja, kjer so locirani prostori za klimatsko strojnico, tehnični prostor in shrambo scenske opreme. Iz centralnega hodnika je urejen dostop do odprte terase s pohodno streho. Na strehi je urejen zeliščni vrt, klopi za sedenje in razgledišče na okolico. Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, september 2012.  4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3.5. Površina novozgrajenega objektaPovršina novozgrajenega objektaPovršina novozgrajenega objektaPovršina novozgrajenega objekta    V nadaljevanju dokumenta so natančno predstavljane vrednosti površin po posameznih etažah novozgrajenega objekta Kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi. Tabela 6: Prikaz predvidene površine kleti novozgrajenega objekta KLETKLETKLETKLET    Kategorija prostora Št. prostora Prostor Obseg (m) Višina (m) Površina (m2) Volumen (m3) Komunikacijske površine 5 Hodnik K 27,39 2,83 42,14 119,27 Tehnične površine 1 Tehnični prostor 40,15 3,39 92,18 312,50 Tehnične površine 2 Tehnični prostor 9,94 2,73 10,86 29,64 Tehnične površine 3 Klima strojnica 21,70 2,73 29,28 79,93 Tehnične površine 4 Tehnika 24,49 2,73 37,55 102,50 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    123,67123,67123,67123,67    14,4114,4114,4114,41    212,01212,01212,01212,01    643,84643,84643,84643,84    Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, september 2012. Tabela 7: Prikaz predvidene površine pritličja novozgrajenega objekta PRITLIČJEPRITLIČJEPRITLIČJEPRITLIČJE    Kategorija prostora Št. prostora Prostor Obseg (m) Višina (m) Površina (m2) Volumen (m3) Uporabne površine 6 Foyer 90,63 9,70 146,84 1.424,31 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Uporabne površine 8 Foyer 90,63 3,70 176,65 648,05 Uporabne površine 9 Garderoba, strežni pult 45,70 3,70 48,42 179,16 Uporabne površine 10 Bar skladišče 15,54 3,70 31,43 116,28 Uporabne površine 11 Turist info 17,90 3,70 28,04 103,74 Uporabne površine 13 WC – M 19,01 3,70 13,36 49,43 Uporabne površine 15 WC – Ž 16,61 3,70 13,36 49,43 Uporabne površine 17 Zaodrje 34,28 9,50 70,25 667,37 Uporabne površine 18 Skladišče stolov 31,80 3,70 14,04 51,95 Uporabne površine 19 Dvorana 62,20 9,50 218,11 2.072,09 Uporabne površine 20 Rekviziti 27,44 3,70 46,11 170,63 Uporabne površine 21 Oder 37,75 9,50 90,25 857,37 Uporabne površine 22 Garderobe 2 16,53 3,70 13,60 50,32 Uporabne površine 23 Garderobe 1 16,53 3,70 13,60 50,32 Uporabne površine 24 Sanitarije G1 8,79 3,70 8,29 30,69 Uporabne površine 25 Sanitarije G2 8,79 3,70 7,02 25,98 Uporabne površine 26 WC – invalidi 10,03 3,70 4,59 16,96 Uporabne površine 27 Čistila 8,94 3,70 4,67 17,29 Komunikacijske površine 7 Vetrolov 14,20 3,70 9,95 36,83 Komunikacijske površine 14 Hodnik P 28,94 3,70 43,40 160,56 Komunikacijske površine 16 Stopnišče P 16,95 3,70 11,58 42,83 Tehnične površine 12 Dvigalni jašek 7,46 3,70 3,38 12,50 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    626,65626,65626,65626,65    104,80104,80104,80104,80    1.016,941.016,941.016,941.016,94    6.834,096.834,096.834,096.834,09    Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, september 2012. Tabela 8: Prikaz predvidene površine 1. nadstropja novozgrajenega objekta 1. NADSTROPJE1. NADSTROPJE1. NADSTROPJE1. NADSTROPJE    Kategorija prostora Št. prostora Prostor Obseg (m) Višina (m) Površina (m2) Volumen (m3) Uporabne površine 30 Sanitarije M 9,57 3,40 8,99 30,58 Uporabne površine 31 Sanitarije Ž 9,57 3,40 9,66 32,86 Uporabne površine 32 Čistila 6,55 3,40 3,17 10,77 Uporabne površine 34 Mala dvorana 33,84 3,40 89,86 305,53 Uporabne površine 35 Scenska tehnika 10,86 3,40 5,31 18,06 Uporabne površine 37 Hodnik 36,20 3,40 29,66 100,85 Uporabne površine 37 Balkon 40,61 3,40 55,42 188,42 Uporabne površine 38 Shramba 9,54 3,40 5,48 18,62 Uporabne površine 39 Pomožni prostor 8,39 3,40 3,67 12,46 Komunikacijske površine 29 Hodnik N 33,37 3,40 52,94 179,98 Komunikacijske površine 33 Stopnišče M 20,41 3,40 11,84 40,25 Komunikacijske površine 40 Knjižnica 80,99 5,00 332,01 1.659,48 Komunikacijske površine 41 Pisarna 14,84 3,40 16,42 55,81 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Komunikacijske površine 42 Otroški oddelek 24,58 3,40 31,90 108,47 Komunikacijske površine 43 Neknjižno gradivo 21,80 3,40 29,28 99,55 Tehnične površine 28 Dvigalni jašek 7,46 3,40 3,38 11,48 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    368,58368,58368,58368,58    56,0056,0056,0056,00    688,98688,98688,98688,98    2.873,172.873,172.873,172.873,17    Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, september 2012. Tabela 9: Prikaz predvidene površine podstrehe / terase novozgrajenega objekta PODSTREHA / TERASAPODSTREHA / TERASAPODSTREHA / TERASAPODSTREHA / TERASA    Kategorija prostora Št. prostora Prostor Obseg (m) Višina (m) Površina (m2) Volumen (m3) Uporabne površine 49 Shramba 52,87 3,90 33,11 129,12 Komunikacijske površine 48 Hodnik 52,87 3,90 12,85 50,12 Komunikacijske površine 50 Hodnik M 27,55 3,90 39,51 154,09 Tehnične površine 44 Dvigalni jašek 7,46 3,90 3,38 13,17 Tehnične površine 45 Tehnika 9,40 3,90 4,51 17,59 Tehnične površine 46 Klima strojnica 52,87 3,90 76,83 299,66 Tehnične površine 47 Tehnika 9,94 3,90 5,02 19,59 Zunanje površine 51 Terasa 92,75 3,90 418,65 0,00 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    305,71305,71305,71305,71    31,2031,2031,2031,20    593,86593,86593,86593,86    683,34683,34683,34683,34    Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, september 2012.  
4.4.4.4.4.4.4.4. PRIMERJAVA VARIANT IN IZBIRA OPTIMALNE VARIANTEPRIMERJAVA VARIANT IN IZBIRA OPTIMALNE VARIANTEPRIMERJAVA VARIANT IN IZBIRA OPTIMALNE VARIANTEPRIMERJAVA VARIANT IN IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE    DIIP 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), podrobno obravnava vse variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično sprejemljivo izpolnile cilje investicijskega projekta.  Ocenjena vrednost vseh stroškov investicijske operacije znaša 3.674.849,52 EUR z DDV v tekočih cenah, pri čemer vrednost obsega: 

- pripravo projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj, 
- gradbeno-obrtniška dela, 
- elektro inštalacije, 
- strojne inštalacije, 
- zunanjo ureditev, 
- nadzor nad gradnjo in informiranje javnosti, 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
- opremo. Investicijska operacija bo predvidoma zaključena do meseca julija 2014. Tabela 10: Značilnosti variant 0 in 1 investicijskega projekta VARIANTA 0VARIANTA 0VARIANTA 0VARIANTA 0    Investicija se ne izvede. Vrednost Investicija se ne izvede. Viri financiranja Investicija se ne izvede. Lokacija izvedbe Obstoječa telovadnica OŠ Selnica ob Dravi, dom Antona Martina Slomška, Bibliobus.  VARIANTA 1VARIANTA 1VARIANTA 1VARIANTA 1    Investicija se izvede s pomočjo sredstev ESRR (gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra). Vrednost investicije Stalna cena =  2.969.166,67 EUR brez DDV Stalna cena =  3.563.000,00 EUR z DDV Tekoča cena = 3.062.374,60 EUR brez DDV Tekoča cena = 3.674.849,52 EUR z DDV Viri financiranja 1. Sredstva Občine Selnica ob Dravi 38,72 % 2. Sredstva ESRR 61,28 % a) EU del (85 % upravičenih stroškov) 52,09 % b) SLO del (15 % upravičenih stroškov) 9,19 % SKUPAJ 100,00  Lokacija izvedbe Parcelne št. 282/29, 282/41, 282/39, 282/16 vse k.o. Spodnja Selnica. Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012.  V nadaljevanju je prikazana primerjava med zgoraj opredeljenima variantama. Tabela 11: Primerjava obeh variant investicijskega projekta VARIANTA BREZ INVESTICIJEVARIANTA BREZ INVESTICIJEVARIANTA BREZ INVESTICIJEVARIANTA BREZ INVESTICIJE    VARIANTA Z INVESTICIJOVARIANTA Z INVESTICIJOVARIANTA Z INVESTICIJOVARIANTA Z INVESTICIJO    

o Vedno slabše stanje in pogoji na področju medgeneracijskega druženja. o Novozgrajeni prostori za medgeneracijsko druženje v sklopu različnih kulturnih in družabnih predstavitev, proslav, razstav in gledališčih ter ostalih predstav. 
o Ni ustreznih prostorov namenjenih medgeneracijskem druženju v sklopu kulturnih in ostalih prireditev oz. dejavnosti. o Novi prostori za potrebe Mestne knjižnice Maribor, bo omogočilo nemoteno izposojo večjega števila knjig. 
o Izvedba prireditev bo še naprej potekala v telovadnici OŠ Selnica ob Dravi. o Povečale se bodo prostočasne aktivnosti in druženje lokalnega prebivalstva. 
o Gledališče in kulturne proslave ter predstave bodo o Društva bodo pogosteje med seboj sodelovala in 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi še naprej potekale v domu Antona Martina Slomška. pripravljale najrazličnejše dogodke, ki se jih bodo udeležile ciljne skupine. 
o Izposoja knjig bo še naprej potekala preko sklopa bibliobusa vsakih 14 dni. o Ustvarile se bodo nove možnosti za mreženje različnih generacij ljudi na podeželju. 
o Aktivnosti povezane z družbenim razvojem na področju kulture, športna, prostovoljnih in prostočasnih dejavnosti ne odo realizirane v predvidenem obsegu. o Povečalo se bo število turistov in obiskovalcev zaradi večjega števila prireditev. 
o Pri varianti »brez« investicije ne bo izboljšana kvaliteta življenja na podeželju. o Nov objekt se bo celostno uredil tako, da bo skladen z lokalnim okoljem. Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012.  Na podlagi navedenega je moč razbrati, da bi z investicijo v gradnjo novega kulturno informacijskega in turističnega doma Občina Selnica ob Dravi zagotovila ustrezno število prireditev (koncerti, zabavni dogodki), gledaliških predstav in proslav ter ostalih družabnih dejavnosti na letnem nivoju. Hkrati bi zaradi velikega zanimanja za knjige, občanom in občankam bilo z novo knjižnico omogočena nemotena izposoja knjižnega gradiva v veliko večji izbiri, kot je to potekalo do sedaj. Cilji investicijskega, ki jo želi doseči Občina Selnica ob Dravi, so: 

� zagotovitev prostorov za potrebe medgeneracijskega druženja občanov in občank, 
� rešitev prostorske stiske za delovanje različnih šolskih, kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini, 
� kvalitetno izboljšanje videza okolja pri novozgrajenem kulturno informacijskem in turističnem centru, 
� izboljšanje kvalitete življenja občanov in občank, 
� zaokrožitev ponudbe na področju družbenih dejavnosti.       
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
5.5.5.5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA 

INVESTICIJSKIH STROŠKOVINVESTICIJSKIH STROŠKOVINVESTICIJSKIH STROŠKOVINVESTICIJSKIH STROŠKOV    
5.1.5.1.5.1.5.1. OPREDOPREDOPREDOPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTAELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTAELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTAELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA    5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)    Tabela 12: Določitev vrste investicije  Investicija v nakup     Adaptacija XXXX    Novogradnja  Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev     Rekonstrukcija  Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev Poleg tega pa tudi:  Če je podano državno poroštvo  Ali če je vključeno v nacionalni program Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). 5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacijeMetodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacijeMetodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacijeMetodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije    Tabela 13: Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta Dokument identifikacije investicijskega projekta Predinvesticijska zasnova Investicijski program manj od 300.000 EUR 
• če je objekt tehnološko zahteven, 
• če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja in, 
• če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi, 

Ne Da Da  Da 
  Ne   Ne 

več od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne več od 500.000 EUR in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da Več od 2.500.000 EURVeč od 2.500.000 EURVeč od 2.500.000 EURVeč od 2.500.000 EUR    DaDaDaDa    DaDaDaDa    DaDaDaDa    Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). 5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Zakonsko določena izdelava investicijske dokumentacijeZakonsko določena izdelava investicijske dokumentacijeZakonsko določena izdelava investicijske dokumentacijeZakonsko določena izdelava investicijske dokumentacije    Tabela 14: Potrebna izdelava investicijske dokumentacije XXXX    Dokument identifikacije investicijskega projekta XXXX    Predinvesticijska zasnova XXXX    Investicijski program Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). 
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5.2.5.2.5.2.5.2. OCENA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OCENA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OCENA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OCENA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAHPO STALNIH IN TEKOČIH CENAHPO STALNIH IN TEKOČIH CENAHPO STALNIH IN TEKOČIH CENAH    5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Variant 0 Variant 0 Variant 0 Variant 0 ––––    brez investicijebrez investicijebrez investicijebrez investicije    Varianta 0 ne povzroča nobenih finančnih posledic, povezanih z izvedbo investicije, saj investicija ne bi bila izvedena. Povzroča pa zato vedno večje stroške vzdrževanja telovadnice OŠ Selnica ob Dravi (postavitev najetega montažnega odra za vsako prireditev) in stroške najemnine za uporabo doma Antona Martina Slomška za potrebe izvajanja gledaliških predstav in kulturnih proslav.  5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Varianta 1 Varianta 1 Varianta 1 Varianta 1 ––––    z investicijoz investicijoz investicijoz investicijo    Ocena stroškov izvedbe variante 1, variante »z investicijo«  temelji na sledečih osnovah: 

• pri izračunu ocenjene vrednosti gradnje novega objekta (gradbeno-obrtniška dela, elektro inštalacije, strojne inštalacije, zunanja ureditev in namestitev knjižnične opreme)  in projektne ter investicijske dokumentacije je upoštevano dejstvo, da gre za funkcionalno zahtevnejši objekt,8 
• zakonsko določen plačilni rok opravljenih del je 30 dni, 
• tekoče cene9 so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Ta  v svojem poročilu »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2012« 10napoveduje: 1. za leto 2012 porast cen v višini 2,80 %,  2. za leto 2013 porast cen v višini 2,20 %, 3. za leto 2014 porast cen v višini 1,80 %.11   

                                                      8 V skladu s 3. členom Sklepa o plačilu komunalnega prispevka – sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Selnice ob Dravi (MUV, št. 18/2005) je Občina Selnica ob Dravi upravičena do plačila komunalnega prispevka. 9 »Tekoče cene« so cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije); pri analizi delno realiziranih investicij so tekoče cene dejansko realizirane cene investicije na podlagi situacij oziroma obračunov del in drugih računov. 10 Povzeto iz dokumenta »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2012« ki ga je septembra 2012 izdal Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 11 Vse cene so preračunane na oktober 2012. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Tabela 15: Prikaz investicijskih stroškov za posamezno postavko v stalnih cenah Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    PostavkePostavkePostavkePostavke    Stalne cene Stalne cene Stalne cene Stalne cene brez DDV (EUR)brez DDV (EUR)brez DDV (EUR)brez DDV (EUR)    DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)    Stalne cene z Stalne cene z Stalne cene z Stalne cene z DDV (EUR)DDV (EUR)DDV (EUR)DDV (EUR)    1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 94.166,67 18.833,33 113.000,00 2. Gradbeno-obrtniška dela 1.522.958,33 304.591,67 1.827.550,00 3. Elektro inštalacije 400.875,00 80.175,00 481.050,00 4. Strojne inštalacije 534.500,00 106.900,00 641.400,00 5. Zunanja ureditev 137.500,00 27.500,00 165.000,00 6. Nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti 91.666,67 18.333,33 110.000,00 7. Knjižnična oprema 187.500,00 37.500,00 225.000,00  SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    2.969.166,672.969.166,672.969.166,672.969.166,67    593.833,33593.833,33593.833,33593.833,33    3.563.000,003.563.000,003.563.000,003.563.000,00    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012. Tabela 16: Prikaz investicijskih stroškov za posamezno postavko v tekočih cenah Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    PostavkePostavkePostavkePostavke    Tekoče cene Tekoče cene Tekoče cene Tekoče cene brez DDV (EUR)brez DDV (EUR)brez DDV (EUR)brez DDV (EUR)    DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)    Tekoče cene Tekoče cene Tekoče cene Tekoče cene z DDV (EUR)z DDV (EUR)z DDV (EUR)z DDV (EUR)    1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 94.691,00 18.938,20 113.629,20 2. Gradbeno-obrtniška dela 1.570.471,59 314.094,32 1.884.565,90 3. Elektro inštalacije 413.381,50 82.676,30 496.057,80 4. Strojne inštalacije 551.175,33 110.235,07 661.410,40 5. Zunanja ureditev 143.054,45 28.610,89 171.665,34 6. Nadzor nad gradnjo 94.526,48 18.905,30 113.431,78 7. Oprema 195.074,25 39.014,85 234.089,10  SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    3.062.374,603.062.374,603.062.374,603.062.374,60    612.474,92612.474,92612.474,92612.474,92    3.674.849,523.674.849,523.674.849,523.674.849,52    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012.  
5.3.5.3.5.3.5.3. DINAMIKA IZVAJANJA INDINAMIKA IZVAJANJA INDINAMIKA IZVAJANJA INDINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTAVESTICIJSKEGA PROJEKTAVESTICIJSKEGA PROJEKTAVESTICIJSKEGA PROJEKTA    Dinamika investicijskega projekta po potekala eni fazi izgradnje objekta in sicer bi se predvidoma pričela v mesecu juniju leta 2013 in končala v mesecu juniju leta 2014.  Natančnejši okvirni terminski plan je sledeč: Tabela 17: Dinamika izvajanja investicijske naložbe Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    AktivnostiAktivnostiAktivnostiAktivnosti    TrajanjeTrajanjeTrajanjeTrajanje    1.1.1.1.    Zaključek izbire projektanta in podpis pogodbe za projektiranje 11/201011/201011/201011/2010    2.2.2.2.    Zaključek izdelave projektne dokumentacije 09/201209/201209/201209/2012    3.3.3.3.    Zaključek izdelave investicijske dokumentacije 11111111/2012/2012/2012/2012    



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« ----    45454545    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 4.4.4.4.    Začetek izbire izvajalca 02/201302/201302/201302/2013    5.5.5.5.    Zaključek izbire izvajalca gradnje in podpis pogodbe 03030303/2012/2012/2012/2012    6.6.6.6.    Začetek gradnje 00006/20136/20136/20136/2013    7.7.7.7.    Zaključek gradnje 00004/20144/20144/20144/2014    8.8.8.8.    Zaključek ostalih del in vgrajevanja opreme 06060606/2014/2014/2014/2014    9.9.9.9.    Primopredaja objekta 07/201407/201407/201407/2014    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012.  
5.4.5.4.5.4.5.4. DELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA UPRAVIČENE IN DELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA UPRAVIČENE IN DELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA UPRAVIČENE IN DELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA UPRAVIČENE IN 

NEUPRAVIČENE STROŠKENEUPRAVIČENE STROŠKENEUPRAVIČENE STROŠKENEUPRAVIČENE STROŠKE    Investicijski projekt »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« bo financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi.  5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. Delitev na uDelitev na uDelitev na uDelitev na upravičene in neupravičene stroškepravičene in neupravičene stroškepravičene in neupravičene stroškepravičene in neupravičene stroške    5.4.1.1.5.4.1.1.5.4.1.1.5.4.1.1. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007----2013 za obdobje 20122013 za obdobje 20122013 za obdobje 20122013 za obdobje 2012----2014201420142014    Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov operacije, ki gredo v osnovo za izračun prispevka Skupnosti in jih organ upravljanja ali posredniško telo ali agent potrdi v pogodbi o sofinanciranju, pri čemer vir financiranja ni pomemben. Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz ESRR so: 
- Stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije, natančneje DIIP, ki so nastali do potrditve DIIP na seji Občinskega sveta;12 
- Stroški gradbeno-obrtniških del;13 
- Stroški elektro inštalacije;14                                                       12 Med neupravičene stroške sodijo stroški izdelave investicijske dokumentacije, ki bo nastala po potrditvi DIIP, v izmeri 17% celotnih stroškov investicijske dokumentacije glede na delež knjižnice v novozgrajenem objektu. Knjižnica in z njo povezana oprema ne spadata med upravičene stroške po tem javnem razpisu. 13 Med neupravičene stroške sodijo stroški gradbeno-obrtniških del v izmeri 17% celotnih gradbeno-obrtnih stroškov glede na delež knjižnice v novozgrajenem objektu. Knjižnica in z njo povezana oprema ne spadata med upravičene stroške po tem javnem razpisu. 
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- Stroški strojnih inštalacij;15 
- Stroški nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti;16 
- Stroški knjižnične opreme17; 
- Stroški DDV-ja18.  Stroški, ki so upravičeni do sofinanciranja iz ESRR so:19 
- Stroški izdelave investicijske dokumentacije, ki bo nastala po potrditvi DIIP na seji Občinskega sveta;20 
- Stroški gradbeno-obrtniških del;21 
- Stroški elektro inštalacije;22 
- Stroški strojnih inštalacij;23 
- Stroški zunanje ureditve;24 
- Stroški nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti.25 

                                                                                                                                                                      14 Med neupravičene stroške sodijo stroški elektro inštalacij v izmeri 17% celotnih elektro inštalacij glede na delež knjižnice v novozgrajenem objektu. Knjižnica in z njo povezana oprema ne spadata med upravičene stroške po tem javnem razpisu. 15 Med neupravičene stroške sodijo stroški strojnih inštalacij v izmeri 17% celotnih strojnih inštalacij glede na delež knjižnice v novozgrajenem objektu. Knjižnica in z njo povezana oprema ne spadata med upravičene stroške po tem javnem razpisu. 16 Med neupravičene stroške sodijo stroški nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti v izmeri 17% celotnih stroškov nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti glede na delež knjižnice v novozgrajenem objektu. Knjižnica in z njo povezana oprema ne spadata med upravičene stroške po tem javnem razpisu. 17 Med neupravičene stroške sodijo celotni stroški knjižnične opreme v novozgrajenem objektu. Knjižnica in z njo povezana oprema ne spadata med upravičene stroške po tem javnem razpisu. 18 Med neupravičene stroške sodijo celotni stroški DDV-ja. Občina Selnica ob Dravi v primeru izgradnje kulturno informacijskega in turističnega centra ni upravičena do povračila DDV, niti v deležu, niti v celoti. 19 Definicija upravičenih stroškov se lahko glede na odločbo o sofinanciranju ustrezno prilagodi. 20
 Med upravičene stroške sodijo stroški izdelave investicijske dokumentacije, ki bo nastala po potrditvi DIIP, v izmeri 83% celotnih stroškov investicijske dokumentacije po izvzetem deležu knjižnice v novozgrajenem objektu. 21 Med upravičene stroške sodijo stroški gradbeno-obrtniških del v izmeri 83% celotnih gradbeno-obrtnih stroškov po izvzetem deležu knjižnice v novozgrajenem objektu. 22 Med upravičene stroške sodijo stroški elektro inštalacij v izmeri 83% celotnih elektro inštalacij po izvzetem deležu knjižnice v novozgrajenem objektu. 23 Med upravičene stroške sodijo stroški strojnih inštalacij v izmeri 83% celotnih strojnih inštalacij po izvzetem deležu knjižnice v novozgrajenem objektu. 24 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški zunanje ureditve novozgrajenega objekta. 25 Med upravičene stroške sodijo stroški nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti v izmeri 83% celotnih stroškov nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti po izvzetem deležu knjižnice v novozgrajenem objektu. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 85,00 % upravičenih stroškov bo skladno z javnim razpisom za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 financirala EU in znaša 1.993.931,60 EUR po tekočih cenah. Preostalih 15,00 % upravičenih stroškov pa se bo financiral iz proračuna RS in sicer v vrednosti 351.870,28 EUR po tekočih cenah.  5.4.1.2.5.4.1.2.5.4.1.2.5.4.1.2. Lastna sredstva Občine Selnica ob DraviLastna sredstva Občine Selnica ob DraviLastna sredstva Občine Selnica ob DraviLastna sredstva Občine Selnica ob Dravi    Vse stroške, ki jih štejemo kot neupravičene stroške investicijske operacije in znašajo 1.329.047,64 EUR po tekočih cenah, pa bo iz sredstev proračuna financirala Občina Selnica ob Dravi. Ti zajemajo stroške priprave projektne in investicijske dokumentacije (74.474,14 EUR brez DDV), gradbeno-obrtniška dela (266.980,17 EUR brez DDV),  elektro inštalacije (70.274,85 EUR brez DDV), strojne inštalacije (93.699,81 EUR brez DDV), nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti (16.069,50 EUR brez DDV) in stroške knjižnične opreme (195.074,25 EUR brez DDV). Hkrati je potrebno upoštevati 20,00 % DDV26 celotni stroškov investicijskega projekta (upravičenih in neupravičenih), ki jih bo v celoti pokrila Občina Selnica ob Dravi in znašajo 612.474,92 EUR po tekočih cenah. 

                                                      26 Med neupravičene stroške sodijo celotni stroški DDV-ja. Občina Selnica ob Dravi v primeru izgradnje kulturno informacijskega in turističnega centra ni upravičena do povračila DDV, niti v deležu, niti v celoti. 
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Tabela 18: Prikaz upravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po stalnih cenah v EUR Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    PostavkePostavkePostavkePostavke    DDV (DDV (DDV (DDV (20%)20%)20%)20%)    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj brez 0,00 0,00 19.781,67 0,00 19.781,67 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 0,00 632.027,71 632.027,71 1.264.055,42 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Elektro inštalacije brez 0,00 0,00 166.363,13 166.363,13 332.726,25 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Strojne inštalacije brez 0,00 0,00 221.817,50 221.817,50 443.635,00 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zunanja ureditev brez 0,00 0,00 0,00 137.500,00 137.500,00 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti brez 0,00 0,00 38.041,67 38.041,67 76.083,33 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  SKSKSKSKUPAJ po letihUPAJ po letihUPAJ po letihUPAJ po letih    brezbrezbrezbrez    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    1.078.031,671.078.031,671.078.031,671.078.031,67    1.195.750,001.195.750,001.195.750,001.195.750,00    2.273.781,672.273.781,672.273.781,672.273.781,67    DDVDDVDDVDDV    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    zzzz    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Tabela 19: Prikaz neupravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po stalnih cenah v EUR Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    PostavkePostavkePostavkePostavke    DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj brez 64.333,33 6.000,00 4.051,67 0,00 74.385,00 DDV 12.866,67 1.200,00 4.766,67 0,00 18.833,33 z 77.200,00 7.200,00 8.818,33 0,00 93.218,33 2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 0,00 129.451,46 129.451,46 258.902,92 DDV 0,00 0,00 152.295,83 152.295,83 304.591,67 z 0,00 0,00 281.747,29 281.747,29 563.494,58 3. Elektro inštalacije brez 0,00 0,00 34.074,38 34.074,38 68.148,75 DDV 0,00 0,00 40.087,50 40.087,50 80.175,00 z 0,00 0,00 74.161,88 74.161,88 148.323,75 4. Strojne inštalacije brez 0,00 0,00 45.432,50 45.432,50 90.865,00 DDV 0,00 0,00 53.450,00 53.450,00 106.900,00 z 0,00 0,00 98.882,50 98.882,50 197.765,00 5. Zunanja ureditev brez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DDV 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 z 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 6. Nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti brez 0,00 0,00 7.791,67 7.791,67 15.583,33 DDV 0,00 0,00 9.166,67 9.166,67 18.333,33 z 0,00 0,00 16.958,33 16.958,33 33.916,67 7. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 0,00 187.500,00 187.500,00 DDV 0,00 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00 z 0,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00  SKUPAJ po letihSKUPAJ po letihSKUPAJ po letihSKUPAJ po letih    brezbrezbrezbrez    64.333,3364.333,3364.333,3364.333,33    6.000,006.000,006.000,006.000,00    220.801,67220.801,67220.801,67220.801,67    404.250,00404.250,00404.250,00404.250,00    695.385,00695.385,00695.385,00695.385,00    DDVDDVDDVDDV    12.866,6712.866,6712.866,6712.866,67    1.200,001.200,001.200,001.200,00    259.766,67259.766,67259.766,67259.766,67    320.000,00320.000,00320.000,00320.000,00    593.833,33593.833,33593.833,33593.833,33    zzzz    77.200,0077.200,0077.200,0077.200,00    7.200,007.200,007.200,007.200,00    480.568,33480.568,33480.568,33480.568,33    724.250,00724.250,00724.250,00724.250,00    1.289.218,331.289.218,331.289.218,331.289.218,33    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Tabela 20: Prikaz upravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po tekočih cenah v EUR Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    PostavkePostavkePostavkePostavke    DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj brez 0,00 0,00 20.216,86 0,00 20.216,86 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 0,00 645.932,32 657.559,10 1.303.491,42 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Elektro inštalacije brez 0,00 0,00 170.023,11 173.083,53 343.106,64 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Strojne inštalacije brez 0,00 0,00 226.697,49 230.778,04 457.475,52 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zunanja ureditev brez 0,00 0,00 0,00 143.054,45 143.054,45 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti brez 0,00 0,00 38.878,58 39.578,40 78.456,98 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    1.101.748,361.101.748,361.101.748,361.101.748,36    1.244.053,521.244.053,521.244.053,521.244.053,52    2.345.801,882.345.801,882.345.801,882.345.801,88    DDVDDVDDVDDV    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    zzzz    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Tabela 21: Prikaz neupravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po tekočih cenah v EUR Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    PostavkePostavkePostavkePostavke    DDV (20%DDV (20%DDV (20%DDV (20%))))    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj brez 64.333,33 6.000,00 4.140,80 0,00 74.474,14 DDV 12.866,67 1.200,00 4.871,53 0,00 18.938,20 z 77.200,00 7.200,00 9.012,34 0,00 93.412,34 2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 0,00 132.299,39 134.680,78 266.980,17 DDV 0,00 0,00 155.646,34 158.447,98 314.094,32 z 0,00 0,00 287.945,73 293.128,76 581.074,49 3. Elektro inštalacije brez 0,00 0,00 34.824,01 35.450,84 70.274,85 DDV 0,00 0,00 40.969,43 41.706,87 82.676,30 z 0,00 0,00 75.793,44 77.157,72 152.951,15 4. Strojne inštalacije brez 0,00 0,00 46.432,02 47.267,79 93.699,81 DDV 0,00 0,00 54.625,90 55.609,17 110.235,07 z 0,00 0,00 101.057,92 102.876,96 203.934,87 5. Zunanja ureditev brez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DDV 0,00 0,00 0,00 28.610,89 28.610,89 z 0,00 0,00 0,00 28.610,89 28.610,89 6. Nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti brez 0,00 0,00 7.963,08 8.106,42 16.069,50 DDV 0,00 0,00 9.368,33 9.536,96 18.905,30 z 0,00 0,00 17.331,42 17.643,38 34.974,80 7. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 0,00 195.074,25 195.074,25 DDV 0,00 0,00 0,00 39.014,85 39.014,85 z 0,00 0,00 0,00 234.089,10 234.089,10  SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    64.333,3364.333,3364.333,3364.333,33    6.000,006.000,006.000,006.000,00    225.659,30225.659,30225.659,30225.659,30    420.580,08420.580,08420.580,08420.580,08    716716716716.572,72.572,72.572,72.572,72    DDVDDVDDVDDV    12.866,6712.866,6712.866,6712.866,67    1.200,001.200,001.200,001.200,00    265.481,53265.481,53265.481,53265.481,53    332.926,72332.926,72332.926,72332.926,72    612.474,92612.474,92612.474,92612.474,92    zzzz    77.200,0077.200,0077.200,0077.200,00    7.200,007.200,007.200,007.200,00    491.140,84491.140,84491.140,84491.140,84    753.506,80753.506,80753.506,80753.506,80    1.329.047,641.329.047,641.329.047,641.329.047,64    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012. 
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6.6.6.6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO 
INVESTICIJOINVESTICIJOINVESTICIJOINVESTICIJO    

6.1.6.1.6.1.6.1. STROKOVNE PODLASTROKOVNE PODLASTROKOVNE PODLASTROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJAGE IN DOVOLJENJAGE IN DOVOLJENJAGE IN DOVOLJENJA    SPLOŠNA ZAKONODAJA: Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010).  6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. Zakonska podlagaZakonska podlagaZakonska podlagaZakonska podlaga    
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP in 38/2010-ZUKN, 57/2011); 
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26); 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/2010, 4/2011, 45/2011 Odl.US: U-I-1/11-15, 22/2012-ZUKN-C, 37/2012); 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4); 
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB3, 18/2011, 78/2011, 38/2012); 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 (14/2005 - popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012 odslej ZGO-1); 
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 Odl.US: U-I-24/07-66, 57/2008, 94/2010-ZIU, 36/2011, 40/2012-ZUJF); 
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2); 
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4); 
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010);  
- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu; 
- Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj; 
- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 17/2009, 40/2009, 3/2010, 31/2010, 79/2010); 
- Direktiva 2004/18/ES z dne 31. 3. 2004; 
- Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 97/2007-UPB1); 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010).  6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2. Prostorski aktiProstorski aktiProstorski aktiProstorski akti    
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ruše za območje Selnica ob Dravi (spremembe in dopolnitve v letu 2004) (MUV, št. 20/2004); 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Rupe za območje Občine Selnica ob Dravi v letu 2009 (MUV, št. 28/2009); 
- Odlok o ureditvenem načrtu naselja Selnica ob Dravi – prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/2002 – prečiščeno besedilo, MUV, št. 5/2006 – obvezna razlaga in MUV, št. 11/2010).  6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3. Lokacijska informacijaLokacijska informacijaLokacijska informacijaLokacijska informacija    
- Lokacijska informacija številka 3501-60/2012 z dne 17.09.2012.  

6.2.6.2.6.2.6.2. LOKACIJALOKACIJALOKACIJALOKACIJA    Območje načrtovanega objekta Kulturno informacijskega in turističnega centra Selnica ob Dravi se nahaja na območju zahodnega dela Zgornje Selnice v neposredni bližini obstoječega vrtca, Osnovne šole in gasilskega doma. Območje parcel na katerem je predvidena novogradnja se nahaja znotraj območja obstoječih cest med obstoječim gasilskim domom na parcelni št. 282/39 na vzhodni strani, obstoječim vrtcem na parcelni št. 276/10 na zahodni strani, obstoječim stanovanjskim objektom na parcelni št. 282/29 na severni strani ter državno cesto G-1 na južni strani. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Slika 3: Prikaz geografske opredelitve investicijskega projekta v ožji okolici 

 Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Cankarjeva ulica 6E, 2000 Maribor, september 2012.  Slika 4: Prikaz ožje lokacije izvedbe investicijskega projekta 

 Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Cankarjeva ulica 6E, 2000 Maribor, september 2012. 
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6.3.6.3.6.3.6.3. SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOVSPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOVSPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOVSPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV    S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBES ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBES ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBES ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE    Tabela 22: Specifikacija investicijskih stroškov po posameznih postavkah v letih (stalne cene v EUR) ZapZapZapZap.št..št..št..št.    PostavkePostavkePostavkePostavke    DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj brez 64.333,33 6.000,00 23.833,33 0,00 94.166,67 DDV 12.866,67 1.200,00 4.766,67 0,00 18.833,33 z 77.200,00 7.200,00 28.600,00 0,00 113.000,00 2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 0,00 761.479,17 761.479,17 1.522.958,33 DDV 0,00 0,00 152.295,83 152.295,83 304.591,67 z 0,00 0,00 913.775,00 913.775,00 1.827.550,00 3. Elektro inštalacije brez 0,00 0,00 200.437,50 200.437,50 400.875,00 DDV 0,00 0,00 40.087,50 40.087,50 80.175,00 z 0,00 0,00 240.525,00 240.525,00 481.050,00 4. Strojne inštalacije brez 0,00 0,00 267.250,00 267.250,00 534.500,00 DDV 0,00 0,00 53.450,00 53.450,00 106.900,00 z 0,00 0,00 320.700,00 320.700,00 641.400,00 5. Zunanja ureditev brez 0,00 0,00 0,00 137.500,00 137.500,00 DDV 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 z 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 6. Nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti brez 0,00 0,00 45.833,33 45.833,33 91.666,67 DDV 0,00 0,00 9.166,67 9.166,67 18.333,33 z 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 110.000,00 7. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 0,00 187.500,00 187.500,00 DDV 0,00 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00 z 0,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00  SKSKSKSKUPAJUPAJUPAJUPAJ    brezbrezbrezbrez    64.333,3364.333,3364.333,3364.333,33    6.000,006.000,006.000,006.000,00    1.298.833,331.298.833,331.298.833,331.298.833,33    1.600.000,001.600.000,001.600.000,001.600.000,00    2.969.166,672.969.166,672.969.166,672.969.166,67    DDVDDVDDVDDV    12.866,6712.866,6712.866,6712.866,67    1.200,001.200,001.200,001.200,00    259.766,67259.766,67259.766,67259.766,67    320.000,00320.000,00320.000,00320.000,00    593.833,33593.833,33593.833,33593.833,33    zzzz    77.200,0077.200,0077.200,0077.200,00    7.200,007.200,007.200,007.200,00    1.558.600,001.558.600,001.558.600,001.558.600,00    1.920.000,001.920.000,001.920.000,001.920.000,00    3.563.000,003.563.000,003.563.000,003.563.000,00    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Tabela 23: Specifikacija investicijskih stroškov po posameznih postavkah v letih (tekoče cene v EUR) Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    PostavkePostavkePostavkePostavke    DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)DDV (20%)    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj brez 64.333,33 6.000,00 24.357,67 0,00 94.691,00 DDV 12.866,67 1.200,00 4.871,53 0,00 18.938,20 z 77.200,00 7.200,00 29.229,20 0,00 113.629,20 2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 0,00 778.231,71 792.239,88 1.570.471,59 DDV 0,00 0,00 155.646,34 158.447,98 314.094,32 z 0,00 0,00 933.878,05 950.687,85 1.884.565,90 3. Elektro inštalacije brez 0,00 0,00 204.847,13 208.534,37 413.381,50 DDV 0,00 0,00 40.969,43 41.706,87 82.676,30 z 0,00 0,00 245.816,55 250.241,25 496.057,80 4. Strojne inštalacije brez 0,00 0,00 273.129,50 278.045,83 551.175,33 DDV 0,00 0,00 54.625,90 55.609,17 110.235,07 z 0,00 0,00 327.755,40 333.655,00 661.410,40 5. Zunanja ureditev brez 0,00 0,00 0,00 143.054,45 143.054,45 DDV 0,00 0,00 0,00 28.610,89 28.610,89 z 0,00 0,00 0,00 171.665,34 171.665,34 6. Nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti brez 0,00 0,00 46.841,67 47.684,82 94.526,48 DDV 0,00 0,00 9.368,33 9.536,96 18.905,30 z 0,00 0,00 56.210,00 57.221,78 113.431,78 7. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 0,00 195.074,25 195.074,25 DDV 0,00 0,00 0,00 39.014,85 39.014,85 z 0,00 0,00 0,00 234.089,10 234.089,10  SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    64.333,3364.333,3364.333,3364.333,33    6.000,006.000,006.000,006.000,00    1.327.407,671.327.407,671.327.407,671.327.407,67    1.664.633,601.664.633,601.664.633,601.664.633,60    3.062.374,603.062.374,603.062.374,603.062.374,60    DDVDDVDDVDDV    12.866,6712.866,6712.866,6712.866,67    1.200,001.200,001.200,001.200,00    265.481,53265.481,53265.481,53265.481,53    332.926,72332.926,72332.926,72332.926,72    612.474,92612.474,92612.474,92612.474,92    zzzz    77.77.77.77.200,00200,00200,00200,00    7.200,007.200,007.200,007.200,00    1.592.889,201.592.889,201.592.889,201.592.889,20    1.997.560,321.997.560,321.997.560,321.997.560,32    3.674.849,523.674.849,523.674.849,523.674.849,52    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012. 
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6.4.6.4.6.4.6.4. TERMINSKI PLANTERMINSKI PLANTERMINSKI PLANTERMINSKI PLAN    Terminski plan je že podan v točki 5.3. »Dinamika izvajanja investicijskega projekta« in ga zato ne bomo ponovno navajali.  
6.5.6.5.6.5.6.5. VARVARVARVARSTVO OKOLJASTVO OKOLJASTVO OKOLJASTVO OKOLJA    6.5.1.6.5.1.6.5.1.6.5.1. Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepovOpis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepovOpis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepovOpis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov    Obravnavan objekt je projektiran tako, da v času gradnje in uporabe ne bo predstavljal tveganja za okolico in bo omogočal nemoteno in varno uporabo okoliških objektov. Iz predloženih načrtov, ki so sestavni del projektne dokumentacije izhaja, da predlagana gradnja ne bo povzročala negativnih vplivov. Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili poleg veljavne gradbene zakonodaje upoštevani tudi vsi področni standardi. V času gradnje se bodo zagotovili vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja, uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, v primeru nezgod se bo zagotovilo takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo zaščitena pred možnostjo izliva v naravno okolje. Po končani gradnji bodo odstranjene vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vsi ostanki deponij. Vse z gradnjo prizadete površine bodo obnovljene v prvotno stanje in ustrezno urejene.  6.5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2. Varstvo okoljaVarstvo okoljaVarstvo okoljaVarstvo okolja    Investicija bo imela pozitivne vplive na okolje tako neposredno kot tudi posredno. Neposredno se bo pozitivni vpliv kazal predvsem v boljši energetski učinkovitosti nove stavbe, kar bo pomenilo mnogo manjše izgube in manjšo porabo energije. Objekt bo upošteval Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010). Obravnavan investicijski projekt je izrazito naravnan v bolj učinkovito izrabo naravnih virov, saj bo nov objekt zgrajen po najnovejših standardih ekološke gradnje. Med samim izkopom gradbene jame in izgradnjo novega objekta so sicer možni manjši kratkotrajni negativni vplivi lokalnega značaja (hrup in prah ob gradnji itd.), vendar ne bodo imeli trajnih posledic. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Zaradi navedenih dejstev se ocenjuje, da so vplivi na okolje, ki bodo nastali med izkopom in gradnjo, zaradi količinske, prostorske in časovne omejenosti, sprejemljivi za okolje in predvsem zanemarljivi v primerjavi z dolgoročnimi pozitivnimi učinki, ki jih bo prinesla investicija. Tabela 24: Prikaz vplivov na okolje med gradnjo in med obratovanjem ELEMENTI OKOLJAELEMENTI OKOLJAELEMENTI OKOLJAELEMENTI OKOLJA    PRPRPRPREDVIDENI VPLIVIEDVIDENI VPLIVIEDVIDENI VPLIVIEDVIDENI VPLIVI    MED GRADNJOMED GRADNJOMED GRADNJOMED GRADNJO    MED OBRATOVANJEMMED OBRATOVANJEMMED OBRATOVANJEMMED OBRATOVANJEM    TLA IN VODATLA IN VODATLA IN VODATLA IN VODA    Onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov bo minimalno. Objekt bo priključen na javno kanalizacijsko omrežje, ki je priključeno na čistilno napravo. ZRAKZRAKZRAKZRAK    Povečane emisije izpušnih plinov zaradi uporabe strojne mehanizacije bo v času gradnje minimalno. Dvigovanje prahu zaradi tovornih vozil. 
Med obratovanjem ni predvidenih večjih negativnih vplivov na okolje. 

HRUPHRUPHRUPHRUP    Hrup zaradi gradbene mehanizacije in tovornega prometa. Dela bodo opravljena v času in na način, ko bo za okolico najmanj moteče. Ni predvidenih negativnih vplivov. Lokacija je v centru Selnice ob Dravi in tudi v času večjih prireditev obremenitev s hrupom ne bo preveč moteča. ODPADKI, GRADBENI ODPODPADKI, GRADBENI ODPODPADKI, GRADBENI ODPODPADKI, GRADBENI ODPADKIADKIADKIADKI    Nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov. Predvideno ločeno zbiranje odpadkov. Uporabljeni bodo ekološko prijazni materiali, ki bodo izboljšali kvaliteto bivanja in jih bo v največji meri možno reciklirati. TOPLOTNA IN HLADILNA TOPLOTNA IN HLADILNA TOPLOTNA IN HLADILNA TOPLOTNA IN HLADILNA ENERGIJAENERGIJAENERGIJAENERGIJA    Med gradnjo ne bo vplivov. Vgrajena bo toplotna izolacija zunanjega ovoja z veliko energijsko varčnostjo objekta. Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012.  
6.6.6.6.6.6.6.6. KADROVSKA ORGANIZACIJSKA SHEMAKADROVSKA ORGANIZACIJSKA SHEMAKADROVSKA ORGANIZACIJSKA SHEMAKADROVSKA ORGANIZACIJSKA SHEMA    Investitor je Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Odgovorna oseba investitorja je g. Jurij Lep, župan.  Oseba odgovorna za izvajanje investicije ter za izdelavo in nadzor nad izdelavo vse za investicijsko operacijo potrebne dokumentacije je ga. Simona Grušovnik, v.d. direktorice Občinske uprave Občine Selnica ob Dravi. Je oseba, ki bo vodila posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr. izdelava vse potrebne dokumentacije, priprava vloge na razpis, izbor izvajalca del, izstavitev zahtevkov za sofinanciranje. Odgovorna oseba je do začetka gradnje novega kulturno informacijskega in 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi turističnega centra izvedla več investicijsko-vzdrževalnih del v Občini Selnica ob Dravi. Prav tako ima tudi izkušnje s svetovanjem javnemu in zasebnemu sektorju na področju izvedbe investicij. Pri vodenju projekta Občina Selnica ob Dravi zasleduje predvsem naslednje cilje: 
• Sistemska ureditev razmerij med udeleženci (določitev odgovornosti in pristojnosti); 
• Način kontrole nad izvedbo del; 
• Dokumentiranje poročil in zapisnikov. Zagotavljanje kontrole nad izvedbo je zagotovljena s širšim krogom udeležencev, ki pregledajo posamezno aktivnost, to so tako strokovne službe Občinske uprave Občine Selnica ob Dravi kot tudi zunanji izvajalci. Širši krog udeležencev tako bistveno zmanjša možnost napak. Z notranjo organizacijo dela na občini so predvidena tudi nadomeščanja v primeru odsotnosti.  

6.7.6.7.6.7.6.7. VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBEVIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBEVIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBEVIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE    Investicijski projekt »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« bo financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi. 
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Tabela 25: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta po stalnih cenah v EUR Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    Viri financiranja / LetoViri financiranja / LetoViri financiranja / LetoViri financiranja / Leto    DDVDDVDDVDDV    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    Delež po virihDelež po virihDelež po virihDelež po virih    1. Lastna sredstva Občine Selnica ob Dravi brez 64.333,33 6.000,00 220.801,67 404.250,00 695.385,00 18,74% z (20%) 12.866,67 1.200,00 259.766,67 320.000,00 593.833,33 20,00% skupajskupajskupajskupaj    77.200,0077.200,0077.200,0077.200,00    7.200,007.200,007.200,007.200,00    480.568,33480.568,33480.568,33480.568,33    724.250,00724.250,00724.250,00724.250,00    1.289.218,331.289.218,331.289.218,331.289.218,33    38,74%38,74%38,74%38,74%     2. Sredstva ESRR brezbrezbrezbrez    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    1.078.031,671.078.031,671.078.031,671.078.031,67    1.195.750,001.195.750,001.195.750,001.195.750,00    2.273.781,672.273.781,672.273.781,672.273.781,67    61,26%61,26%61,26%61,26%    a) EU del (85% del upravičenih stroškov) brez 0,00 0,00 916.326,92 1.016.387,50 1.932.714,42 52,07% b) SLO del (15% del upravičenih stroškov) brez 0,00 0,00 161.704,75 179.362,50 341.067,25 9,19%  3. SKUPAJ po letih brez 64.333,33 6.000,00 1.298.833,33 1.600.000,00 2.969.166,67 80,00% z (20%) 12.866,67 1.200,00 259.766,67 320.000,00 593.833,33 20,00% skupajskupajskupajskupaj    77.200,0077.200,0077.200,0077.200,00    7.200,007.200,007.200,007.200,00    1.558.600,001.558.600,001.558.600,001.558.600,00    1.920.000,001.920.000,001.920.000,001.920.000,00    3.563.000,003.563.000,003.563.000,003.563.000,00    100,00%100,00%100,00%100,00%     Delež po letih  2,17% 0,20% 43,74% 53,89% 100,00%  Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012.  Tabela 26: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov za posamezno leto po stalnih cenah v EUR Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    Investicijski stroškiInvesticijski stroškiInvesticijski stroškiInvesticijski stroški    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    RazmerjeRazmerjeRazmerjeRazmerje    1. NEUPRAVIČENI STROŠKI 77.200,00 7.200,00 480.568,33 724.250,00 1.289.218,331.289.218,331.289.218,331.289.218,33    38,74% 2. UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 0,00 1.078.031,67 1.195.750,00 2.273.781,672.273.781,672.273.781,672.273.781,67    61,26% 3.3.3.3.    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    77.200,0077.200,0077.200,0077.200,00    7.200,007.200,007.200,007.200,00    1.558.600,001.558.600,001.558.600,001.558.600,00    1.920.000,001.920.000,001.920.000,001.920.000,00    3.563.000,003.563.000,003.563.000,003.563.000,00    100,00%100,00%100,00%100,00%    4. Razmerje 2,17% 0,20% 43,74% 53,89% 100,00%100,00%100,00%100,00%     Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Tabela 27: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah v EUR Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    Viri financiranja / LetoViri financiranja / LetoViri financiranja / LetoViri financiranja / Leto    DDVDDVDDVDDV    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    DeDeDeDelež po virihlež po virihlež po virihlež po virih    1. Lastna sredstva Občine Selnica ob Dravi brez 64.333,33 6.000,00 225.659,30 420.580,08 716.572,72 18,72% z (20%) 12.866,67 1.200,00 265.481,53 332.926,72 612.474,92 20,00% skupajskupajskupajskupaj    77.200,0077.200,0077.200,0077.200,00    7.200,007.200,007.200,007.200,00    491.140,84491.140,84491.140,84491.140,84    753.506,80753.506,80753.506,80753.506,80    1.329.047,641.329.047,641.329.047,641.329.047,64    33338,72%8,72%8,72%8,72%     2. Sredstva ESRR brezbrezbrezbrez    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    1.101.748,361.101.748,361.101.748,361.101.748,36    1.244.053,521.244.053,521.244.053,521.244.053,52    2.345.801,882.345.801,882.345.801,882.345.801,88    61,28%61,28%61,28%61,28%    a) EU del (85% del upravičenih stroškov) brez 0,00 0,00 936.486,11 1.057.445,49 1.993.931,60 52,09% b) SLO del (15% del upravičenih stroškov) brez 0,00 0,00 165.262,25 186.608,03 351.870,28 9,19%  3. SKUPAJ po letih brez 64.333,33 6.000,00 1.327.407,67 1.664.633,60 3.062.374,60 80,00% z (20%) 12.866,67 1.200,00 265.481,53 332.926,72 612.474,92 20,00% skupajskupajskupajskupaj    77.200,0077.200,0077.200,0077.200,00    7.200,007.200,007.200,007.200,00    1.592.889,201.592.889,201.592.889,201.592.889,20    1.997.560,321.997.560,321.997.560,321.997.560,32    3.674.849,3.674.849,3.674.849,3.674.849,52525252    100,00%100,00%100,00%100,00%     Delež po letih  2,10% 0,20% 43,35% 54,36% 100,00%  Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012.  Tabela 28: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov za posamezno leto po tekočih cenah v EUR Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    InvInvInvInvesticijski stroškiesticijski stroškiesticijski stroškiesticijski stroški    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    RazmerjeRazmerjeRazmerjeRazmerje    1. NEUPRAVIČENI STROŠKI 77.200,00 7.200,00 491.140,84 753.506,80 1.329.047,641.329.047,641.329.047,641.329.047,64    38,72% 2. UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 0,00 1.101.748,36 1.244.053,52 2.345.801,882.345.801,882.345.801,882.345.801,88    61,28% 3.3.3.3.    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    77.200,0077.200,0077.200,0077.200,00    7.200,007.200,007.200,007.200,00    1.592.1.592.1.592.1.592.889,20889,20889,20889,20    1.997.560,321.997.560,321.997.560,321.997.560,32    3.674.849,523.674.849,523.674.849,523.674.849,52    100,00%100,00%100,00%100,00%    4. Razmerje 2,10% 0,20% 43,35% 54,36% 100,00%100,00%100,00%100,00%     Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, oktober 2012. 
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6.8.6.8.6.8.6.8. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE NOVIH ZMOGLJIVOSTI OZIROMA PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE NOVIH ZMOGLJIVOSTI OZIROMA PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE NOVIH ZMOGLJIVOSTI OZIROMA PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE NOVIH ZMOGLJIVOSTI OZIROMA 
EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI PROJEKTAEKONOMSKE UPRAVIČENOSTI PROJEKTAEKONOMSKE UPRAVIČENOSTI PROJEKTAEKONOMSKE UPRAVIČENOSTI PROJEKTA    Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti visoka.  Občina Selnica ob Dravi bo kot investitor na parc. št. 282/29, 282/41, 282/39, 282/16 vse k.o. Spodnja Selnica s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, natančneje v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi, zgradila nov objekt kulturno informacijski in turistični center, ki bo v več-ih pogledih pripomogel k prepoznavnosti same občine ter skrbel za nemoteno izvajanje dogodkov oz. dejavnosti. V sklopu investicijskega projekta bo občini omogočeno izvajanje koncertnih in zabavnik dogodkov, gledaliških in kulturnih predstav ter ostalih zgodovinskih ter kulturnih razstav. V sklopu novega objekta bo nameščena tudi knjižnica, ki bi glede na veliko zanimanje občanov in občank zelo pripomogla k hitrejšemu načinu izposoje gradiva, prav tako pa tudi k večji izbiri glede na prvotno stanje.27 Ocenjujemo, da pozitivni nedenarni stroški investicije prav gotovo presegajo denarne in nedenarne stroške investicije.   Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

• povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja; 
• ohranjanje in razvijanje kulturnih virov in dediščine podeželja, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev. Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 
• z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z gradnjo novega objekta kulturno informacijskega in turističnega centra možen izkoristek vseh danosti. 
• pričakuje se večji razvoja podeželskega turizma. Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju: 
• korist iz naslova novozgrajenega objekta bo predvsem v večji prepoznavnosti kraja, povečanje turizma, večje zaposlitvene možnosti, povečano preseljevanje v občino ter dvig kakovosti življenja prebivalcev v neposredni bližini ter njeni okolici.                                                       27 Občina Selnica ob Dravi ima trenutno sklenjeno pogodbo z Mariborsko knjižnico, katera opredeljujejo obisk občine s strani bibliobusa vsakih 14 dni.  
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
7.7.7.7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 

PRIPRAVE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOMPRIPRAVE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOMPRIPRAVE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOMPRIPRAVE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM    Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije večja od 2.500.000,00 EUR in je objekt tehnološko zahteven ter se bo financiral s proračunskimi sredstvi in sredstvi s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj je za obravnavan projekt skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) potrebna izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Prav tako je potrebna izdelava Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa. Predvidoma bo vsa investicijska dokumentacija izdelana do konca meseca novembra 2012.    


