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PREDSTAVITEV PROJEKTAPREDSTAVITEV PROJEKTAPREDSTAVITEV PROJEKTAPREDSTAVITEV PROJEKTA    Ime investicijskega projekta »VEČNAMENSKI KULTURNO-TURISTIČNI CENTER« Investitor, sofinancer in naročnik investicijske dokumentacije  Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Namen investicijskega projekta Namen investicijskega projekta je zagotovitev prostorov za potrebe Mariborske knjižnice v sklopu večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi. Celoten objekt predstavlja pomemben vidik za razvoj kulture kot celote, v katero se uvrščajo prireditve, razstave, koncerti, bralni krožki ter informiranje prebivalcev oz. obiskovalcev centra o različnih kulturnih dogodkih v ožji okolici v sklopu turistične pisarne. Lokacija investicije Parc. št.: 282/29, 282/41, 282/39, 282/16 vse k.o. Spodnja Selnica 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. Investicijska dokumentacija Dokument identifikacije investicijskega projekta Terminski plan GOI del Od 11/2013 do 07/2014 Vrednost investicije VARIANTA 0VARIANTA 0VARIANTA 0VARIANTA 0    Investicija se ne izvede. VARIANTA 1VARIANTA 1VARIANTA 1VARIANTA 1 565.438,93 EUR brez DDV po stalnih cenah 589.974,34 EUR brez DDV po tekočih cenah 689.835,48 EUR z DDV po stalnih cenah 719.768,70 EUR z DDV po tekočih cenah Viri financiranja ESRR, Občina Selnica ob Dravi Namen izdelave DIIP Opredelitev investicije (določitev ciljev in namena investicije, povzetek vseh obravnavanih variant, prikaz ocenjene vrednosti investicije, izračunan delež sofinanciranja investicije s sredstvi ESRR), prikaz analize obstoječega stanja, opredelitev tehnično-tehnološkega dela, določitev virov financiranja, predstavitev analize vplivov investicijskega projekta na okolje ter prikaz skladnosti investicije z resolucijami in strateškimi dokumenti.   
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1.1.1.1. OPREDELOPREDELOPREDELOPREDELITEV INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA, ITEV INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA, ITEV INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA, ITEV INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA, 

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 ODGOOPREDELITEV ODGOOPREDELITEV ODGOOPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD VORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD VORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD VORNIH 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 g. Mihael Kranjčević, svetovalec za projekte s področja družbenih dejavnosti  
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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 Tretjem javnem razpisu za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« z investicijo v izgradnjo Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi. Investicijska operacija »Večnamenski kulturno-turistični center« predstavlja del obstoječe investicije v izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi, za katerega so bila s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« pridobljena tudi Evropska sredstva v višini 1.697.658,59 EUR po tekočih cenah. Predhodna investicija je zajemala sledeče postavke: 

� Stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih del; 
� Stroški gradbeno-obrtniških del; 
� Stroški elektro inštalacije; 
� Stroški strojnih inštalacij; 
� Stroški zunanje ureditve; 
� Stroški nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti; 
� Stroški knjižnične opreme.  Upravičeni stroški javnega razpisa v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« so v skladu z razpisnimi pogoji predstavljali stroške: 
� gradbeno-obrtniških del, 
� elektro inštalacij, 
� strojnih inštalacij, 
� nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti.  
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Knjižnica je skupaj s knjižnično opremo predstavljala neupravičen strošek v izmeri 17,00 % celotne investicijske operacije. Med neupravičene stroške so tako spadale sledeče postavke: 
� Stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih del; 
� Stroški gradbeno-obrtniških del; 
� Stroški elektro inštalacije; 
� Stroški strojnih inštalacij; 
� Stroški nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti; 
� Stroški knjižnične opreme; 
� Stroški DDV-ja.  Na podlagi delitve med upravičene in neupravičene stroške je mogoče pripraviti investicijsko dokumentacijo ter vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki obravnava ločeno izgradnjo knjižnice, skupaj z vso potrebno knjižnično opremo, gradbenim nadzorom ter obveščanjem oz. informiranjem javnosti. V objektu bo nameščena velika dvorana, ki bo omogočala kvalitetno izvedbo vseh vrst dogodkov, mala dvorana, ki bo namenjena vsem oblikam izobraževanja, galerijski prostor in knjižnica, ki predstavlja predmet prijave na tretji javni razpis. Knjižnica predstavlja zaključeno celoto ter kot takšna zajema 3. fazo izgradnje celotnega centra kulturne infrastrukture v Občini Selnica ob Dravi.  Tabela 1: Predvidene fazne gradnje celotnega objekta 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. Vir: Občina Selnica ob Dravi, interni vir, december 2012. Predhodna investicija, ki ni predmet tovrstne prijave na javni razpis, se nanaša na fazno gradbeno izvedbo oziroma dokončanje objekta, s čimer se zagotovi možnost ločenega pridobivanja uporabnega dovoljenja za dvorano, knjižnico in turistično pisarno. Slednja se nanaša zgolj na kulturni turizem v smislu obveščanja oz. informiranja prebivalcev Občine Selnica ob Dravi ter drugih obiskovalcev centra o raznovrstnih kulturnih dogodkih ter dejavnostih v ožji oz. širši okolici. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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). V izjavi o poslanstvu je Občina Selnica ob Dravi zapisala, da je temeljno poslanstvo zagotavljanje storitev in pogojev, ki prispevajo h kakovosti življenja in dela občanov ter organizacij z zadovoljevanjem njihovih potreb glede na dane vire in vodenjem vseh aktivnosti z zavestjo, da mora biti občina odličen prostor za bivanje, delo, družino in preživljanje prostega časa. Vse navedeno občina uresničuje z gradnjo nove knjižnice. Do sedaj je bila knjižnična dejavnost v Občini Selnica ob Dravi dokaj slabo razvita, šele po uvedbi postajališč bibliobusa Mariborske knjižnice se je stanje nekoliko izboljšalo. Vsekakor pa bibliobusno postajališče ne more nadomestiti stacionarne knjižnice. Knjižnica v Selnici ob Dravi bo nova občinska knjižnica, ki bo delovala v mreži Mariborske knjižnice. Bistvene temeljne naloge, ki jih bo izvajala knjižnica Selnica ob Dravi na svojem območju so izposoja gradiva v prostem pristopu, informacijska in svetovalna dejavnost, usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice, organiziranje prireditev za otroke do 15. leta starosti in predstavljanje gradiva (pravljične ure, ustvarjalne delavnice, računalniške delavnice, razstavna dejavnost, srečanja z ustvarjalci, predstavitve knjig, organizirani obiski knjižnice iz vrtcev in osnovnih šol), organiziranje prireditev za odrasle bralce in predstavljanje gradiva (literarni večeri, pogovori z ustvarjalci, potopisna predavanja, organizirani obiski šol, informacijsko opismenjevanje, delavnice za odrasle, borzo dela in dejavnosti v okviru »Tretje življenjsko obdobje«, dostop do svetovnega spleta, povezovanje z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi institucijami. Z uresničevanjem temeljnih nalog, ki jih knjižnica opravlja na svojem območju bo osrednji kulturno informacijski center kraj ter prostor za srečevanje ljudi in sprostitev. 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 parcelnih številkah 282/29, 282/41, 282/39 in 282/16, vse k.o. Spodnja Selnica, v vrednosti 3.191.788,53 EUR z DDV po tekočih cenah. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Na Tretjem javnem razpisu za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« bo Občina Selnica ob Dravi kandidirala za EU sredstva za izgradnjo knjižnice znotraj celotnega kulturno informacijskega in turističnega centra. Vrednost knjižnice znaša 719.768,70 EUR z DDV po tekočih cenah.  Med postavke investicijske operacije spada: 1.) Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj; 2.) Gradbeno-obrtniška dela; 3.) Elektro inštalacije; 4.) Strojne inštalacije; 5.) Nadzor na gradnjo; 6.) Knjižnična oprema; 7.) Obveščanje in informiranje javnosti.  2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Sedanje stanje Sedanje stanje Sedanje stanje Sedanje stanje izvajanja kulturne dejavnosti v Občini Selnica ob Draviizvajanja kulturne dejavnosti v Občini Selnica ob Draviizvajanja kulturne dejavnosti v Občini Selnica ob Draviizvajanja kulturne dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi    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                                                       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 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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 dejavnosti je sledeče: 
� pomanjkanje prostora za medgeneracijsko druženje ter različne aktivnosti prebivalcev (npr. prireditve za odrasle, pravljice za otroke, razstave različnih del, večje kulturne 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. Cilji investicijskega projekta, ki jo želi doseči Občina Selnica ob Dravi, so: 
� zagotovitev prostorov za potrebe medgeneracijskega druženja občanov in občank, 
� rešitev prostorske stiske za delovanje različnih kulturnih dejavnosti v občini, 
� kvalitetno izboljšanje videza okolja pri novozgrajenem kulturno informacijskem in turističnem centru, 
� izboljšanje kvalitete življenja občanov in občank, 
� zaokrožitev ponudbe na področju kulturnih dejavnosti.  Investicijski projekt bo z gradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi ter v njenem sklopu tudi knjižnice, bistveno izboljšal kakovost življenja na podeželju večjim skupinam lokalnega prebivalstva, in sicer otrokom, njihovim staršem, upokojencem, članom različnih lokalnih kulturnih društev in drugim. Hkrati se bo tudi izboljšala dostopnost do osnovnih storitev (izposoja knjig) in povečala medgeneracijsko druženje s vključevanjem različnih kulturnih dejavnosti. Tako je Večnamenski kulturno-turistični center v celoti namenjen mreženju kulturnih potencialov na lokalnem, regionalnem in mednarodnem področju s povezavo javnega in zasebnega sektorja. Lokalno:Lokalno:Lokalno:Lokalno:    S tem projektom bo še dodatno zaživelo lokalno delovanje okoliških društev, ki se razteza na cca. 64,00 km2.                                                                                                                                                                       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 Regijsko:Regijsko:Regijsko:Regijsko:    Občina Selnica ob Dravi nima infrastrukturnih možnosti povezovanja, ki bi bistveno vplivali na razvoj kulture. Po izgradnji celotnega objekta, kakor tudi knjižnice bodo dosedanje vsebinske povezave zaživele v projektih, ki bodo prinesle dodano vrednost na kulturnem in turističnem področju Občine Selnica ob Dravi. Mednarodno:Mednarodno:Mednarodno:Mednarodno:    Mednarodno sodelovanje se je v preteklosti v celoti nanašalo samo na gostovanja občinskih društev v tujini. Po izgradnji celotnega objekta skupaj s knjižnico bo omogočena razširitev vsebinskega delovanja na način, da bo zagotovljena recipročnost. Z vsebinami, ki se lahko še razširijo, bodo občani neposredno vplivali na turistično in gospodarsko podobo krajo.  
2.2.2.2.2.2.2.2. PREDSTAVITEV OBČINEPREDSTAVITEV OBČINEPREDSTAVITEV OBČINEPREDSTAVITEV OBČINE    SELNICA OB DRAVISELNICA OB DRAVISELNICA OB DRAVISELNICA 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, september 2013. 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.  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 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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. PoslanstvoPoslanstvoPoslanstvoPoslanstvo    Občine Selnica ob DraviObčine Selnica ob DraviObčine Selnica ob DraviObčine 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. 
� Cilj 2: Prostor priložnosti in rasti Po svojih zmožnostih ustvarja pogoje za rast in razvoj podjetij in kmetijskih gospodarstev. Hkrati s tem skrbi za razvoj ljudi skozi vseživljenjsko učenje.  
� Cilj 3: Zdrava, varna in zelena občina 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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 upravlja 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 2: Demografske značilnosti Občine Selnica ob Dravi za leto 2011 Podatki za leto 2Podatki za leto 2Podatki za leto 2Podatki za leto 2011011011011    Občina Selnica ob DraviObčina Selnica ob DraviObčina Selnica ob DraviObčina Selnica ob Dravi    SlovenijaSlovenijaSlovenijaSlovenija    Površina v km2 65 20.273 Število prebivalcev 4.563 2.032.362 Število moških 2.268 1.003.945 Število žensk 2.295 1.028.417 Naravni prirast 7 3.509 Skupni prirast 37 22.093 Število vrtec 3 845 Število otrok v vrtcih 122 65.966 Število učencev v osnovnih šolah 365 161.887 Število dijakov (po prebivališčih) 162 87.465 Število študentov (po prebivališčih) 238 114.391 Število delovnih aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.919 879.257 Število zaposlenih oseb 812 789.863 Število samozaposlenih oseb 230 89.394 Število registriranih brezposelnih oseb 237 63.216 Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.308,47 1.391,43 Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 845,08 899,80 Število podjetij 272 152.541 Prihodek podjetij (1.000 EUR) 73.288 95.786.283 Število stanovanj, stanovanjski sklad 1.733 830.047 Število osebnih avtomobilov 2.403 1.045.183 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 1.299 847.451 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Internetna stran, september 2013.  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. Mariborska knjižnica je druga največja splošna knjižnica v Sloveniji in svojo dejavnost namenja širši javnosti. Z brezplačnimi storitvami, dostopi za invalide in servisi za ljudi s posebnimi potrebami zagotavlja demokratično javno službo, dostopno vsem, ne glede na starost, izobrazbo, status, narodnost. Kot del svetovnega spleta in vzajemnega kataloga daje uporabnikom skoraj neomejene možnosti dostopa do informacij, znanja in kulture v najširšem pomenu. S tem 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. 



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Večnamenski kulturno-turistični center« ----    18181818    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Slika 2: Lokacije izvedbe storitev Mariborske knjižnice 

 Vir: Mariborska knjižnica, Internetni vir, september 2013. Z gradnjo Večnamenskega kulturno-turističnega centra, kamor sodi tudi nova knjižnica 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 naslednjih 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 »tretji prostor«, če velja, da je dom posameznika prvi prostor, služba oziroma šola pa drugi. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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 Večnamenskega kulturno-turističnega centra, natančneje v gradnjo knjižnice, ki sodi v predmet Tretjega javnega razpisa (JR-ESRR-2013). S projektom izgradnje knjižnice, slednja ne bo vplivala samo na razvoj kulture, ampak se predvideva vpliv na širše učinke. Ti so: 
o vzpostavitev fizičnega prostora knjižnice kot tretjega prostora za vse generacije, 
o povečanje števila uporabnikov knjižničnih storitev, 
o medgeneracijsko povezovanje, 
o dostopnost knjižnice za vse uporabnike s posebnimi potrebami in razvijanje najrazličnejših storitev zanje (funkcionalno ovirani, slepi, slabovidni, gluhi in naglušni, ljudje s starostjo pogojenimi težavami itd.)m 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
o oblikovanje storitev za spodbujanje večkulturnosti, 
o razvoj  in novih oblik posredovanja informacij in dokumentov o zgodovini in razvoju lokalnega okolja, 
o povečanje dostopa do domoznanskih informacij z digitalizacijo zgodovinskega gradiva, pomembnega za lokalno okolje in s tem omogočiti čim širšo dostopnost do lokalno pomembnih informacij, 
o razvoj  in nadgradnja novih storitev na področju informacijske in funkcionalne pismenosti lokalnega prebivalstva (delavnice za starejše za uporabo računalnika itd.), 
o vključevanje in motiviranje nezaposlenih pri iskanju zaposlitve, 
o razvijanje storitev v virtualnem okolju, 
o razvijanje storitev za občane, ki zaradi kakršnegakoli razloga fizično ne morejo obiskati knjižnice, 
o omogočiti vseživljenjsko učenje, 
o socialno vključevanje vseh marginalnih skupin v lokalno okolje, 
o oblikovanje ponudbe nadstandardnih storitev kot nadgradnje javne službe, 
o razvijanje inovativnih storitev za iskanje, pridobivanje in uporabo znanj, ki jih omogočajo sodobne tehnologije, 
o izmenjava znanj in dobrih praks v lokalnem okolju, 
o knjižnica bo pobudnik partnerstva med različnimi ustanovami na lokalnem, nacionalnem in /ali mednarodnem okolju, 
o povečanje aktivnosti za otroke (branje pravljic), 
o povečanje prireditev za odrasle občane in občanke, 
o povečanje razstav na letnem nivoju, 
o povečanje števila prireditev, ki bodo usklajeni z občinskim programom.  Gledano širše, na območju Občine Selnica ob Dravi deluje veliko različnih kulturnih ostalih društev, ki velikokrat med seboj sodelujejo, predvsem pa se družijo. Najustreznejši kraj oziroma prostor za druženje in sodelovanje društev bi bil novozgrajeni Večnamenski kulturno-turistični center, saj zdajšnja telovadnica OŠ Selnica ob Dravi ne zagotavlja ustreznih pogojev za izvedbo predmetnih kulturnih dejavnosti.  Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 
� zagotovitev izvajanja številnih kulturnih prireditev; 
� ustrezen prostor za druženje občanov in občank ter drugih vaških društev; 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
� 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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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
3.3.3.3. OPREDELITEV RAZVOJOPREDELITEV RAZVOJOPREDELITEV RAZVOJOPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV NIH MOŽNOSTI IN CILJEV NIH MOŽNOSTI IN CILJEV NIH 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 izvajanja knjižnične dejavnosti v Občini 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 Večnamenskega kulturno-turističnega centra ter s tem v izgradnjo knjižnice, je zagotovitev funkcionalno ustreznih prostorov za kulturno udejstvovanje krajanov. Z investicijo želi Občina Selnica ob Dravi zagotoviti obstoj in kvalitetno raven kulturnega 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 Večnamenskega kulturno-turističnega centra in s tem knjižnice 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 Večnamenskega kulturno-turističnega centra in s tem knjižnice, ki bi naj prestavljal središče kulturnega dogajanja, so predvsem sledeči: 1. Glavni cilj, ki ga želi Občina Selnica ob Dravi doseči z investicijo v gradnjo Večnamenskega kulturno-turističnega centra in s tem knjižnice 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 Večnamenski kulturno-turistični center in s tem knjižnica v Občini Selnica ob Dravi bi poleg 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 in njeno oživitev vaškega jedra. Tako si poleg 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 vrednost občine, 
• vplivati na večjo prepoznavnost občine, 
• dvigniti gospodarsko rast občine na podlagi kulturnega turizma, 
• 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 kulturnega turizma, 
• vključitev nove javne kulturne infrastrukture v izobraževalno ponudbo mesta in regije, 
• povečati kakovost bivanja. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN USKLAJENOST INVESTICIJE 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 investicijskegStrategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskegStrategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskegStrategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projektaa projektaa projektaa projekta    Investicija v izgradnjo nove knjižnice 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. Nacionalni program za kulturo 2012-2015; 5. Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007–2013; 6. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013; 7. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu / ReNPVZD; 8. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023; 9. Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji; 10. Lokalni energetski koncept Občine Selnica ob Dravi; 11. 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. 
� Razvojni cilj Slovenije. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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 nove knjižnice 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 nove knjižnice 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.  3.2.1.3.3.2.1.3.3.2.1.3.3.2.1.3. Državni razvojni program 2007Državni razvojni program 2007Državni razvojni program 2007Državni razvojni 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 Večnamenskega kulturno-turističnega centra, torej knjižnice, sovpada v Razvojno-investicijsko prioriteto DRP, v prioriteto 5, in sicer: 
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� 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. Nacionalni program za kulturo 2012Nacionalni program za kulturo 2012Nacionalni program za kulturo 2012Nacionalni program za kulturo 2012----2015201520152015    Javni interes na tem področju predstavlja podpora mreže kulturnih programov v javnem interesu ne glede na status izvajalcev ter krepitev in posodabljanje zakonskih, finančnih in drugih podpornih sistemov za njeno delovanje. Javni interes na področju podpore delovanja samozaposlenih v kulturi je spodbujanje in podpora vrhunske umetniške ustvarjalnosti in deficitarne kulturne dejavnosti ter omogočanje samostojnega poklicnega opravljanja kulturnih dejavnosti.   Cilji in ukrepi: 1.) Posodobitev delovanja javnih zavodov na področju kulture za zagotavljanje večje avtonomije njihovega delovanja ob vzpostavljenih programski odličnosti, dostopnosti kulturnih dobrih in stroškovni učinkovitosti programov v javnem interesu. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 2.) Vzpostavitev podpornih sistemov za izboljšanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samozaposlenih na področju kulture. 3.) Zvišati socialno varnost samozaposlenih v kulturi tako, da bo spodbujala ustvarjalnost v kulturi, status samozaposlenih pa urediti tako, da bo njihov socialni položaj čim bolj izenačen s socialnim položajem zaposlenih v kulturi. 4.) Izboljšanje socialnega položaja vrhunskih umetnikov v obdobju upokojitve s podeljevanjem republiških priznavalnin in izjemnih pokojnin.  3.2.1.5.3.2.1.5.3.2.1.5.3.2.1.5. 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 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.  3.2.1.6.3.2.1.6.3.2.1.6.3.2.1.6. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007Nacionalni strateški referenčni okvir 2007Nacionalni strateški referenčni okvir 2007Nacionalni strateški 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, 
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� 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 hkrati pomanjkanje tovrstne infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest.  3.2.1.7.3.2.1.7.3.2.1.7.3.2.1.7. 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.     3.2.1.8.3.2.1.8.3.2.1.8.3.2.1.8. 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 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi projektov od leta 2007 do leta 2023 zagotoviti hitrejše doseganje ciljev SRS (Strategija razvoja Slovenije) in DRP Državni razvojni program).  3.2.1.9.3.2.1.9.3.2.1.9.3.2.1.9. 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.  3.2.1.10.3.2.1.10.3.2.1.10.3.2.1.10.         Lokalni energetski koncept Občine Selnica ob DraviLokalni energetski koncept Občine Selnica ob DraviLokalni energetski koncept Občine Selnica ob DraviLokalni energetski koncept Občine Selnica ob Dravi    Energetski koncept je celovit dokument, ki analizira energetsko rabo in oskrbo na področju občine in predlaga rešitve za izboljšanje trenutnega stanja in trajnostnega energetskega razvoja občine. Pri določevanju energetskih smernic v prihodnosti upošteva energetski koncept kratkoročne in dolgoročne razvojne načrte občine, ne samo na področju rabe in oskrbe z energijo, ampak tudi na vseh ostalih razvojnih področjih občine. Namen energetskega koncepta je tudi povečanje osveščenosti in informiranosti prebivalcev, predvsem na področju učinkovite rabe energije (URE) in izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE). Za učinkovito določevanje potrebnih ukrepov na področju URE in OVE je najprej potrebno izvesti celovito analizo trenutnega stanja na področju oskrbe in rabe z energijo. Pri analizi stanja je potrebno zajeti vse porabnike (gospodinjstva, podjetja in javne zgradbe), analizirati vse možnosti za zmanjšanje rabe energije in izkoriščanja lokalnih energetskih virov ter predlagati ukrepe za povečanje zanesljivosti oskrbe s toplotno in električno energijo. Predlagani ukrepi pripomorejo k izboljšanju energetske oskrbe z energijo, zmanjševanju nevarnih emisij toplogrednih plinov in izboljšanju bivalnega okolje za vse prebivalce.  
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Pomemben del energetskega koncepta obsega akcijski načrt, kjer so vsi predlagani ukrepi oz. projekti terminsko določeni in ekonomsko ovrednoteni. V akcijskem načrtu se določijo nosilci posameznih projektov, začetek in predvideni čas trajanja projekta ter možni viri financiranja, ki bistveno pripomorejo k dejanski izpeljavi projektov. Energetski koncept za lokalno skupnost omogoča:  
� analiza obstoječega stanja na področju oskrbe in rabe energije v občini;  
� pregled ukrepov za učinkovito rabo energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije;  
� določevanje in načrtovanje energetskih ciljev v občini;  
� določevanje in primerjava različnih alternativ trajnostnega razvoja občine;  
� spremljanje in primerjanje rabe energije pred in po izvedbi posameznih predlaganih ukrepov;  
� oblikovanje kratkoročne in dolgoročne energetske politike občine;  
� spremljanje in dokumentiranje sprememb in večjih odstopanj energetskega in okoljskega stanja.  Energetski koncept občine je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja občine, saj zajema vse ukrepe in predloge, s katerimi lahko občina uresničuje učinkovite, ekonomsko upravičene in okolju prijazne energetske storitve v posameznih gospodinjstvih, javnih zgradbah in podjetjih.  Cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so:  
� zmanjšanje rabe energije na vseh področjih (gospodinjstva, podjetja, javni sektor in promet);  
� povečanje izkoriščanja lokalnih obnovljivih virov energije (predvsem lesne biomase, kot tudi sončne energije, bioplina, itd);  
� zmanjšanje nevarnih emisij toplogrednih plinov (predvsem CO2);  
� spodbujanje uporabe lesne biomase za daljinsko ogrevanje in soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE);  
� prehod s fosilnih goriv (premog, kurilno olje, itd.) na obnovljive vire energije;  
� izvajanje energetskih pregledov za javne zgradbe;  
� vzpostavljanje energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne zgradbe;  
� vzpostavitev energetskega svetovanja, osveščanja, informiranja in izobraževanja.   Cilji energetskega koncepta so opredeljeni tako, da sledijo ciljem Resolucije o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS št. 57/2004; ReNEP) in Energetskega zakona (Uradni list RS št. 26/2005, 27/2007; 70/2008 EZ). Vsi cilji v energetskem konceptu so v skladu z ugotovljenimi 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi potenciali za zmanjšanje rabe energije in izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Za vse cilje so postavljeni tudi kazalniki, na podlagi katerih se določa uspešnost doseganje le-teh. Hkrati je tudi izvedba investicijskega projekta »Večnamenski kulturno-turistični center« v celoti skladna s predstavljenimi ukrepi Lokalnega energetskega koncepta in kot tak v veliki meri pripomore k večji ozaveščenosti samih prebivalcev in boljšemu varovanju okolja.  3.2.1.11.3.2.1.11.3.2.1.11.3.2.1.11. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov zaOperativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov zaOperativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov zaOperativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za    obdobje 2007obdobje 2007obdobje 2007obdobje 2007----2013201320132013    Investicija spada med razvojno prioriteto 3.»Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostna usmeritev »Mreženje kulturnih potencialov«.  Kot izhaja iz opisa v analizi stanja predstavljata naravna in kulturna dediščina izjemen razvojni potencial tako po svoji številčni raznolikosti, kakor po izjemni ohranjenosti. Nacionalna in lokalna politika sledita novemu odnosu do dediščine z večjimi naložbami v njeno prenovo, redno vzdrževanje spomenikov, predvsem pa njihovo funkcionalno revitalizacijo in vključitev v širši kontekst danih območij. Ena trajnejših rešitev je tako vsekakor v navezavi na gospodarstvo, predvsem na turizem v povezavi s kreativnimi industrijami, saj samo več dejavnikov zagotavlja dediščini njeno ohranjanje in oživljanje, s tem pa jo tvorno vključuje v trajnostni razvoj regij in urbanih središč in posledično v kreiranje možnosti novih zaposlitev. Kulturna dediščina s svojo raznovrstnostjo in kakovostjo namreč predstavlja pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki se lahko izkoristi za dosego regionalno in prostorsko uravnoteženega razvoja. Razvojna prioriteta »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« 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 3: Kazalniki gospodarsko-razvojne infrastrukture KAZALNIKI 4. RP 4. RP 4. RP 4. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialovPovezovanje naravnih in kulturnih potencialovPovezovanje naravnih in kulturnih potencialovPovezovanje naravnih in kulturnih potencialov    ––––                        PU PU PU PU Mreženje kulturnih potencialovMreženje kulturnih potencialovMreženje kulturnih potencialovMreženje kulturnih potencialov    
StanjeStanjeStanjeStanje    Cilj (konec Cilj (konec Cilj (konec Cilj (konec obdobja)obdobja)obdobja)obdobja)    VirVirVirVir    UčinekUčinekUčinekUčinek    1111....    Površina novih oz. obnovljenih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (v m2 bruto tlorisnih površin) / 388,733 PGD »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria                                                       3 Celoten objekt bo skupno znašal 2.286,64 m2 bruto tlorisne površine. Od tega bo znašala knjižnica 388,73 m2 bruto tlorisne površine, katera je tudi edina ovrednotena pri prikazu investicijskih stroškov. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi arhitektura d.o.o., september 2012. RezultatRezultatRezultatRezultat    1111....    Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest: 
• Operativna pomoč pri izvedbi programov (+1) 
• Knjižničar (+1) 
• Čistilka (+1)  04  3 Občina Selnica ob Dravi - Interni vir - september 2013 2.2.2.2.    Povečanje števila obiskovalcev v novozgrajenem objektu kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture 1.280 8.000 Občina Selnica ob Dravi - Interni vir - september 2013 Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 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.                                                                 4 Ob končani gradnji nove knjižnice v Občini Selnica ob Dravi bo v prvih 5 letih potrebno zaposliti 3 delavce. 
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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 nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi.  
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 knjižnice ter ostalih prostorov 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 izvajanje knjižnične dejavnosti ter ostalih prostorov v sklopu kulturnih, družabnih in ostalih prireditev, se bo število prireditev na letni ravni bistveno zmanjšalo, kar bo vplivalo na slabšo kulturno-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, 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. Prav tako bi se na podlagi celotnega objekta, kamor spada tudi knjižnica, 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. 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 nova knjižnica v Občini Selnica ob Dravi nujno potrebna, 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 družbenega 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 »Mreženje kulturnih potencialov«, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi potencialov« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, zgraditi Večnamenski kulturno-informacijski objekta 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. Investicijski projekt je že pridobil sredstva s strani Evropskega sklada za regionalnih razvoj iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014.  Prvotni projekt (gradnja celotnega centra) ter predstavljeni projekt (gradnjo nove knjižnice) sta med seboj finančno ločena, in sicer: 
� Javni razpis 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 je vseboval sofinanciranje izgradnje Kulturno-informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi, z izključitvijo stroškov za izgradnjo knjižnice, ki bo nameščena v predmetnem objektu. 
� Izgradnja knjižnice v izmeri 388,73 m2 bruto tlorisnih površin predstavlja upravičen strošek ter je kot tak tudi prikazan v nadaljevanju dokumenta. 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 nove knjižnice v sklopu Večnamensko kulturno-turističnega centra v  Občini Selnica ob Dravi 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; 
� Nadzor nad gradnjo; 
� Knjižnična oprema; 
� Obveščanje in informiranje javnosti.  Investicija v izgradnjo nove knjižnice v sklopu Večnamensko kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi bo občini zagotovila: 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
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 knjižnice, namenjene Mestni knjižnici Maribor.  Investicija v izgradnjo nove knjižnice v sklopu Večnamensko kulturno-turističnega centra v Občini Selnica  ob Dravi 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, 
o kakovost bivanja prebivalcev obravnavanega naselja, 
o kulturni razvoj obravnavanega naselja, 
o zunanjo podobo Občine Selnica ob Dravi.  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: 
� knjižnica s fondom 10.000 knjig, ki se bo z leti povečala na 18.000 knjig.5  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 tudi iz ekonomskega vidika.  

                                                      5 Knjižnica bo zgrajena v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra, ki ima sledeče prostorske potrebe: a) 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., b) kulturno-turistična pisarna z vsemi potrebnimi spremljajočimi dejavnostmi, za promocija kraja z vidika kulturne dejavnosti. 



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Večnamenski kulturno-turistični center« ----    37373737    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
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 Prostori Prostori Prostori Večnamenskega kulturnoVečnamenskega kulturnoVečnamenskega kulturnoVečnamenskega kulturno----turističnega centraturističnega centraturističnega centraturističnega centra    V nadaljevanju je predstavljen prikaz celotnega objekta Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi, 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, iz septembra 2012. Bruto tlorisna površina Večnamenskega kulturno-turističnega centra znaša 2.286,64 m2, znotraj katerega obsega nova knjižnica 388,73 m2 bruto tlorisnih površin, kar predstavlja 17,00 % celotnega Večnamenskega kulturno-turističnega centra.  Tabela 4: Splošen prikaz celotnega objekta po 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     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 m3 Pritličje 7.068,87 m3 Nadstropje 3.329,14 m3 Mansarda 859,91 m3 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    12.589,84 m12.589,84 m12.589,84 m12.589,84 m3333     Neto prostorninaNeto prostorninaNeto prostorninaNeto prostornina    Klet 643,84 m3 Pritličje 6.834,09 m3 Nadstropje 2.873,17 m3 Mansarda 683,34 m3 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    11.034,44 m11.034,44 m11.034,44 m11.034,44 m3333    
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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 Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi, znotraj katerega spada tudi nova knjižnica, ki je predmet investicijske operacije, predstavlja pomembno investicijo v pomenu družbenega in socialnega standarda naselja. Za lokacijo je definiran dragocen zelen prostor, ki ga bo v prihodnosti nadomeščala stavba s programi kulturne ustanove Občine Selnica ob Dravi. 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. 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 kontSkladnost objekta s kontSkladnost objekta s kontSkladnost objekta s kontekstom okoljaekstom okoljaekstom okoljaekstom 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, 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
� konferencam in družabnemu srečevanju, 
� kulturnim in izobraževalnim dejavnostim izven sistema rednega izobraževanja, 
� kulturno-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. Vaški predel na obravnavanem območju razkriva vrsto arhitekturnih podob iz različnih zgodovinskih obdobij, ki zaznamujejo spontan razvoj naselja. Odgovornost nove arhitekture je podreditev tipologije obstoječim gabaritom sosednjih objektov ter odraz sodobnih arhitekturnih principov gradnje.  4.3.3.4.4.3.3.4.4.3.3.4.4.3.3.4. MorfolMorfolMorfolMorfologija predvidene gradnjeogija predvidene gradnjeogija predvidene gradnjeogija 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, gabariti in višinski podatki novozgrajenega objektaKompozicija, gabariti in višinski podatki novozgrajenega objektaKompozicija, gabariti in višinski podatki novozgrajenega objektaKompozicija, gabariti 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. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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 s 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    V nadaljevanju dokumenta je predstavljen opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah celotnega objekta. Knjižnica, ki spada pod predmet investicijske operacije, bo locirana v 1. nadstropju Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi. Natančnejši opis za knjižnico je podan v spodnjem delu dokumenta. 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    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 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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, 
- 117 zložljivih 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 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). Zahodni 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.  
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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 Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi. Bruto tlorisna površina Večnamenskega kulturno-turističnega centra znaša 2.286,64 m2, znotraj katerega obsega nova knjižnica 388,73 m2 bruto tlorisnih površin, kar predstavlja 17,00 % celotnega Večnamenskega kulturno-turističnega centra.  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 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 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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 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 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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 operacije6 znaša 719.768,70 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, 
- nadzor nad gradnjo, 
- knjižnično opremo, 
- obveščanje in informiranje javnosti. Investicijska operacija bo predvidoma zaključena do konca meseca februarja 2015 (vgradnja knjižnične opreme), medtem ko bodo GOI dela v celoti zaključena v letu 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                                                       6 Med celotne stroške investicijske operacije spadajo stroški knjižnice. Vsi ostali parametri izgradnje dvorane, itd., so bili pridobljeni s strani javnega razpisa 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. 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Martina Slomška, Bibliobus.  VARIANTA 1VARIANTA 1VARIANTA 1VARIANTA 1    Investicija se izvede s pomočjo sredstev ESRR (gradnja nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi). Vrednost investicije Stalna cena =  565.438,93 EUR brez DDV Stalna cena =  689.835,48 EUR z DDV Tekoča cena = 589.974,34 EUR brez DDV Tekoča cena = 719.768,70 EUR z DDV Viri financiranja 1. Sredstva Občine Selnica ob Dravi 19,64 % 2. Sredstva ESRR – celotni upravičeni stroški 80,36 % a) EU del (85 % upravičenih stroškov) 68,30 % b) SLO del (15 % upravičenih stroškov) 12,06 % 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, september 2013. Občina Selnica ob Dravi bo z investicijo v gradnjo nove knjižnice, ki bo nameščena v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra zagotovila nemoteno izposojo knjižnega gradiva v veliko večji izbiri, kot je to potekalo do sedaj – področje Bibliobusa. Hkrati bo z zgraditvijo novega centra zagotovljeno ustrezno število prireditev (koncerti, zabavni dogodki), gledaliških predstav in proslav ter ostalih družabnih dejavnosti na letnem nivoju. Cilj snovanja novega knjižničnega prostora je oblikovati enega od najpomembnejših stebrov kulture in v Občini Selnica ob Dravi ter tudi na širšem območju. Ne gre le za dokončno rešitev prostorskih težav novonastale knjižnice, ki bo zgrajena v skladu  s slovenskimi priporočili in evropskimi standardi, ampak je naloga novega prostora širjenje poslanstva Mariborske knjižnice, približati delovanje knjižnice občanom Občine Selnica ob Dravi in spodbujati pospeševanje vsestranskega razvoja vsakega posameznega prebivalca in celotno lokalno skupnost. Ker bo znanje najbolj opredeljevalo prihodnji razvoj posameznih lokalnih skupnosti, hkrati pa tudi razvoj celotne Slovenije, je vložek v knjižnico več kot upravičen.      
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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. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTAOPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTAOPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTAOPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA    5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. DoločiteDoločiteDoločiteDoločitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)v vrste investicijskega naročila (ukrepa)v vrste investicijskega naročila (ukrepa)v vrste investicijskega naročila (ukrepa)    Tabela 11: 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. MMMMetodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacijeetodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacijeetodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacijeetodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije    Tabela 12: 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 EURveč od 500.000 EUR in manj od 2.500.000 EURveč od 500.000 EUR in manj od 2.500.000 EURveč od 500.000 EUR in manj od 2.500.000 EUR    DaDaDaDa    NeNeNeNe    DaDaDaDa    Več od 2.500.000 EUR Da Da Da 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 13: Potrebna izdelava investicijske dokumentacije XXXX    Dokument identifikacije investicijskega projekta     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 STALNPO STALNPO STALNPO STALNIH IN TEKOČIH CENAHIH IN TEKOČIH CENAHIH IN TEKOČIH CENAHIH 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.   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: 

o pri izračunu ocenjene vrednosti gradnje nove knjižnice, v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra (gradbeno-obrtniška dela, elektro inštalacije, strojne inštalacije in namestitev knjižnične opreme) in projektne ter investicijske dokumentacije je upoštevano dejstvo, da gre za funkcionalno zahtevnejši objekt,7 
o zakonsko določen plačilni rok opravljenih del je 30 dni, 
o tekoče cene8 so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Ta  v svojem poročilu »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2013«9 napoveduje: 1. za leto 2013 porast cen v višini 2,10 %, 2. za leto 2014 porast cen v višini 1,60 %, 3. za leto 2015 porast cen v višini 1,90 %. 

                                                      7 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. 8 »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. 9 Povzeto iz dokumenta »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2013« ki ga je marca 2013 izdal Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 
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Tabela 14: Prikaz investicijskih stroškov za posamezno postavko v stalnih cenah Zap.št. Postavka Stalne cene brez DDV (EUR) DDV (22%) Stalne cene z DDV (EUR) Delež 1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 10.000,00 2.200,00 12.200,00 1,77% 2. Gradbeno-obrtniška dela 197.985,23 43.556,75 241.541,98 35,01% 3. Elektro inštalacije 66.092,23 14.540,29 80.632,52 11,69% 4. Strojne inštalacije 88.122,97 19.387,05 107.510,02 15,58% 5. Nadzor nad gradnjo 17.694,46 3.892,78 21.587,24 3,13% 6. Knjižnična oprema 180.219,84 39.648,36 219.868,20 31,87% 7. Obveščanje in informiranje javnosti 5.324,20 1.171,32 6.495,52 0,94% ////    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    565.438,93565.438,93565.438,93565.438,93    124.396,55124.396,55124.396,55124.396,55    689.835,48689.835,48689.835,48689.835,48    100,00%100,00%100,00%100,00%    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. Tabela 15: Prikaz investicijskih stroškov za posamezno postavko v tekočih cenah Zap.št. Postavka Tekoče cene brez DDV (EUR) DDV (22%) Tekoče cene z DDV (EUR) Delež 1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 10.210,00 2.246,20 12.456,20 1,73% 2. Gradbeno-obrtniška dela 205.377,20 45.182,99 250.560,19 34,81% 3. Elektro inštalacije 68.559,85 15.083,17 83.643,02 11,62% 4. Strojne inštalacije 91.413,13 20.110,89 111.524,02 15,49% 5. Nadzor nad gradnjo 18.355,10 4.038,12 22.393,22 3,11% 6. Knjižnična oprema 190.500,55 41.910,12 232.410,67 32,29% 7. Obveščanje in informiranje javnosti 5.558,51 1.222,87 6.781,38 0,94% ////    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    589.974,34589.974,34589.974,34589.974,34    129.794,36129.794,36129.794,36129.794,36    719.768,70719.768,70719.768,70719.768,70    100,00%100,00%100,00%100,00%    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 
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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 v eni fazi izgradnje knjižnice in sicer bi se predvidoma pričela v konec meseca novembra leta 2013 in končala s koncem meseca julija leta 2014. Do konca leta bi se tudi končala vgradnja knjižnične opreme. Do primopredaje objekta v upravljanje bi predvidoma prišlo s koncem meseca februarja leta 2015. Natančnejši okvirni terminski plan je sledeč: Tabela 16: 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 09/201309/201309/201309/2013    4.4.4.4.    Začetek izbire izvajalca 09090909/2013/2013/2013/2013    5.5.5.5.    Zaključek izbire izvajalca gradnje in podpis pogodbe 11/201311/201311/201311/2013    6.6.6.6.    Začetek gradnje 11111111/2013/2013/2013/2013    7.7.7.7.    Zaključek gradnje 07070707/2014/2014/2014/2014    8.8.8.8.    Zaključek ostalih del in vgrajevanja opreme 12121212/2014/2014/2014/2014    9.9.9.9.    Primopredaja objekta 02020202/2015/2015/2015/2015    Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013.  
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 »Večnamenski kulturno-turistični center« 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, razvojne prioritete: »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve: »Mreženje kulturnih potencialov«.  5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. Delitev na upravičene in neDelitev na upravičene in neDelitev na upravičene in neDelitev na upravičene in neupravičene stroškeupravičene stroškeupravičene stroškeupravičene 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----2020202013131313    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: 
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- Stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj;10 
- Stroški obveščanja in informiranja javnosti;11 
- Stroški DDV-ja12.  Stroški, ki so upravičeni do sofinanciranja iz ESRR so:13 
- Stroški gradbeno-obrtniških del;14 
- Stroški elektro inštalacij;15 
- Stroški strojnih inštalacij;16 
- Stroški nadzora nad gradnjo;17 
- Stroški knjižnične opreme;18 
- Stroški obveščanja in informiranja javnosti.19 85,00 % upravičenih stroškov bo skladno z javnim razpisom za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 financirala EU in znaša 493.490,84 EUR po tekočih cenah. Preostalih 15,00 % upravičenih stroškov pa se bo financiral iz proračuna Republike Slovenije in sicer v vrednosti 87.086,62 EUR po tekočih cenah.  

                                                      10 Med neupravičene stroške sodijo v celoti stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj, ki so ocenjeni na 10.210,00 EUR brez DDV po tekočih cenah. 11
 Med neupravičene stroške sodijo stroški obveščanja in informiranja javnosti (razen informativnih tabel in nalepk za označevanje fizičnih predmetov), ki so ocenjeni na 1.389,63 EUR brez DDV po tekočih cenah. 12 Med neupravičene stroške sodijo celotni stroški DDV-ja. Občina Selnica ob Dravi v primeru izgradnje nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra, ni upravičena do povračila DDV, niti v deležu, niti v celoti. Stroški DDV-ja znašajo 129.794,36 EUR po tekočih cenah. 13 Definicija upravičenih stroškov se lahko glede na odločbo o sofinanciranju ustrezno prilagodi. 14 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški gradbeno-obrtniških del v vrednosti 205.377,20 EUR po tekočih cenah. 15 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški elektro inštalacij v vrednosti 68.559,85 EUR po tekočih cenah. 16 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški strojnih inštalacij v vrednosti 91.413,13 EUR po tekočih cenah. 17 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški nadzora nad gradnjo, ki znašajo 18.355,10 EUR po tekočih cenah. 18 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški knjižnične opreme v vrednosti 190.500,55 EUR po tekočih cenah. 19 Med upravičene stroške sodijo stroški obveščanja in informiranja javnosti v vrednosti 4.168,88 EUR po tekočih cenah (stroški izdelave in postavitve razlagalne table in nalepk za označevanje fizičnih predmetov). 



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Večnamenski kulturno-turistični center« ----    51515151    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 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 141.393,99 EUR po tekočih cenah, pa bo iz sredstev proračuna financirala Občina Selnica ob Dravi. Ti zajemajo stroške priprave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj (10.210,00 EUR brez DDV) ter obveščanje in informiranje javnosti (1.389,63 EUR brez DDV). Hkrati je potrebno upoštevati 22,00 % DDV20 celotnih stroškov investicijskega projekta (upravičenih in neupravičenih), ki jih bo v celoti pokrila Občina Selnica ob Dravi in znašajo 129.794,36 EUR po tekočih cenah. Skupaj bo Občina Selnica ob Dravi porabila 141.393,99 EUR po tekočih cenah. Sem spadajo celotni neupravičeni stroški investicije operacije. 

                                                      20 Med neupravičene stroške sodijo celotni stroški DDV-ja. Občina Selnica ob Dravi v primeru izgradnje nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra, ni upravičena do povračila DDV, niti v deležu, niti v celoti. Stroški DDV-ja znašajo 129.794,36 EUR po tekočih cenah. 
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Tabela 17: Prikaz upravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po stalnih cenah v EUR Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ 2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 197.985,23 0,00 197.985,23 3. Elektro inštalacije brez 0,00 66.092,23 0,00 66.092,23 4. Strojne inštalacije brez 0,00 88.122,97 0,00 88.122,97 5. Nadzor nad gradnjo brez 0,00 17.694,46 0,00 17.694,46 6. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 180.219,84 180.219,84 7. Obveščanje in informiranje javnosti brez 0,00 2.641,50 1.351,65 3.993,15 ////    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    0,000,000,000,00    372.536,39372.536,39372.536,39372.536,39    181.571,49181.571,49181.571,49181.571,49    554.107,88554.107,88554.107,88554.107,88    / Delež po letih / 0,00% 67,23% 32,77% 100,00% Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. Tabela 18: Prikaz neupravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po stalnih cenah v EUR Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ 1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj brez 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 22% 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 z 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 2. Gradbeno-obrtniška dela 22% 0,00 43.556,75 0,00 43.556,75 3. Elektro inštalacije 22% 0,00 14.540,29 0,00 14.540,29 4. Strojne inštalacije 22% 0,00 19.387,05 0,00 19.387,05 5. Nadzor nad gradnjo 22% 0,00 3.892,78 0,00 3.892,78 6. Knjižnična oprema 22% 0,00 0,00 39.648,36 39.648,36 7. Obveščanje in informiranje javnosti brez 0,00 880,50 450,55 1.331,05 22% 0,00 774,84 396,48 1.171,32 z 0,00 1.655,34 847,03 2.502,37 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi ////    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00    880,50880,50880,50880,50    450,55450,55450,55450,55    11.331,0511.331,0511.331,0511.331,05    22%22%22%22%    2.200,002.200,002.200,002.200,00    82.151,7182.151,7182.151,7182.151,71    40.044,8440.044,8440.044,8440.044,84    124.396,55124.396,55124.396,55124.396,55    zzzz    12.200,0012.200,0012.200,0012.200,00    83.032,2183.032,2183.032,2183.032,21    40.495,3940.495,3940.495,3940.495,39    135.727,60135.727,60135.727,60135.727,60    / Delež po letih / 8,99% 61,18% 29,84% 100,00% Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. Tabela 19: Prikaz upravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po tekočih cenah v EUR Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ 2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 205.377,20 0,00 205.377,20 3. Elektro inštalacije brez 0,00 68.559,85 0,00 68.559,85 4. Strojne inštalacije brez 0,00 91.413,13 0,00 91.413,13 5. Nadzor nad gradnjo brez 0,00 18.355,10 0,00 18.355,10 6. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 190.500,55 190.500,55 7. Obveščanje in informiranje javnosti brez 0,00 2.740,13 1.428,75 4.168,88 ////    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    0,000,000,000,00    386.445,41386.445,41386.445,41386.445,41    191.929,30191.929,30191.929,30191.929,30    578.374,71578.374,71578.374,71578.374,71    / Delež po letih / 0,00% 66,82% 33,18% 100,00% Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. Tabela 20: Prikaz neupravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po tekočih cenah v EUR Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ 1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj brez 10.210,00 0,00 0,00 10.210,00 22% 2.246,20 0,00 0,00 2.246,20 z 12.456,20 0,00 0,00 12.456,20 2. Gradbeno-obrtniška dela 22% 0,00 45.182,99 0,00 45.182,99 3. Elektro inštalacije 22% 0,00 15.083,17 0,00 15.083,17 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 4. Strojne inštalacije 22% 0,00 20.110,89 0,00 20.110,89 5. Nadzor nad gradnjo 22% 0,00 4.038,12 0,00 4.038,12 6. Knjižnična oprema 22% 0,00 0,00 41.910,12 41.910,12 7. Obveščanje in informiranje javnosti brez 0,00 913,38 476,25 1.389,63 22% 0,00 803,77 419,10 1.222,87 z 0,00 1.717,15 895,35 2.612,50 ////    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    10.210,0010.210,0010.210,0010.210,00    913,38913,38913,38913,38    476,25476,25476,25476,25    11.599,6311.599,6311.599,6311.599,63    22%22%22%22%    2.246,202.246,202.246,202.246,20    85.218,9485.218,9485.218,9485.218,94    42.329,2242.329,2242.329,2242.329,22    129.794,36129.794,36129.794,36129.794,36    zzzz    12.456,2012.456,2012.456,2012.456,20    86.132,3286.132,3286.132,3286.132,32    42.805,4742.805,4742.805,4742.805,47    141.393,99141.393,99141.393,99141.393,99    / Delež po letih  8,81% 60,92% 30,27% 100,00% Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 



 

55555555     

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 PODLAGE IN DOVOLJENJASTROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJASTROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJASTROKOVNE PODLAGE 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    
o Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP in 38/2010-ZUKN, 57/2011); 
o Zakon o javnem naročanju (Uradni list št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5); 
o Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4, 14/2013 popr., 110/2011-ZDIU12); 
o Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB3, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012-ZUJF, 83/2012, 46/2013-ZIPRS1314-A); 
o 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); 
o 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); 
o Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2); 
o Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010);  
o Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu; 
o 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 socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj; 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 
o Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/2009, 40/2009, 3/2010, 31/2010, 79/2010); 
o Direktiva 2004/18/ES z dne 31. 3. 2004; 
o Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US:U-I-207/08-10, Up-2168/08-12); 
o Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list 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    
o 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); 
o Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi v letu 2009 (MUV, št. 28/2009); 
o 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    
o Lokacijska informacija številka 3501-60/2012 z dne 17.09.2012.  

6.2.6.2.6.2.6.2. LOKACIJALOKACIJALOKACIJALOKACIJA    Območje načrtovanega objekta Večnamenskega kulturno-turističnega centra, kamor sodi tudi nova knjižnica, 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 21: Specifikacija investicijskih stroškov po posameznih postavkah v letih (stalne cene v EUR) Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ Delež po postavkah 1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj brez 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1,38% 22% 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,39% z 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 1,77% 2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 197.985,23 0,00 197.985,23 27,31% 22% 0,00 43.556,75 0,00 43.556,75 7,70% z 0,00 241.541,98 0,00 241.541,98 35,01% 3. Elektro inštalacije brez 0,00 66.092,23 0,00 66.092,23 9,12% 22% 0,00 14.540,29 0,00 14.540,29 2,57% z 0,00 80.632,52 0,00 80.632,52 11,69% 4. Strojne inštalacije brez 0,00 88.122,97 0,00 88.122,97 12,16% 22% 0,00 19.387,05 0,00 19.387,05 3,43% z 0,00 107.510,02 0,00 107.510,02 15,58% 5. Nadzor nad gradnjo brez 0,00 17.694,46 0,00 17.694,46 2,44% 22% 0,00 3.892,78 0,00 3.892,78 0,69% z 0,00 21.587,24 0,00 21.587,24 3,13% 6. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 180.219,84 180.219,84 24,86% 22% 0,00 0,00 39.648,36 39.648,36 7,01% z 0,00 0,00 219.868,20 219.868,20 31,87% 7. Obveščanje in informiranje javnosti brez 0,00 3.522,00 1.802,20 5.324,20 0,73% 22% 0,00 774,84 396,48 1.171,32 0,21% 



      

Dokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projektaDokument identifikacije investicijskega projekta »Večnamenski kulturno-turistični center« ----    59595959    ----    

Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi z 0,00 4.296,84 2.198,68 6.495,52 0,94% ////    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00    373.416,89373.416,89373.416,89373.416,89    182.022,04182.022,04182.022,04182.022,04    565.438565.438565.438565.438,93,93,93,93    78,00%78,00%78,00%78,00%    22%22%22%22%    2.200,002.200,002.200,002.200,00    82.151,7182.151,7182.151,7182.151,71    40.044,8440.044,8440.044,8440.044,84    124.396,55124.396,55124.396,55124.396,55    22,00%22,00%22,00%22,00%    zzzz    12.200,0012.200,0012.200,0012.200,00    455.568,60455.568,60455.568,60455.568,60    222.066,88222.066,88222.066,88222.066,88    689.835,48689.835,48689.835,48689.835,48    100,00%100,00%100,00%100,00%    / Delež po letih / 1,77% 66,04% 32,19% 100,00%  Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. Tabela 22: Specifikacija investicijskih stroškov po posameznih postavkah v letih (tekoče cene v EUR) Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ Delež po postavkah 1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj brez 10.210,00 0,00 0,00 10.210,00 1,35% 22% 2.246,20 0,00 0,00 2.246,20 0,38% z 12.456,20 0,00 0,00 12.456,20 1,73% 2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 205.377,20 0,00 205.377,20 27,15% 22% 0,00 45.182,99 0,00 45.182,99 7,66% z 0,00 250.560,19 0,00 250.560,19 34,81% 3. Elektro inštalacije brez 0,00 68.559,85 0,00 68.559,85 9,06% 22% 0,00 15.083,17 0,00 15.083,17 2,56% z 0,00 83.643,02 0,00 83.643,02 11,62% 4. Strojne inštalacije brez 0,00 91.413,13 0,00 91.413,13 12,09% 22% 0,00 20.110,89 0,00 20.110,89 3,41% z 0,00 111.524,02 0,00 111.524,02 15,49% 5. Nadzor nad gradnjo brez 0,00 18.355,10 0,00 18.355,10 2,43% 22% 0,00 4.038,12 0,00 4.038,12 0,68% z 0,00 22.393,22 0,00 22.393,22 3,11% 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi 6. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 190.500,55 190.500,55 25,19% 22% 0,00 0,00 41.910,12 41.910,12 7,10% z 0,00 0,00 232.410,67 232.410,67 32,29% 7. Obveščanje in informiranje javnosti brez 0,00 3.653,50 1.905,01 5.558,51 0,73% 22% 0,00 803,77 419,10 1.222,87 0,21% z 0,00 4.457,27 2.324,11 6.781,38 0,94% ////    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    10.210,0010.210,0010.210,0010.210,00    387.358,78387.358,78387.358,78387.358,78    192.405,56192.405,56192.405,56192.405,56    589.974,34589.974,34589.974,34589.974,34    78,00%78,00%78,00%78,00%    22%22%22%22%    2.246,202.246,202.246,202.246,20    85.218,9485.218,9485.218,9485.218,94    42.329,2242.329,2242.329,2242.329,22    129.794,36129.794,36129.794,36129.794,36    22,00%22,00%22,00%22,00%    zzzz    12.456,2012.456,2012.456,2012.456,20    472.577,72472.577,72472.577,72472.577,72    234.734,78234.734,78234.734,78234.734,78    719.768,70719.768,70719.768,70719.768,70    100,00%100,00%100,00%100,00%    / Delež po letih / 1,73% 65,66% 32,61% 100,00%  Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 
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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. VARSTVO OKOLJAVARSTVO OKOLJAVARSTVO OKOLJAVARSTVO OKOLJA    6.5.1.6.5.1.6.5.1.6.5.1. Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolicOpis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolicOpis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolicOpis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepovo z navedbo ustreznih ukrepovo z navedbo ustreznih ukrepovo z navedbo ustreznih ukrepov    Obravnavan objekt, v katerega spada tudi knjižnica, ki je predmet investicijskega projekta, 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 23: Prikaz vplivov na okolje med gradnjo in med obratovanjem ELEMENTI OELEMENTI OELEMENTI OELEMENTI OKOLJAKOLJAKOLJAKOLJA    PREDVIDENI VPLIVIPREDVIDENI VPLIVIPREDVIDENI VPLIVIPREDVIDENI 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 dodatna obremenitev s hrupom ne bo preveč moteča. ODPADKI, GRADBENI ODPADKIODPADKI, GRADBENI ODPADKIODPADKI, GRADBENI ODPADKIODPADKI, GRADBENI ODPADKI    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, september 2013.  
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 g. Mihael Kranjčević, Svetovalec za projekte s področja družbenih dejavnosti. Je oseba, ki bo vodila posamezne aktivnosti, v kolikor bodo slednje poverjene zunanjim izvajalcem npr. izdelava projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, priprava vloge na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev, proces izbora izvajalca del, izstavitev zahtevkov za sofinanciranje. Odgovorna oseba je do začetka gradnje nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega 
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi centra izvedla gradnjo Bazena in Centra za mlade v Občini Ruše in ostalih investicijsko-vzdrževalnih del v Občini Ruše. 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: 
o Sistemska ureditev razmerij med udeleženci (določitev odgovornosti in pristojnosti); 
o Način kontrole nad izvedbo del; 
o 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 »Večnamenski kulturno-turistični center« 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, razvojne prioritete: »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve: »Mreženje kulturnih potencialov«. 
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Tabela 24: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta po stalnih cenah v EUR Zap.št. Viri financiranja DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ Delež po virih 1. Občina Selnica ob Dravi brez 10.000,00 880,50 450,55 11.331,05 19,68% 22% 2.200,00 82.151,71 40.044,84 124.396,55 z 12.200,00 83.032,21 40.495,39 135.727,60 2. ESRR brez 0,00 372.536,39 181.571,49 554.107,88 80,32% a) EU (85% upravičenih stroškov) brez 0,00 316.655,93 154.335,77 470.991,70 68,27% b) SLO (15% upravičenih stroškov) brez 0,00 55.880,46 27.235,72 83.116,18 12,05% ////    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00    373.416,89373.416,89373.416,89373.416,89    182.022,04182.022,04182.022,04182.022,04    565.438,93565.438,93565.438,93565.438,93    100,00%100,00%100,00%100,00%    22%22%22%22%    2.22.22.22.200,0000,0000,0000,00    82.151,7182.151,7182.151,7182.151,71    40.044,8440.044,8440.044,8440.044,84    124.396,55124.396,55124.396,55124.396,55    zzzz    12.200,0012.200,0012.200,0012.200,00    455.568,60455.568,60455.568,60455.568,60    222.066,88222.066,88222.066,88222.066,88    689.835,48689.835,48689.835,48689.835,48    / Delež po letih / 1,77% 66,04% 32,19% 100,00%  Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. Tabela 25: 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    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    RazmerjeRazmerjeRazmerjeRazmerje    1. NEUPRAVIČENI STROŠKI 12.200,00 83.032,21 40.495,39 135.727,60 19,68% 2. UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 372.536,39 181.571,49 554.107,88 80,32% 3.3.3.3.    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    12.200,0012.200,0012.200,0012.200,00    455.568,60455.568,60455.568,60455.568,60    222.066,88222.066,88222.066,88222.066,88    689.835,48689.835,48689.835,48689.835,48    100,00%100,00%100,00%100,00%    4. Razmerje 1,77% 66,04% 32,19% 100,00%  Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013.   
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Občina Selnica ob Dravi Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi Tabela 26: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah v EUR Zap.št. Viri financiranja DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ Delež po virih 1. Občina Selnica ob Dravi brez 10.210,00 913,38 476,25 11.599,63 19,64% 22% 2.246,20 85.218,94 42.329,22 129.794,36 z 12.456,20 86.132,32 42.805,47 141.393,99 2. ESRR brez 0,00 386.445,41 191.929,30 578.374,71 80,36% a) EU (85% upravičenih stroškov) brez 0,00 328.478,59 163.139,91 491.618,50 68,30% b) SLO (15% upravičenih stroškov) brez 0,00 57.966,81 28.789,40 86.756,21 12,06% ////    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    brezbrezbrezbrez    10.210,010.210,010.210,010.210,00000    387.358,78387.358,78387.358,78387.358,78    192.405,56192.405,56192.405,56192.405,56    589.974,34589.974,34589.974,34589.974,34    100,00%100,00%100,00%100,00%    22%22%22%22%    2.246,202.246,202.246,202.246,20    85.218,9485.218,9485.218,9485.218,94    42.329,2242.329,2242.329,2242.329,22    129.794,36129.794,36129.794,36129.794,36    zzzz    12.456,2012.456,2012.456,2012.456,20    472.577,72472.577,72472.577,72472.577,72    234.734,78234.734,78234.734,78234.734,78    719.768,70719.768,70719.768,70719.768,70    / Delež po letih / 1,73% 65,66% 32,61% 100,00%  Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. Tabela 27: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov za posamezno leto po tekočih cenah v EUR Zap.št.Zap.št.Zap.št.Zap.št.    Investicijski stroškiInvesticijski stroškiInvesticijski stroškiInvesticijski stroški    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    RazmerjeRazmerjeRazmerjeRazmerje    1. NEUPRAVIČENI STROŠKI 12.456,20 86.132,32 42.805,47 141.393,99 19,64% 2. UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 386.445,41 191.929,30 578.374,71 80,36% 3.3.3.3.    SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    12.456,2012.456,2012.456,2012.456,20    472.577,72472.577,72472.577,72472.577,72    234.734,78234.734,78234.734,78234.734,78    719.768,70719.768,70719.768,70719.768,70    100,00%100,00%100,00%100,00%    4. Razmerje 1,73% 65,66% 32,61% 100,00%  Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 
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6.8.6.8.6.8.6.8. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE NOVPRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE NOVPRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE NOVPRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE NOVIH ZMOGLJIVOSTI OZIROMA IH ZMOGLJIVOSTI OZIROMA IH ZMOGLJIVOSTI OZIROMA IH 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, razvojne prioritete: »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve: »Mreženje kulturnih potencialov«, zgradila novo knjižnico v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra, ki bo v več-ih pogledih pripomogel k prepoznavnosti same občine ter skrbel za nemoteno izvajanje dogodkov oz. dejavnosti. V sklopu novega objekta 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 (predmet investicijskega projekta), 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.21 Ocenjujemo, da pozitivni nedenarni stroški investicije prav gotovo presegajo denarne in nedenarne stroške investicije.   Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

o povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja; 
o ohranjanje in razvijanje kulturnih virov in dediščine podeželja, kar ima pozitiven učinek predvsem na kulturo in počutje prebivalcev. Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 
o z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z gradnjo nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra možen izkoristek vseh danosti; 
o pričakuje se večji razvoja podeželskega kulturnega turizma. Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju: 
o korist iz naslova novozgrajene knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra bo predvsem v večji prepoznavnosti kraja, povečanje kulturnega turizma, večje zaposlitvene možnosti, povečano preseljevanje v občino ter dvig kakovosti življenja prebivalcev v neposredni bližini ter njeni okolici.                                                       21 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 Investicijskega programa. Predvidoma bo vsa investicijska dokumentacija izdelana do konca meseca septembra 2013.    
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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA 
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN 

PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE 

Občina Selnica ob Dravi kandidira na Tretjem javnem razpisu za sofinanciranje operacij javne kulturne 

infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. 

»Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih 

potencialov« z investicijo v izgradnjo Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob 

Dravi. 

Investicijska operacija »Večnamenski kulturno-turistični center« predstavlja del obstoječe investicije v 

izgradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi, za katerega so bila 

s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 

programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« pridobljena tudi Evropska sredstva v višini 1.697.658,59 

EUR po tekočih cenah. 

Občina Selnica ob Dravi namerava zgraditi kulturno informacijski in turistični center na parc. št. 

282/29, 282/41, 282/39, 282/16 vse k.o. Spodnja Selnica. Nov objekt bo s 2.286,64 m2 bruto tlorisnih 

površin zadolžen za organizirano zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb občanov, razvoj njihovega 

bivalnega prostora in krajevne kulture ter dobrih medsebojnih odnosov. Hkrati bo investicijska 

operacija spodbujala kulturno umetniške dejavnosti ter ljubiteljske dejavnosti krajanov, ki predstavljajo 

eno od pomembnih nalog Občine Selnica ob Dravi. 

Organizacijsko bo nov kulturno informacijski in turistični center razdeljen na 3 enote (dvorana, 

knjižnica in turistična pisarna). 

Predhodna investicija je zajemala sledeče postavke: 

 Stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih del; 

 Stroški gradbeno-obrtniških del; 

 Stroški elektro inštalacije; 

 Stroški strojnih inštalacij; 

 Stroški zunanje ureditve; 

 Stroški nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti; 

 Stroški knjižnične opreme. 
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Upravičeni stroški javnega razpisa v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013 iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, 

razvojne prioritete »Razvoj regij« so v skladu z razpisnimi pogoji predstavljali stroške: 

 gradbeno-obrtniških del, 

 elektro inštalacij, 

 strojnih inštalacij, 

 nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti. 

 

Knjižnica je skupaj s knjižnično opremo predstavljala neupravičen strošek v izmeri 17,00 % celotne 

investicijske operacije. Med neupravičene stroške so tako spadale sledeče postavke: 

 Stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih del; 

 Stroški gradbeno-obrtniških del; 

 Stroški elektro inštalacije; 

 Stroški strojnih inštalacij; 

 Stroški nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti; 

 Stroški knjižnične opreme; 

 Stroški DDV-ja. 

 

Na podlagi delitve med upravičene in neupravičene stroške je mogoče pripraviti investicijsko 

dokumentacijo ter vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni 

razvoj, ki obravnava ločeno izgradnjo knjižnice, skupaj z vso potrebno knjižnično opremo, gradbenim 

nadzorom ter obveščanjem oz. informiranjem javnosti. 

V objektu bo nameščena velika dvorana, ki bo omogočala kvalitetno izvedbo vseh vrst dogodkov, 

mala dvorana, ki bo namenjena vsem oblikam izobraževanja, galerijski prostor in knjižnica, ki 

predstavlja predmet prijave na tretji javni razpis. 

Knjižnica predstavlja zaključeno celoto ter kot takšna zajema 3. fazo izgradnje celotnega centra 

kulturne infrastrukture v Občini Selnica ob Dravi.  

Tabela 1: Predvidene fazne gradnje celotnega objekta 

1. FAZA 
DVORANA  
Izvedba vseh potrebnih del in opreme za funkcioniranje dvorane. 

2. FAZA 
BALKON V DVORANI 
Izvedba balkona v dvorani in dostop do balkona. 

3. FAZA 
KNJIŽNICA 
Izvedba vseh potrebnih del in opreme za funkcioniranje knjižnice. 
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4. FAZA 
TURISTIČNA PISARNA 
Izvedba vseh potrebnih del in opreme za funkcioniranje turistične pisarne. 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, interni vir, december 2012. 

Predhodna investicija, ki ni predmet tovrstne prijave na javni razpis, se nanaša na fazno gradbeno 

izvedbo oziroma dokončanje objekta, s čimer se zagotovi možnost ločenega pridobivanja uporabnega 

dovoljenja za dvorano, knjižnico in turistično pisarno. Slednja se nanaša zgolj na kulturni turizem v 

smislu obveščanja oz. informiranja prebivalcev Občine Selnica ob Dravi ter drugih obiskovalcev centra 

o raznovrstnih kulturnih dogodkih ter dejavnostih v ožji oz. širši okolici. 

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). 

Bruto tlorisna površina Večnamenskega kulturno-turističnega centra znaša 2.286,64 m2, znotraj 

katerega obsega nova knjižnica 388,73 m2 bruto tlorisnih površin, kar predstavlja 17,00 % celotnega 

Večnamenskega kulturno-turističnega centra.  

Tabela 2: Splošen prikaz celotnega objekta po velikosti posamezne etaže glede na površino 

ZAP.ŠT. ETAŽA NETO POVRŠINA BRUTO POVRŠINA 

1. Klet 212,01 m2 269,62 m2 

2. Pritličje 1.016,94 m2 1.108,28 m2 

3. Nadstropje 688,98 m2 704,00 m2 

4. Mansarda 175,21 m2 204,74 m2 

SKUPAJ  2.093,15 m2 2.286,64 m2 

Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., 

Maribor, september 2012. 

V izjavi o poslanstvu je Občina Selnica ob Dravi zapisala, da je temeljno poslanstvo zagotavljanje 

storitev in pogojev, ki prispevajo h kakovosti življenja in dela občanov ter organizacij z 

zadovoljevanjem njihovih potreb glede na dane vire in vodenjem vseh aktivnosti z zavestjo, da mora 

biti občina odličen prostor za bivanje, delo, družino in preživljanje prostega časa. Vse navedeno 

občina uresničuje z gradnjo nove knjižnice. 
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Do sedaj je bila knjižnična dejavnost v Občini Selnica ob Dravi dokaj slabo razvita, šele po uvedbi 

postajališč bibliobusa Mariborske knjižnice se je stanje nekoliko izboljšalo. Vsekakor pa bibliobusno 

postajališče ne more nadomestiti stacionarne knjižnice. Knjižnica v Selnici ob Dravi bo nova občinska 

knjižnica, ki bo delovala v mreži Mariborske knjižnice. 

Bistvene temeljne naloge, ki jih bo izvajala knjižnica Selnica ob Dravi na svojem območju so izposoja 

gradiva v prostem pristopu, informacijska in svetovalna dejavnost, usposabljanje uporabnikov za 

uporabo knjižnice, organiziranje prireditev za otroke do 15. leta starosti in predstavljanje gradiva 

(pravljične ure, ustvarjalne delavnice, računalniške delavnice, razstavna dejavnost, srečanja z 

ustvarjalci, predstavitve knjig, organizirani obiski knjižnice iz vrtcev in osnovnih šol), organiziranje 

prireditev za odrasle bralce in predstavljanje gradiva (literarni večeri, pogovori z ustvarjalci, potopisna 

predavanja, organizirani obiski šol, informacijsko opismenjevanje, delavnice za odrasle, borzo dela in 

dejavnosti v okviru »Tretje življenjsko obdobje«, dostop do svetovnega spleta, povezovanje z drugimi 

kulturnimi in izobraževalnimi institucijami. 

Z uresničevanjem temeljnih nalog, ki jih knjižnica opravlja na svojem območju bo osrednji kulturno 

informacijski center kraj ter prostor za srečevanje ljudi in sprostitev. 

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 

parcelnih številkah 282/29, 282/41, 282/39 in 282/16, vse k.o. Spodnja Selnica, v vrednosti 

3.191.788,53 EUR z DDV po tekočih cenah. 

Na Tretjem javnem razpisu za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in 

kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« bo Občina 

Selnica ob Dravi kandidirala za EU sredstva za izgradnjo knjižnice znotraj celotnega kulturno 

informacijskega in turističnega centra. Vrednost knjižnice znaša 719.768,70 EUR z DDV po tekočih 

cenah.  

Med postavke investicijske operacije spada: 

1.) Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj; 

2.) Gradbeno-obrtniška dela; 

3.) Elektro inštalacije; 

4.) Strojne inštalacije; 

5.) Nadzor na gradnjo; 
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6.) Knjižnična oprema; 

7.) Obveščanje in informiranje javnosti. 

Za obravnavano investicijsko operacijo je bil s strani podjetja JHP projektne rešitve d.o.o. septembra 

2013 izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je poleg ničte variante oz. variante 

brez investicije obravnaval še eno varianto za rešitev prostorskih težav izvajanja knjižnične dejavnosti. 

Tabela 3: Tehnične rešitve variant 0 in 1 iz DIIP-a (JHP projektne rešitve d.o.o., september 2013) 

VARIANTA TEHNIČNA REŠITEV 

VARIANTA 0 Brez posegov v sedanje stanje v Občini Selnica ob Dravi. 

VARIANTA 1 

Investicija se izvede tako, da se na območju zahodnega dela Zgornje 
Selnice v neposredni bližini obstoječega Vrtca, Osnovne šole in gasilskega 
doma načrtuje gradnja nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-
turističnega centra Občine Selnica ob Dravi. 

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta »Večnamenski kulturno-turistični center«, JHP projektne rešitve d.o.o., 

Domžale, september 2013. 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila kot najprimernejša ocenjena varianta 1. Na 

podlagi izhodišč, ki so predstavljena v varianti 1 je bil razpisan arhitekturni natečaj za izbiro strokovno 

najprimernejše rešitve za gradnjo Večnamenskega kulturno-turističnega centra Občine Selnica ob 

Dravi. Natečajna komisija je kot zmagovalno rešitev označila rešitev podjetja Styria Arhitektura d.o.o., 

ki je bilo hkrati izbrano kot izdelovalec projektne dokumentacije. 

Tabela 4: Osnovni podatki o investicijskem projektu 

Ime investicijskega 
projekta 

»VEČNAMENSKI KULTURNO-TURISTIČNI CENTER« 

INVESTITOR in SOFINANCER 

Naziv Občina Selnica ob Dravi 

Naslov Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

Odgovorna oseba g. Jurij Lep, župan 

POSREDNIŠKO TELO 

Naziv Ministrstvo za kulturo 

Naslov Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba dr. Uroš Grilc, minister 

Naročnik investicijske 
dokumentacije 

Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. 

Namen investicijskega 
projekta 

Namen investicijskega projekta je zagotovitev prostorov za potrebe 
Mariborske knjižnice v sklopu večnamenskega kulturno-turističnega 
centra v Občini Selnica ob Dravi. Celoten objekt predstavlja pomemben 
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vidik za razvoj kulture kot celote, v katero se uvrščajo prireditve, 
razstave, koncerti, bralni krožki ter informiranje prebivalcev oz. 
obiskovalcev centra o različnih kulturnih dogodkih v ožji okolici v sklopu 
turistične pisarne. 

Cilji investicijskega 
projekta 

1. Zagotovitev prostorov za potrebe medgeneracijskega druženja 

občanov in občank; 

2. Rešitev prostorske stiske za delovanje različnih kulturnih dejavnosti v 

občini; 

3. Kvalitetno izboljšanje videza okolja pri novozgrajenem 

Večnamenskem kulturno-turističnem centru; 

4. Izboljšanje kvalitete življenja občanov in občank; 

5. Zaokrožitev ponudbe na področju kulturnih dejavnosti. 

Lokacija investicije Parcelne št.: 282/29, 282/41, 282/39, 282/16 vse k.o. Spodnja Selnica. 

Projektna dokumentacija 

o Projektna naloga za pripravo projekta knjižnice v Selnici ob Dravi, 

Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor, december 2010; 

o 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; 

o Projekt za izvedbo »Kulturno informacijski in turistični center«, št. 

načrta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Cankarjeva ulica 6E, 2000 

Maribor, september 2012. 

Investicijska 
dokumentacija 

o Dokument identifikacije investicijskega projekta »Večnamenski 

kulturno-turistični center«; JHP projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 

5, 1230 Domžale, september 2013. 

Terminski plan GOI del Od 11/2013 do 07/2014 

Ocena vrednosti 
investicije 

Stalna cena =  565.438,93 EUR brez DDV 
Stalna cena =  689.835,48 EUR z DDV 
Tekoča cena = 589.974,34 EUR brez DDV 
Tekoča cena = 719.768,70 EUR z DDV 

Obseg investicijskih del 

 priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih 
dovoljenj; 

 gradbeno – obrtniška dela; 
 elektro inštalacije; 
 strojne inštalacije; 
 nadzor nad gradnjo; 
 knjižnična oprema; 
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 obveščanje in informiranje javnosti. 

Viri financiranja 
ESRR (EU del – 85,00% upravičenih stroškov, SLO del – 15,00% 
upravičenih stroškov), Občina Selnica ob Dravi. 

Delež sredstev po virih 
financiranja – varianta 1 

1. Sredstva Občine Selnica ob Dravi 19,64 % 

2. Sredstva ESRR – celotni upravičeni stroški 80,36 % 

a) EU del (85 % upravičenih stroškov) 68,30 % 

b) SLO del (15 % upravičenih stroškov) 12,06 % 

SKUPAJ 100,00 % 
 

Kazalniki OP RR 

Učinki: 
1. Površina novih oz. obnovljenih objektov kulturne dediščine in javne 

kulturne infrastrukture (v m2 bruto tlorisnih površin – 388,73 m21). 
 
Rezultati: 
1. Povečanje števila novo ustvarjenih bruto delovnih mest (+ 3); 

o Operativna pomoč pri izvedbi programov (+ 1); 
o Knjižničar (+ 1); 
o Čistilka (+ 1). 

2. Povečanje števila obiskovalcev v novozgrajenem objektu kulturne 
dediščine in javne kulturne infrastrukture (+ 6.720). 

Namen izdelave 
investicijskega programa 

Opredelitev investicije (določitev ciljev in namena investicije, povzetek 
vseh obravnavanih variant, prikaz ocenjene vrednosti investicije, 
izračunan delež sofinanciranja investicije s sredstvi OP RR), prikaz 
analize obstoječega stanja, analize tržnih možnosti in analize 
povpraševanja, opredelitev tehnično-tehnološkega dela, določitev virov 
financiranja, predstavitev analize vplivov investicijskega projekta na 
okolje, prikaz finančne in ekonomske opravičljivosti investicije, prikaz 
skladnosti investicije z resolucijami in strateškimi dokumenti, predstavitev 
analize tveganj, občutljivosti in analize stroškov in koristi. 

 

1.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN FINANCERJU 

NAZIV Občina Selnica ob Dravi 

NASLOV Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

ODGOVORNA OSEBA g. Jurij Lep, župan 

 

                                                   
1 Celoten objekt bo skupno znašal 2.286,64 m2 bruto tlorisne površine. Od tega bo znašala knjižnica 388,73 m2 bruto tlorisne 

površine, katera je tudi edina ovrednotena pri prikazu investicijskih stroškov. 
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1.2. OSNOVNI PODATKI O POSREDNIŠKEM TELESU 

NAZIV Ministrstvo za kulturo 

NASLOV Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

ODGOVORNA OSEBA dr. Uroš Grilc, minister 

 

1.3. OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

NAZIV JHP projektne rešitve d.o.o. 

NASLOV Cesta talcev 5, 1230 Domžale 

ODGOVORNA OSEBA mag. Jana Habjan Piletič, direktorica 

 

1.4. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Namen investicijskega projekta je zagotovitev prostorov za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti v 

Občini 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 Večnamenskega kulturno-turističnega centra ter s tem v izgradnjo 

knjižnice, je zagotovitev funkcionalno ustreznih prostorov za kulturno udejstvovanje krajanov. Z 

investicijo želi Občina Selnica ob Dravi zagotoviti obstoj in kvalitetno raven kulturnega 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 Večnamenskega kulturno-turističnega centra in 

s tem knjižnice 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. 
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Cilji investicije v gradnjo Večnamenskega kulturno-turističnega centra in s tem knjižnice, ki bi naj 

prestavljal središče kulturnega dogajanja, so predvsem sledeči: 

1. Glavni cilj, ki ga želi Občina Selnica ob Dravi doseči z investicijo v gradnjo Večnamenskega 

kulturno-turističnega centra in s tem knjižnice je zagotoviti ustrezne sodobne prostore, ki bodo 

omogočali in spodbujali izvajanje predvsem kulturnih prireditev kot tudi društvenih in drugih 

družabnih ter izobraževalnih dejavnosti; 

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 Večnamenski kulturno-turistični center in s tem knjižnica v Občini Selnica ob Dravi bi 

poleg 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 in njeno oživitev 

vaškega jedra. Tako si poleg 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 vrednost občine, 

 vplivati na večjo prepoznavnost občine, 

 dvigniti gospodarsko rast občine na podlagi kulturnega turizma, 

 prispevati k večji kulturni ozaveščenosti prebivalcev in obiskovalcev; 
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 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 kulturnega turizma, 

 vključitev nove javne kulturne infrastrukture v izobraževalno ponudbo mesta in regije, 

 povečati kakovost bivanja. 

 

1.5. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Večnamenski kulturno-turistični center« je bil izdelan 

septembra 2013 s strani podjetja JHP projektne rešitve d.o.o. 

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava dve varianti: 

 

VARIANTA 0: INVESTICIJA SE NE IZVEDE 

Varianta »brez« investicije pomeni, da Občina Selnica ob Dravi ohrani obstoječe stanje. To pa 

pomeni, da ostaja občina brez novih prostorov knjižnice ter ostalih prostorov za medgeneracijsko 

druženje v sklopu kulturnih, družabnih in ostalih prireditev. Ta varianta bi še naprej povzročala: 

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. 

Ker občina ne bo imela novo zgrajenih prostorov za izvajanje knjižnične dejavnosti ter ostalih 

prostorov v sklopu kulturnih, družabnih in ostalih prireditev, se bo število prireditev na letni ravni 

bistveno zmanjšalo, kar bo vplivalo na slabšo kulturno-turistično ponudbo občine, pospešilo 

izseljevanje mladih iz vasi in nezadovoljstvo vseh občank in občanov. 

Varianta 0 predstavlja, da se ohrani obstoječe stanje, 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. Prav tako bi se na podlagi celotnega objekta, kamor spada tudi knjižnica, vsi 
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koncertni in zabavni dogodki še naprej vršili v šolski telovadnici OŠ Selnica ob Dravi in gledališčne ter 

kulturne predstave v domu Antona Martina Slomška. 

Iz navedenih razlogov ocenjujemo varianto 0 kot neprimerno. 

 

VARIANTA 1: INVESTICIJA SE IZVEDE 

Investitor Občina Selnica ob Dravi namerava s pomočjo evropskih sredstev iz naslova prednostne 

usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov«, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih 

potencialov« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, zgraditi 

Večnamenski kulturno-informacijski objekta 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. Investicijski projekt 

je že pridobil sredstva s strani Evropskega sklada za regionalnih razvoj iz naslova prednostne 

usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014.  

Prvotni projekt (gradnja celotnega centra) ter predstavljeni projekt (gradnjo nove knjižnice) sta med 

seboj finančno ločena, in sicer: 

 Javni razpis 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 je vseboval sofinanciranje izgradnje 

Kulturno-informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi, z izključitvijo 

stroškov za izgradnjo knjižnice, ki bo nameščena v predmetnem objektu. 

 Izgradnja knjižnice v izmeri 388,73 m2 bruto tlorisnih površin predstavlja upravičen strošek ter 

je kot tak tudi prikazan v nadaljevanju dokumenta. 

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 nove knjižnice v sklopu Večnamensko kulturno-

turističnega centra v  Občini Selnica ob Dravi ter ostalo kulturno in družabno udejstvovanje. Celotna 

investicijska operacija obsega: 

 Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj; 

 Gradbeno-obrtniška dela; 

 Elektro inštalacije; 
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 Strojne inštalacije; 

 Nadzor nad gradnjo; 

 Knjižnična oprema; 

 Obveščanje in informiranje javnosti. 

 

Investicija v izgradnjo nove knjižnice v sklopu Večnamensko kulturno-turističnega centra v Občini 

Selnica ob Dravi bo občini 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 knjižnice, namenjene Mestni knjižnici Maribor. 

 

Investicija v izgradnjo nove knjižnice v sklopu Večnamensko kulturno-turističnega centra v Občini 

Selnica  ob Dravi 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, 

o kakovost bivanja prebivalcev obravnavanega naselja, 

o kulturni razvoj obravnavanega naselja, 

o zunanjo podobo Občine Selnica ob Dravi. 

 

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: 

 knjižnica s fondom 10.000 knjig, ki se bo z leti povečala na 18.000 knjig.2 

                                                   
2 Knjižnica bo zgrajena v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra, ki ima sledeče prostorske potrebe: a) 

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., b) 
kulturno-turistična pisarna z vsemi potrebnimi spremljajočimi dejavnostmi, za promocija kraja z vidika kulturne dejavnosti. 
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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 tudi iz 

ekonomskega vidika. 

 

1.5.1. Vrednost investicijske operacije po postavkah v stalnih cenah 

Tabela 5: Ocena vrednosti investicijske operacije po stalnih cenah v EUR 

Zap.št. Postavka 
Stalne cene brez 

DDV (EUR) 
DDV (22%) 

Stalne cene z 
DDV (EUR) 

1. 
Priprava projektne in investicijske 
dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 

10.000,00 2.200,00 12.200,00 

2. Gradbeno-obrtniška dela 197.985,23 43.556,75 241.541,98 

3. Elektro inštalacije 66.092,23 14.540,29 80.632,52 

4. Strojne inštalacije 88.122,97 19.387,05 107.510,02 

5. Nadzor nad gradnjo 17.694,46 3.892,78 21.587,24 

6. Knjižnična oprema 180.219,84 39.648,36 219.868,20 

7. Obveščanje in informiranje javnosti 5.324,20 1.171,32 6.495,52 

/ SKUPAJ 565.438,93 124.396,55 689.835,48 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
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Obravnavani dokument investicijskega programa zajema opis dveh možnih variant, kako pristopiti k 

investicijski operaciji. Za najboljšo je bila izbrana varianta 1, ki zajema gradnjo nove knjižnice v sklopu 

Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi. Celotna zgradba bo obsegala 

2.286,64 m2 bruto površin, oz. 2.093,15 m2 neto površin. Od tega obsega knjižnica 388,73 m2 bruto 

tlorisnih površin, ki predstavlja predmet investicijske operacije. S tem bo odpravljena prostorska stiska 

za izvedbo knjižnične dejavnosti ter ostalih kulturnih prireditev, hkrati pa bo Občina Selnica ob Dravi 

razpolagala z novo energetsko učinkovito stavbo, kar pomeni nižje stroške tekočega poslovanja in 

pozitivni vpliv na okolje. 

V nadaljevanju investicijski program zajema: 

1. Predstavitev investitorja, sofinancerja in izdelovalca investicijske dokumentacije; 

2. Analiza sedanjega stanja z razlogi za investicijsko namero; 

3. Analiza tržnih možnosti; 

4. Natančen opis tehnično-tehnološkega dela; 

5. Natančna ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah s prikazanimi viri 

financiranja po posameznih letih; 

6. Analiza lokacije in vplivov investicijske operacije na okolje; 

7. Prikaz poslovanja novozgrajenega objekta in njegov vpliv na investicijsko operacijo; 

8. Analiza stroškov in koristi; 

9. Prikaz financiranja s strani EU. 

Celoten investicijski program je izdelan v skladu z OP RR, razvojne prioritete: »Povezovanje naravnih 

in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve: »Mreženje kulturnih potencialov«. 

V skladu z OP RR se cilji investicijske operacije delijo na učinke3 in rezultate: 

Učinki: 

- Površina novih oz. obnovljenih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (v 

m2 bruto tlorisnih površin  - 388,73 m2). 

 

 

 

Rezultati: 

- Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (+3): 

                                                   
3 Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev 

operacije 5 let po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati so 
predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.   
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o Operativna pomoč pri izvedbi programov (+ 1); 
o Knjižničar (+ 1); 
o Čistilka (+ 1). 

- Povečanje števila obiskovalcev v novozgrajenem objektu kulturne dediščine in javne kulturne 

infrastrukture (+ 6.720). 

 

2.1. OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE 

Obstajata dve možne varianti, kako pristopiti k izvajanju investicije: 

 Varianta 0: investicija se ne izvede.  

 Varianta 1: investicija se izvede. 

Zaradi opisa vseh variant v poglavju 1.5. »Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta«, 

obravnavani varianti nista ponovni opisani. 

 

2.1.1. Primerjava vseh variant 

Tabela 6: Primerjava med variantama 0 in 1 

Zap.št. POSTAVKA VARIANTA 0 VARIANTA 1 

1. Vpliv na kulturno, izobraževalno in knjižnično dejavnost Negativen Pozitiven 

2. Tehnologija za izvedbo investicijske operacije Ni potrebna Da 

3. Vpliv na okolje Negativen Pozitiven 

4. Vpliv na povečano zaposlenost v občini Negativna Pozitivna 

5. Dostopnost vozil zaposlenih Negativna Pozitivna 

6. Čas izvedbe investicije Nevtralen Daljši 

7. Stroški investicije Nevtralen Večji 
Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

 

IZBOR VARIANTE:  

Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na 

način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1, z investicijo. 
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2.2. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

2.2.1. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 

Tabela 7: Določitev vrste investicijskega naročila 

 Investicija v nakup  Adaptacija 

X 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 

 

2.2.2. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije 

Tabela 8: Določitev investicijske dokumentacije na podlagi kriterija »Vrednost projekta« 

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 EUR Da Da Da 

Z vidika kriterija »Vrednost projekta«, je potrebno za investicijski projekt »Večnamenski kulturno-

turistični center« narediti dva investicijska dokumenta: Dokument identifikacije investicijskega projekta 

in Investicijski program. 

 

2.3. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB 

Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa je: 

mag. Jana Habjan Piletič , direktorica 

JHP projektne rešitve d.o.o.  

Cesta talcev 5  

1230 Domžale  

T: 01 72 44 606  

E: info@jhp.si 
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Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: 

g. David Mišič, direktor 

STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. 

Cankarjeva ulica 6 e 

2000 Maribor 

T: 02 22 82 988 

E: info@styria.si   

 

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta: 

g. Mihael Kranjčević, Svetovalec za projekte s področja družbenih dejavnosti 

Občina Selnica ob Dravi 

Slovenski trg 4 

2352 Selnica ob Dravi 

T: 02 67 30 202 

E: info@selnica.si  

 

2.4. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO 

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 nadzor nad izdelavo vse za investicijsko operacijo 

potrebne dokumentacije je g. Mihael Kranjčević, Svetovalec za projekte s področja družbenih 

dejavnosti. Je oseba, ki bo vodila posamezne aktivnosti, v kolikor bodo slednje poverjene zunanjim 

izvajalcem npr. izdelava projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, priprava vloge na 

razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev, proces izbora izvajalca del, izstavitev zahtevkov za 

sofinanciranje. Odgovorna oseba je do začetka gradnje nove knjižnice v sklopu Večnamenskega 

kulturno-turističnega centra izvedla gradnjo Bazena in Centra za mlade v Občini Ruše in ostalih 

investicijsko-vzdrževalnih del v Občini Ruše. 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; 
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 Dokumentiranje poročil in zapisnikov. 

Slika 1: Prikaz organizacije poteka investicijskega projekta 
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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. 

 

2.5. NAČIN IN POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV 

Izvedbena dela se bodo oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z veljavno javno-naročniško 

zakonodajo. 

V preteklosti je Občina Selnica ob Dravi oddala javna naročila za sledeče aktivnosti: 

 Javno naročilo »Izgradnja Kulturno informacijskega in turističnega centra v občini Selnica ob 

Dravi – GOI DELA« (objava september 2013). 

 

V prihodnosti bo Občina Selnica ob Dravi oddala javna naročila za sledeče aktivnosti: 

 Javno naročilo »Nakup knjižnične opreme« (objava oktober 2013).   

 

2.6. ČASOVNI NAČRT VSEH AKTIVNOSTI 

Dinamika investicijskega projekta po potekala v eni fazi izgradnje knjižnice in sicer bi se predvidoma 

pričela v konec meseca novembra leta 2013 in končala s koncem meseca julija leta 2014. Do konca 

leta bi se tudi končala vgradnja knjižnične opreme. Do primopredaje objekta v upravljanje bi 

predvidoma prišlo s koncem meseca februarja leta 2015. 

 

2.6.1. Časovni načrt investicijske operacije 

Tabela 9: Dinamika izvajanja investicijske naložbe 

Zap.št. Aktivnosti Trajanje 

1. Zaključek izbire projektanta in podpis pogodbe za projektiranje 11/2010 

2. Zaključek izdelave projektne dokumentacije 09/2012 

3. Zaključek izdelave investicijske dokumentacije 09/2013 

4. Začetek izbire izvajalca 09/2013 

5. Zaključek izbire izvajalca gradnje in podpis pogodbe 11/2013 

6. Začetek gradnje 11/2013 

7. Zaključek gradnje 07/2014 



      

 

Investicijski projekt »Večnamenski kulturno-turistični center« 
- 29 - 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 

Slovenski trg 4 

2352 Selnica ob Dravi 

8. Zaključek ostalih del in vgrajevanja opreme 12/2014 

9. Primopredaja objekta 02/2015 
Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

 

2.7. SEZNAM ŽE PRIPRAVLJENE IN ŠE POTREBNE DOKUMENTACIJE 

Celotna pripravljena in še potrebna dokumentacija je predstavljena v točki 4.2.1. »Spisek pravnih in 

strokovnih podlag« in zato tukaj ni navedena. 

 

2.8. NAČIN KONČNEGA PREVZEMA IN VZPOSTAVITVE OBRATOVANJA TER 

VZDRŽEVANJA 

Po zaključku investicijskih del bo z novim objektom upravljala Občina Selnica ob Dravi.  

 

2.9. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE 

Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah: 

1. Stroški storitev priprave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 

so določeni na podlagi izdanih računov. 

2. Stroški gradbeno-obrtniških del, elektro inštalacij, strojnih inštalacij, nadzora nad gradnjo in 

obveščanja ter informiranja javnosti, so podani na podlagi izdelane projektne dokumentacije. 
3. Stroški knjižnične opreme, so podani na podlagi izdelane projektne dokumentacije. 

Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj 

(UMAR). Ta v svojem poročilu »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2013« napoveduje: 

1. za leto 2013 porast cen v višini 2,10 %, 

2. za leto 2014 porast cen v višini 1,60 %, 

3. za leto 2015 porast cen v višini 1,90 %. 

Vse ocenjene vrednosti so izračunane in podane v EUR in so prikazane brez DDV in z DDV (22,00 % 

stopnja). 
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2.10. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

VARIANTA 0 – BREZ INVESTICIJE 

Varianta 0 ne povzroča nobenih finančnih stroškov, povezanih z izvedbo investicij, saj investicija ne bi 

bila izvedena. Predpostavlja, da se ohrani obstoječe stanje, torej da bi bili občani in občanke še 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, zato posledično predstavljena varianta 0 kot taka, ni sprejemljiva. 

 

VARIANTA 1 – Z INVESTICIJO 

Ocena stroškov izvedbe variante 1, variante »z investicijo«  temelji na sledečih osnovah: 

o pri izračunu ocenjene vrednosti gradnje nove knjižnice, v sklopu Večnamenskega kulturno-

turističnega centra (gradbeno-obrtniška dela, elektro inštalacije, strojne inštalacije in 

namestitev knjižnične opreme) in projektne ter investicijske dokumentacije je upoštevano 

dejstvo, da gre za funkcionalno zahtevnejši objekt,4 

o zakonsko določen plačilni rok opravljenih del je 30 dni, 

o tekoče cene5 so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in 

razvoj (UMAR). Ta  v svojem poročilu »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2013«6 

napoveduje: 

4. za leto 2013 porast cen v višini 2,10 %, 

5. za leto 2014 porast cen v višini 1,60 %, 

6. za leto 2015 porast cen v višini 1,90 %. 

                                                   
4 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. 

5 »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. 

6 Povzeto iz dokumenta »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2013« ki ga je marca 2013 izdal Urad Republike 

Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 
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2.10.1. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah 

Tabela 10: Celotna vrednost investicijske operacije po stalnih cenah brez DDV in z DDV 

Zap.št. Postavka Stalne cene brez DDV (EUR) DDV (22%) Stalne cene z DDV (EUR) Delež 

1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 10.000,00 2.200,00 12.200,00 1,77% 

2. Gradbeno-obrtniška dela 197.985,23 43.556,75 241.541,98 35,01% 

3. Elektro inštalacije 66.092,23 14.540,29 80.632,52 11,69% 

4. Strojne inštalacije 88.122,97 19.387,05 107.510,02 15,58% 

5. Nadzor nad gradnjo 17.694,46 3.892,78 21.587,24 3,13% 

6. Knjižnična oprema 180.219,84 39.648,36 219.868,20 31,87% 

7. Obveščanje in informiranje javnosti 5.324,20 1.171,32 6.495,52 0,94% 

/ SKUPAJ 565.438,93 124.396,55 689.835,48 100,00% 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

Tabela 11: Celotna vrednost investicijske operacije po tekočih cenah brez DDV in z DDV 

Zap.št. Postavka Tekoče cene brez DDV (EUR) DDV (22%) Tekoče cene z DDV (EUR) Delež 

1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 10.210,00 2.246,20 12.456,20 1,73% 

2. Gradbeno-obrtniška dela 205.377,20 45.182,99 250.560,19 34,81% 

3. Elektro inštalacije 68.559,85 15.083,17 83.643,02 11,62% 

4. Strojne inštalacije 91.413,13 20.110,89 111.524,02 15,49% 

5. Nadzor nad gradnjo 18.355,10 4.038,12 22.393,22 3,11% 

6. Knjižnična oprema 190.500,55 41.910,12 232.410,67 32,29% 

7. Obveščanje in informiranje javnosti 5.558,51 1.222,87 6.781,38 0,94% 

/ SKUPAJ 589.974,34 129.794,36 719.768,70 100,00% 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 
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2.11. VIRI FINANCIRANJA CELOTNE INVESTICIJE 

Investicijski projekt »Večnamenski kulturno-turistični center« 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, razvojne prioritete: »Povezovanje naravnih in kulturnih 

potencialov«, prednostne usmeritve: »Mreženje kulturnih potencialov«. 

Investicijsko operacijo bo v višini 85,00 % upravičenih stroškov financirala Evropska unija, in sicer iz 

ESRR, preostalih 15,00 % upravičenih stroškov pa se bo financiralo iz slovenskega dela (proračun). 

Operacija se izvaja v okviru OP RR, razvojne prioritete: »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, 

prednostne usmeritve: »Mreženje kulturnih potencialov«. 

Celotna investicijska operacija zajema: 

1. Pripravo projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj; 

2. Izvedbo gradbeno-obrtniških del; 

3. Izvedbo elektro inštalacij; 

4. Izvedbo strojnih inštalacij; 

5. Nadzor nad gradnjo; 

6. Nakup knjižnične opreme; 

7. Obveščanje in informiranje javnosti. 

Vrednost upravičenih stroškov v celoti znaša 578.374,71 EUR po tekočih cenah. 85,00 % upravičenih 

stroškov bo financiranih s strani sredstev iz ESRR, preostalih 15,00 % upravičenih stroškov pa se bo 

financiralo iz slovenskega dela (proračun). Zajema naslednje postavke: 

- Gradbeno-obrtniška dela; 

- Elektro inštalacije; 

- Strojne inštalacije; 

- Nadzora nad gradnjo; 

- Knjižnična oprema; 

- Obveščanje in informiranje javnosti. 

 

Ta se nadalje deli na 85,00 %, ki ga bo financirala EU in znaša 491.618,50 EUR po tekočih cenah. 

Preostalih 15,00 % upravičenih stroškov pa se bo financiralo iz slovenskega dela (proračun) in sicer v 

vrednosti 86.756,21 EUR po tekočih cenah. 

Vse stroške, ki jih štejemo kot neupravičene stroške investicijske operacije in znašajo 141.393,99 EUR po 

tekočih cenah, pa bo iz sredstev proračuna financirala Občina Selnica ob Dravi. Ti zajemajo stroške 
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priprave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj (10.210,00 EUR brez 

DDV) ter obveščanje in informiranje javnosti (1.389,63 EUR brez DDV). 

Hkrati je potrebno upoštevati 22,00 % DDV7 celotnih stroškov investicijskega projekta (upravičenih in 

neupravičenih), ki jih bo v celoti pokrila Občina Selnica ob Dravi in znašajo 129.794,36 EUR po tekočih 

cenah. Skupaj bo Občina Selnica ob Dravi porabila 141.393,99 EUR po tekočih cenah. Sem spadajo 

celotni neupravičeni stroški investicije operacije. 

Tabela 12: V deležih prikazani viri financiranja celotne investicijske operacije v tekočih cenah 

VIRI FINANCIRANJA 2013 2014 2015 Delež 

Lastni viri Občine Selnica ob Dravi, ESRR (EU del – 85,00 % upravičenih 

stroškov, SLO del – 15,00 % upravičenih stroškov). 

1,73% 65,66% 32,61% 100,00% 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

Slika 2: Delež financiranja glede na vire financiranja v tekočih cenah z DDV 

 
Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

                                                   
7 Med neupravičene stroške sodijo celotni stroški DDV-ja. Občina Selnica ob Dravi v primeru izgradnje nove knjižnice v sklopu 

Večnamenskega kulturno-turističnega centra, ni upravičena do povračila DDV, niti v deležu, niti v celoti. Stroški DDV-ja znašajo 
129.794,36 EUR po tekočih cenah. 
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Slika 3: Delež financiranja investicijske operacije po letih v tekočih cenah z DDV 

 
Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 
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Tabela 13: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta po stalnih cenah v EUR 

Zap.št. Viri financiranja DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ Delež po virih 

1. Občina Selnica ob Dravi 

brez 10.000,00 880,50 450,55 11.331,05 

19,68% 22% 2.200,00 82.151,71 40.044,84 124.396,55 

z 12.200,00 83.032,21 40.495,39 135.727,60 

2. ESRR brez 0,00 372.536,39 181.571,49 554.107,88 80,32% 

a) EU (85% upravičenih stroškov) brez 0,00 316.655,93 154.335,77 470.991,70 68,27% 

b) SLO (15% upravičenih stroškov) brez 0,00 55.880,46 27.235,72 83.116,18 12,05% 

/ SKUPAJ 

brez 10.000,00 373.416,89 182.022,04 565.438,93 

100,00% 22% 2.200,00 82.151,71 40.044,84 124.396,55 

z 12.200,00 455.568,60 222.066,88 689.835,48 

/ Delež po letih / 1,77% 66,04% 32,19% 100,00%  

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

Tabela 14: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov za posamezno leto po stalnih cenah v EUR 

Zap.št. Investicijski stroški 2013 2014 2015 SKUPAJ Razmerje 

1. NEUPRAVIČENI STROŠKI 12.200,00 83.032,21 40.495,39 135.727,60 19,68% 

2. UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 372.536,39 181.571,49 554.107,88 80,32% 

3. SKUPAJ 12.200,00 455.568,60 222.066,88 689.835,48 100,00% 

4. Razmerje 1,77% 66,04% 32,19% 100,00%  

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 
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Tabela 15: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah v EUR 

Zap.št. Viri financiranja DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ Delež po virih 

1. Občina Selnica ob Dravi 

brez 10.210,00 913,38 476,25 11.599,63 

19,64% 22% 2.246,20 85.218,94 42.329,22 129.794,36 

z 12.456,20 86.132,32 42.805,47 141.393,99 

2. ESRR brez 0,00 386.445,41 191.929,30 578.374,71 80,36% 

a) EU (85% upravičenih stroškov) brez 0,00 328.478,59 163.139,91 491.618,50 68,30% 

b) SLO (15% upravičenih stroškov) brez 0,00 57.966,81 28.789,40 86.756,21 12,06% 

/ SKUPAJ 

brez 10.210,00 387.358,78 192.405,56 589.974,34 

100,00% 22% 2.246,20 85.218,94 42.329,22 129.794,36 

z 12.456,20 472.577,72 234.734,78 719.768,70 

/ Delež po letih / 1,73% 65,66% 32,61% 100,00%  

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

Tabela 16: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov za posamezno leto po tekočih cenah v EUR 

Zap.št. Investicijski stroški 2013 2014 2015 SKUPAJ Razmerje 

1. NEUPRAVIČENI STROŠKI 12.456,20 86.132,32 42.805,47 141.393,99 19,64% 

2. UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 386.445,41 191.929,30 578.374,71 80,36% 

3. SKUPAJ 12.456,20 472.577,72 234.734,78 719.768,70 100,00% 

4. Razmerje 1,73% 65,66% 32,61% 100,00%  

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 
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2.12. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV 

Tabela 17: Zbirni prikaz rezultatov izračunov investicijske operacije 

Zap.št. Postavka Vrednost 

1. Skupna vrednost investicijske operacije v tekočih cenah z DDV (EUR) 719.768,70 

2. Upravičeni stroški v tekočih cenah z DDV (EUR) 578.374,71 

3. Neupravičeni stroški v tekočih cenah z DDV (EUR) 141.393,99 

4. Amortizacijska stopnja (%) – 3% gradbena dela, 12% oprema 3,12 

5. Amortizacijski stroški (EUR) 33.820,57 

6. Prihodki knjižnice v sklopu Večnamenskega objekta na leto (EUR)  29.768,70 

7. Stroški knjižnice v sklopu Večnamenskega objekta na leto (EUR) 47.330,50 

8. Ostanek vrednosti (EUR) 200.942,60 

9. Neto sedanja vrednost (EUR) -771.870,01 

10. Interna stopnja donosnosti (%) / 

11. Relativna neto sedanja vrednost (EUR) -1,1710 

12. Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR) 142.610,25 

13. Ekonomska interna stopnja donosnosti (%) 11,12 

14. Relativno razmerje med koristmi in stroški 1,5587 

15. Finančna interna stopnja donosnosti investicije / 

16. Finančna neto sedanja vrednost investicije (EUR) -659.144,07 

17. Finančna interna stopnja donosnosti kapitala / 

18. Finančna neto sedanja vrednosti investicije glede na kapital (EUR) -130.341,65 

izračun finančne vrzeli in najvišjega pripadajočega zneska sofinanciranja 

19. Upravičeni izdatki (EUR) 771.870,01 

20. Diskontirani investicijski stroški (EUR) 112.725,95 

21. Diskontirani neto prihodki -112.725,95 

22. Finančna vrzel 1,0000 

23. Pripadajoči znesek (EUR) 578.374,71 

24. Najvišja stopnja sofinanciranja (%) 85,00 

25. Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev EU (EUR) 491.618,50 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU, 
FINANCERJU, POSREDNIŠKEM TELESU IN 

IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU, UPRAVIČENCU IN 

FINANCERJU 

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 

 

3.2. OSNOVNI PODATKI O POSREDNIŠKEM TELESU 

Naziv Ministrstvo za kulturo 

Naslov Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

Kontaktni podatki T: 01/369 59 15   F: 01/369 59 01   E: gp.mk@gov.si   I: http://www.mk.gov.si 

Matična številka 2399342000 

Davčna številka SI 70949417 

Šifra dejavnosti 
O84.120 – Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih 
storitev, razen obvezne socialne varnosti 

Ime banke BANKA SLOVENIJE 

Številka TRR IBAN SI56 0110 0630 0109 972 

Odgovorna oseba dr. Uroš Grilc, minister 
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3.3. OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCU 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 

 

3.4. OSNOVNI PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR 

NAD PRIPRAVO 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 g. Mihael Kranjčević, Svetovalec za projekte s področja družbenih dejavnosti 
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 

4.1. PREDSTAVITEV 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.  

 

4.1.1. Zgodovina 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). 

Slika 4: Površinski prikaz poseljenosti Občine Selnica ob Dravi 

 
Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 



      

 

Investicijski projekt »Večnamenski kulturno-turistični center« 
- 41 - 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 

Slovenski trg 4 

2352 Selnica ob Dravi 

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.  

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. 

 

4.1.2. Vizija 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. 

 

4.1.3. Poslanstvo 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. 
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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. 

 

4.1.4. Cilji 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. 

 Cilj 2: Prostor priložnosti in rasti 

Po svojih zmožnostih ustvarja pogoje za rast in razvoj podjetij in kmetijskih gospodarstev. Hkrati s tem 

skrbi za razvoj ljudi skozi vseživljenjsko učenje.  

 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 upravlja 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. 

 

4.1.5. Demografske 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 18: Demografske značilnosti Občine Selnica ob Dravi za leto 2011 

Podatki za leto 2011 Občina Selnica ob Dravi Slovenija 

Površina v km2 65 20.273 

Število prebivalcev 4.563 2.032.362 
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Število moških 2.268 1.003.945 

Število žensk 2.295 1.028.417 

Naravni prirast 7 3.509 

Naravni prirast 37 22.093 

Število vrtec 3 845 

Število otrok v vrtcih 122 65.966 

Število učencev v osnovnih šolah 365 161.887 

Število dijakov (po prebivališčih) 162 87.465 

Število študentov (po prebivališčih) 238 114.391 

Število delovnih aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.919 879.257 

Število zaposlenih oseb 812 789.863 

Število samozaposlenih oseb 230 89.394 

Število registriranih brezposelnih oseb 237 63.216 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.308,47 1.391,43 

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 845,08 899,80 

Število podjetij 272 152.541 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 73.288 95.786.283 

Število stanovanj, stanovanjski sklad 1.733 830.047 

Število osebnih avtomobilov 2.403 1.045.183 

Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 1.299 847.451 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Internetna stran, september 2013. 

 

4.1.6. Enota 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. 

Mariborska knjižnica je druga največja splošna knjižnica v Sloveniji in svojo dejavnost namenja širši 

javnosti. Z brezplačnimi storitvami, dostopi za invalide in servisi za ljudi s posebnimi potrebami zagotavlja 

demokratično javno službo, dostopno vsem, ne glede na starost, izobrazbo, status, narodnost. Kot del 

svetovnega spleta in vzajemnega kataloga daje uporabnikom skoraj neomejene možnosti dostopa do 
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informacij, znanja in kulture v najširšem pomenu. S tem 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. 

Slika 5: Lokacije izvedbe storitev Mariborske knjižnice 

 
Vir: Mariborska knjižnica, Internetni vir, september 2013. 

Z gradnjo Večnamenskega kulturno-turističnega centra, kamor sodi tudi nova knjižnica 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 naslednjih načel: 

1. Poslanstvo: omogočiti vsem prebivalcem na območju delovanja knjižnice neomejen dostop do 

knjižničnega gradiva in informacij ter informacijskih in kulturnih storitev, kakor jih določajo zakoni 
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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. Vizija: 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 

»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 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. 
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4.1.7. Organizacijska struktura Večnamenskega kulturno-turističnega centra 

Slika 6: Organizacijska shema Večnamenskega kulturno-turističnega centra8 

 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

 

4.1.8. Obstoječe stanje izvajanja kulturne dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi 

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«9, ki skladno s pogodbo10 Občino Selnica ob Dravi obišče vsakih 14 dni. 

                                                   
8 V predmetni investicijski operaciji so relevantna 3 nova delovna mesta, in sicer: knjižničar, operativna pomoč pri izvedbi 

programov, čistilka. 

9 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 
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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 dejavnosti je sledeče: 

 pomanjkanje prostora za medgeneracijsko druženje ter različne aktivnosti prebivalcev (npr. 

prireditve za odrasle, pravljice za otroke, razstave različnih del, večje kulturne 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. 

Cilji investicijskega projekta, ki jo želi doseči Občina Selnica ob Dravi, so: 

 zagotovitev prostorov za potrebe medgeneracijskega druženja občanov in občank, 

 rešitev prostorske stiske za delovanje različnih kulturnih dejavnosti v občini, 

 kvalitetno izboljšanje videza okolja pri novozgrajenem kulturno informacijskem in turističnem 

centru, 

 izboljšanje kvalitete življenja občanov in občank, 

 zaokrožitev ponudbe na področju kulturnih dejavnosti. 

 

Investicijski projekt bo z gradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi 

ter v njenem sklopu tudi knjižnice, bistveno izboljšal kakovost življenja na podeželju večjim skupinam 

lokalnega prebivalstva, in sicer otrokom, njihovim staršem, upokojencem, članom različnih lokalnih 

kulturnih društev in drugim. Hkrati se bo tudi izboljšala dostopnost do osnovnih storitev (izposoja knjig) in 

povečala medgeneracijsko druženje s vključevanjem različnih kulturnih dejavnosti. 

Tako je Večnamenski kulturno-turistični center v celoti namenjen mreženju kulturnih potencialov na 

lokalnem, regionalnem in mednarodnem področju s povezavo javnega in zasebnega sektorja. 

                                                                                                                                                                    
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. 
10 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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Lokalno: S tem projektom bo še dodatno zaživelo lokalno delovanje okoliških društev, ki se 
razteza na cca. 64,00 km2. 

Regijsko: Občina Selnica ob Dravi nima infrastrukturnih možnosti povezovanja, ki bi bistveno 
vplivali na razvoj kulture. Po izgradnji celotnega objekta, kakor tudi knjižnice bodo 
dosedanje vsebinske povezave zaživele v projektih, ki bodo prinesle dodano vrednost 
na kulturnem in turističnem področju Občine Selnica ob Dravi. 

Mednarodno: Mednarodno sodelovanje se je v preteklosti v celoti nanašalo samo na gostovanja 
občinskih društev v tujini. Po izgradnji celotnega objekta skupaj s knjižnico bo 
omogočena razširitev vsebinskega delovanja na način, da bo zagotovljena 
recipročnost. Z vsebinami, ki se lahko še razširijo, bodo občani neposredno vplivali na 
turistično in gospodarsko podobo krajo. 

 

4.2. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

Občina Selnica ob Dravi se je odločila za investicijo v gradnjo Večnamenskega kulturno-turističnega 

centra, natančneje v gradnjo knjižnice, ki sodi v predmet Tretjega javnega razpisa (JR-ESRR-2013). S 

projektom izgradnje knjižnice, slednja ne bo vplivala samo na razvoj kulture, ampak se predvideva vpliv 

na širše učinke. Ti so: 

o vzpostavitev fizičnega prostora knjižnice kot tretjega prostora za vse generacije, 

o povečanje števila uporabnikov knjižničnih storitev, 

o medgeneracijsko povezovanje, 

o dostopnost knjižnice za vse uporabnike s posebnimi potrebami in razvijanje najrazličnejših 

storitev zanje (funkcionalno ovirani, slepi, slabovidni, gluhi in naglušni, ljudje s starostjo 

pogojenimi težavami itd.)m 

o oblikovanje storitev za spodbujanje večkulturnosti, 

o razvoj  in novih oblik posredovanja informacij in dokumentov o zgodovini in razvoju lokalnega 

okolja, 

o povečanje dostopa do domoznanskih informacij z digitalizacijo zgodovinskega gradiva, 

pomembnega za lokalno okolje in s tem omogočiti čim širšo dostopnost do lokalno pomembnih 

informacij, 

o razvoj  in nadgradnja novih storitev na področju informacijske in funkcionalne pismenosti 

lokalnega prebivalstva (delavnice za starejše za uporabo računalnika itd.), 

o vključevanje in motiviranje nezaposlenih pri iskanju zaposlitve, 

o razvijanje storitev v virtualnem okolju, 

o razvijanje storitev za občane, ki zaradi kakršnegakoli razloga fizično ne morejo obiskati knjižnice, 
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o omogočiti vseživljenjsko učenje, 

o socialno vključevanje vseh marginalnih skupin v lokalno okolje, 

o oblikovanje ponudbe nadstandardnih storitev kot nadgradnje javne službe, 

o razvijanje inovativnih storitev za iskanje, pridobivanje in uporabo znanj, ki jih omogočajo sodobne 

tehnologije, 

o izmenjava znanj in dobrih praks v lokalnem okolju, 

o knjižnica bo pobudnik partnerstva med različnimi ustanovami na lokalnem, nacionalnem in /ali 

mednarodnem okolju, 

o povečanje aktivnosti za otroke (branje pravljic), 

o povečanje prireditev za odrasle občane in občanke, 

o povečanje razstav na letnem nivoju, 

o povečanje števila prireditev, ki bodo usklajeni z občinskim programom. 

Gledano širše, na območju Občine Selnica ob Dravi deluje veliko različnih kulturnih ostalih društev, ki 

velikokrat med seboj sodelujejo, predvsem pa se družijo. Najustreznejši kraj oziroma prostor za druženje 

in sodelovanje društev bi bil novozgrajeni Večnamenski kulturno-turistični center, saj zdajšnja telovadnica 

OŠ Selnica ob Dravi ne zagotavlja ustreznih pogojev za izvedbo predmetnih kulturnih dejavnosti.  

Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

 zagotovitev izvajanja številnih kulturnih 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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4.2.1.   Spisek pravnih in strokovnih podlag 

SPLOŠNA ZAKONODAJA: 

Investicijski program je izdelan na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, številka 60/2006, 54/2010). 

 

PRAVNE PODLAGE: 

Strokovne podlage za izvedbo investicijske dokumentacije so: 

o Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP 

in 38/2010-ZUKN, 57/2011); 

o Zakon o javnem naročanju (Uradni list št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: 

U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5); 

o Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4, 14/2013 popr., 110/2011-ZDIU12); 

o Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB3, 18/2011, 78/2011, 

38/2012, 40/2012-ZUJF, 83/2012, 46/2013-ZIPRS1314-A); 

o 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); 

o 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); 

o Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2); 

o Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010);  

o Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu; 

o 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 

socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta 

in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj; 

o Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 

Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/2009, 40/2009, 3/2010, 

31/2010, 79/2010); 

o Direktiva 2004/18/ES z dne 31. 3. 2004; 
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o Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US:U-I-207/08-10, Up-

2168/08-12); 

o Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010); 

o 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); 

o Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 

Občine Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi v letu 2009 (MUV, št. 28/2009); 

o 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). 

 

STROKOVNE PODLAGE: 

o Lokacijska informacija številka 3501-60/2012 je z dne 17.09.2012; 

o Gradbeno dovoljenje št. 351-146/2012-38 z dne 17.12.2012; 

o 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; 

o Projekt za izvedbo »Kulturno informacijski in turistični center«, št. načrta: 07/12, Styria arhitektura 

d.o.o., Cankarjeva ulica 6E, 2000 Maribor, september 2012. 

o Dokument identifikacije investicijskega projekta »Večnamenski kulturno-turistični center«; JHP 

projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale, september 2013. 

 

4.3. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI IN DRUGIMI 

DOKUMENTI 

4.3.1. Strategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projekta 

Investicija v izgradnjo nove knjižnice 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. Nacionalni program za kulturo 2012-2015; 

5. Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007–2013; 

6. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013; 
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7. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu / ReNPVZD; 

8. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023; 

9. Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji; 

10. Lokalni energetski koncept Občine Selnica ob Dravi; 

11. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. 

 

4.3.1.1. 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. 

 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 nove knjižnice v Občini Selnica ob Dravi zasleduje in se zrcali v vseh ciljih SRS. 

 

4.3.1.2. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 

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 
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na državni in regionalni ravni osredotočena na razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni 

preboj države kot celote. Investicija v izgradnjo nove knjižnice 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. 

 

4.3.1.3. Državni razvojni program 2007-2013 (DRP) 

Projekt je usklajen z Državnim razvojnim programom 2007–2013 (DRP), kjer investicija v projekt 

izgradnje Večnamenskega kulturno-turističnega centra, torej knjižnice, 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 
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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. 

 

4.3.1.4. Nacionalni program za kulturo 2012-2015 

Javni interes na tem področju predstavlja podpora mreže kulturnih programov v javnem interesu ne glede 

na status izvajalcev ter krepitev in posodabljanje zakonskih, finančnih in drugih podpornih sistemov za 

njeno delovanje. Javni interes na področju podpore delovanja samozaposlenih v kulturi je spodbujanje in 

podpora vrhunske umetniške ustvarjalnosti in deficitarne kulturne dejavnosti ter omogočanje 

samostojnega poklicnega opravljanja kulturnih dejavnosti. 

Cilji in ukrepi: 

1.) Posodobitev delovanja javnih zavodov na področju kulture za zagotavljanje večje avtonomije 

njihovega delovanja ob vzpostavljenih programski odličnosti, dostopnosti kulturnih dobrih in 

stroškovni učinkovitosti programov v javnem interesu. 

2.) Vzpostavitev podpornih sistemov za izboljšanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij in 

samozaposlenih na področju kulture. 

3.) Zvišati socialno varnost samozaposlenih v kulturi tako, da bo spodbujala ustvarjalnost v kulturi, 

status samozaposlenih pa urediti tako, da bo njihov socialni položaj čim bolj izenačen s socialnim 

položajem zaposlenih v kulturi. 

4.) Izboljšanje socialnega položaja vrhunskih umetnikov v obdobju upokojitve s podeljevanjem 

republiških priznavalnin in izjemnih pokojnin. 

 

4.3.1.5. Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007-2013 

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 

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. 
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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. 

 

4.3.1.6. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 

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 
hkrati pomanjkanje tovrstne infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno 
rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest. 
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4.3.1.7. Resolucija 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. 

 

4.3.1.8. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 

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). 

 

4.3.1.9. Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji  

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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4.3.1.10.   Lokalni energetski koncept Občine Selnica ob Dravi 

Energetski koncept je celovit dokument, ki analizira energetsko rabo in oskrbo na področju občine in 

predlaga rešitve za izboljšanje trenutnega stanja in trajnostnega energetskega razvoja občine. Pri 

določevanju energetskih smernic v prihodnosti upošteva energetski koncept kratkoročne in dolgoročne 

razvojne načrte občine, ne samo na področju rabe in oskrbe z energijo, ampak tudi na vseh ostalih 

razvojnih področjih občine. Namen energetskega koncepta je tudi povečanje osveščenosti in 

informiranosti prebivalcev, predvsem na področju učinkovite rabe energije (URE) in izkoriščanja 

obnovljivih virov energije (OVE). 

Za učinkovito določevanje potrebnih ukrepov na področju URE in OVE je najprej potrebno izvesti celovito 

analizo trenutnega stanja na področju oskrbe in rabe z energijo. Pri analizi stanja je potrebno zajeti vse 

porabnike (gospodinjstva, podjetja in javne zgradbe), analizirati vse možnosti za zmanjšanje rabe 

energije in izkoriščanja lokalnih energetskih virov ter predlagati ukrepe za povečanje zanesljivosti oskrbe 

s toplotno in električno energijo. Predlagani ukrepi pripomorejo k izboljšanju energetske oskrbe z 

energijo, zmanjševanju nevarnih emisij toplogrednih plinov in izboljšanju bivalnega okolje za vse 

prebivalce.  

Pomemben del energetskega koncepta obsega akcijski načrt, kjer so vsi predlagani ukrepi oz. projekti 

terminsko določeni in ekonomsko ovrednoteni. V akcijskem načrtu se določijo nosilci posameznih 

projektov, začetek in predvideni čas trajanja projekta ter možni viri financiranja, ki bistveno pripomorejo k 

dejanski izpeljavi projektov. 

Energetski koncept za lokalno skupnost omogoča:  

 analiza obstoječega stanja na področju oskrbe in rabe energije v občini;  

 pregled ukrepov za učinkovito rabo energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije;  

 določevanje in načrtovanje energetskih ciljev v občini;  

 določevanje in primerjava različnih alternativ trajnostnega razvoja občine;  

 spremljanje in primerjanje rabe energije pred in po izvedbi posameznih predlaganih ukrepov;  

 oblikovanje kratkoročne in dolgoročne energetske politike občine;  

 spremljanje in dokumentiranje sprememb in večjih odstopanj energetskega in okoljskega stanja.  

Energetski koncept občine je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja 

občine, saj zajema vse ukrepe in predloge, s katerimi lahko občina uresničuje učinkovite, ekonomsko 

upravičene in okolju prijazne energetske storitve v posameznih gospodinjstvih, javnih zgradbah in 

podjetjih.  

Cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so:  
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 zmanjšanje rabe energije na vseh področjih (gospodinjstva, podjetja, javni sektor in promet);  

 povečanje izkoriščanja lokalnih obnovljivih virov energije (predvsem lesne biomase, kot tudi 

sončne energije, bioplina, itd);  

 zmanjšanje nevarnih emisij toplogrednih plinov (predvsem CO2);  

 spodbujanje uporabe lesne biomase za daljinsko ogrevanje in soproizvodnjo toplotne in električne 

energije (SPTE);  

 prehod s fosilnih goriv (premog, kurilno olje, itd.) na obnovljive vire energije;  

 izvajanje energetskih pregledov za javne zgradbe;  

 vzpostavljanje energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne zgradbe;  

 vzpostavitev energetskega svetovanja, osveščanja, informiranja in izobraževanja.  

Cilji energetskega koncepta so opredeljeni tako, da sledijo ciljem Resolucije o Nacionalnem energetskem 

programu (Uradni list RS št. 57/2004; ReNEP) in Energetskega zakona (Uradni list RS št. 26/2005, 

27/2007; 70/2008 EZ). Vsi cilji v energetskem konceptu so v skladu z ugotovljenimi potenciali za 

zmanjšanje rabe energije in izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Za vse cilje so postavljeni tudi 

kazalniki, na podlagi katerih se določa uspešnost doseganje le-teh. 

Hkrati je tudi izvedba investicijskega projekta »Večnamenski kulturno-turistični center« v celoti skladna s 

predstavljenimi ukrepi Lokalnega energetskega koncepta in kot tak v veliki meri pripomore k večji 

ozaveščenosti samih prebivalcev in boljšemu varovanju okolja. 

 

4.3.1.11. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 

Investicija spada med razvojno prioriteto 3.»Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostna 

usmeritev »Mreženje kulturnih potencialov«.  

Kot izhaja iz opisa v analizi stanja predstavljata naravna in kulturna dediščina izjemen razvojni potencial 

tako po svoji številčni raznolikosti, kakor po izjemni ohranjenosti. Nacionalna in lokalna politika sledita 

novemu odnosu do dediščine z večjimi naložbami v njeno prenovo, redno vzdrževanje spomenikov, 

predvsem pa njihovo funkcionalno revitalizacijo in vključitev v širši kontekst danih območij. Ena trajnejših 

rešitev je tako vsekakor v navezavi na gospodarstvo, predvsem na turizem v povezavi s kreativnimi 

industrijami, saj samo več dejavnikov zagotavlja dediščini njeno ohranjanje in oživljanje, s tem pa jo 

tvorno vključuje v trajnostni razvoj regij in urbanih središč in posledično v kreiranje možnosti novih 

zaposlitev. Kulturna dediščina s svojo raznovrstnostjo in kakovostjo namreč predstavlja pomemben 

socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki se lahko izkoristi za dosego regionalno in 

prostorsko uravnoteženega razvoja. 
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Razvojna prioriteta »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« 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 19: Kazalniki gospodarsko-razvojne infrastrukture 

KAZALNIKI 
4. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov –  
    PU Mreženje kulturnih potencialov 

Stanje 
Cilj (konec 
obdobja) 

Vir 

Učinek 

1. 
Površina novih oz. obnovljenih objektov kulturne 
dediščine in javne kulturne infrastrukture (v m2 bruto 
tlorisnih površin) 

/ 388,7311 

PGD »Kulturno 

informacijski in 

turistični center«, št. 

projekta: 07/12, Styria 

arhitektura d.o.o., 

september 2012. 

Rezultat 

1. 

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest: 
 Operativna pomoč pri izvedbi programov (+1) 
 Knjižničar (+1) 
 Čistilka (+1) 

 
012 

 
3 

Občina Selnica ob 
Dravi - Interni vir - 
september 2013 

2. 
Povečanje števila obiskovalcev v novozgrajenem objektu 
kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture 

1.280 8.000 
Občina Selnica ob 
Dravi - Interni vir - 
september 2013 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

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. 

 

 

 

                                                   
11 Celoten objekt bo skupno znašal 2.286,64 m2 bruto tlorisne površine. Od tega bo znašala knjižnica 388,73 m2 bruto tlorisne 

površine, katera je tudi edina ovrednotena pri prikazu investicijskih stroškov. 

12 Ob končani gradnji nove knjižnice v Občini Selnica ob Dravi bo v prvih 5 letih potrebno zaposliti 3 delavce. 
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 

Hrame kulture in vaška druženja so v krajevnih skupnostih že od nekdaj predstavljali kulturni domovi. Bili 

so središče kulturnih dogodkov, razstav, koncertov, predstav za otroke, državnih proslav in drugih 

prireditev ter so tesno povezovali krajane v socialno skupnost, kjer je bilo omogočeno razgibano 

družabno življenje s številnimi možnostmi za kakovostno medgeneracijsko druženje in medsebojno 

sodelovanje. 

Investicijska operacija izgradnje nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra v 

Občini Selnica ob Dravi pa je še veliko več kot omogočanje in spodbujanje družabnega udejstvovanja 

krajanov. Z investicijo želi Občina Selnica ob Dravi zagotoviti obstoj in kvalitetno raven ne samo 

kulturnega in socialnega delovanja, temveč tudi knjižničarskega in izobraževalnega delovanja na območju 

občine. Zaradi tega je izgradnja knjižnice pomembna ne le za krajane Občine Selnica ob Dravi, temveč 

tudi za širše lokalno prebivalstvo. 

Analizo tržnih možnosti investicije opredeljujejo različni vsebinski sklopi, in sicer: 

 tržne možnosti investicije na področju kulturnih dejavnosti. 

 

Tržne možnosti investicije za področje kulturnih dejavnosti: 

Opredeljevanje tržnih možnosti investicije na področju kulturnih dejavnosti je samo po sebi 

kontradiktorno, saj kulturne dejavnosti primarno niso namenjene ustvarjanju dobička. Osnovni namen 

kulturnih dejavnosti tako ni izvajanje izključno pridobitne (gospodarske) dejavnosti, ampak spodbujanje 

kulturnega razvoja, zagotavljanje kulturnih dobrin, dvig kulturne zavesti in ohranjanje kulturne dediščine. 

Za doseganja zgoraj opisanega namena lahko občina izvaja različne kulturne dejavnosti, kot so aktivnosti 

umetniškega ustvarjanja, prirejanje kulturnih prireditev, založništvo, itd. Te dejavnosti so lahko tako 

nepridobitne kot tudi pridobitne. Neposredne tržne možnosti kulturnih dejavnosti se označujejo kot nizke, 

saj je cilj investicije dvigniti kulturno vrednost občine in prispevati k večji kulturni ozaveščenosti 

prebivalcev in obiskovalcev, se pa pričakujejo pozitivni vplivi tudi na pridobitni strani na dolgi rok, saj bi s 

proaktivnim izvajanjem kulturnih dejavnosti povečali atraktivnost občine in pritok obiskovalcev. Primarni 

namen še vedno ostaja nudenje večjega števila kulturnih dogodkov za krajane in povečanje kakovosti 

življenja v občini. 
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6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 

Za obravnavno investicijsko operacijo je bil narejen PGD in PZI »Kulturno informacijski in turistični 

center«, ki ga je septembra 2012 izdelalo podjetje Styria arhitektura d.o.o. V teh dveh projektih so 

navedene tehnične podrobnosti operacije, ki jih povzemamo v nadaljevanju. 

Bruto tlorisna površina Večnamenskega kulturno-turističnega centra znaša 2.286,64 m2, znotraj katerega 

obsega nova knjižnica 388,73 m2 bruto tlorisnih površin, kar predstavlja 17,00 % celotnega 

Večnamenskega kulturno-turističnega centra.  

 

7.1.  OBSTOJEČE STANJE INVESTICIJSKE OPERACIJE 

Območje načrtovanega objekta kulturno informacijskega in turističnega centra Selnica ob Dravi se nahaja 

na območju zahodnega dela Zgornje Selnice v neposredni bližini obstoječega vrtca, OŠ in gasilskega 

doma. Območje parcel na katerem je predvidena novogradnja se nahaja znotraj območja obstoječih cest 

med obstoječim gasilskim domom na parc. št. 282/39 na vzhodni strani, obstoječim vrtcem na parc. št. 

276/10 na zahodni strani, obstoječim stanovanjskim objektom na parc. št. 282/29 na severni strani ter 

državno cesto G-1 na južni strani. 

Zemljišče v naravi predstavlja travnik z posameznimi intenzivnimi zasaditvami dreves na severnem robu 

območja ter ob obstoječemu gasilskemu domu. Preko travnika v smeri jugovzhod proti severozahodu je 

vzpostavljena pešpot med avtobusnim postajališčem in šolskimi objekti. Na območju parcele št. 282/29 je 

v naravi urejeno obračališče pred stanovanjskim objektom Gasilske ulice 3A. Na jugovzhodnem robu 

območja je lociran pomožni objekt – prodajalna kiosk. 

Parcele v naravi so pretežno ravne z rahlim padcem od severa proti jugu. Med okoliškimi objekti ne 

prevladujejo višinski gabariti, ki bi lahko negativno vplivali na načrtovano gradnjo v smislu osenčenja. 

Opredeljena lokacija za namen izgradnje kulturnega doma po Ureditvenem načrtu v urbanističnem 

pomenu predstavlja nepozidan prostor v neposredni bližini središča naselja Selnice ob Dravi in glavne 

prometne poti Maribor - Dravograd. 

 

7.2.  ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

Načrtovan objekt Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi, znotraj katerega 

spada tudi nova knjižnica, ki je predmet investicijske operacije, predstavlja pomembno investicijo v 

pomenu družbenega in socialnega standarda naselja. Za lokacijo je definiran dragocen zelen prostor, ki 
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ga bo v prihodnosti nadomeščala stavba s programi kulturne ustanove Občine Selnica ob Dravi. 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. 

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. 

 

7.3.  SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

7.3.1.  Lokacija 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. 

 

7.3.2.  Skladnost 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, 

 kulturno-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). 
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7.3.3.  Tipologija 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. Vaški predel na obravnavanem območju razkriva vrsto arhitekturnih 

podob iz različnih zgodovinskih obdobij, ki zaznamujejo spontan razvoj naselja. Odgovornost nove 

arhitekture je podreditev tipologije obstoječim gabaritom sosednjih objektov ter odraz sodobnih 

arhitekturnih principov gradnje. 

 

7.3.4.  Morfologija 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.). 

 

7.3.5.  Kompozicija, gabariti in višinski podatki novozgrajenega objekta 

Klet - 3,40 m 

Pritličje ± 0,00 m 

1. nadstropje + 4,15 m 

Podstrešje + 8,30 m 

 

7.3.6.  Druge 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. 

 

7.4.  FUNKCIONALNA ZASNOVA 

7.4.1.  Opis namembnosti celote 

Objekt izpolnjuje programska izhodišča idejne zasnove za izpolnjevanje programov kulturnih, 

izobraževalnih, turističnih, prireditvenih, razstavnih in drugih prireditev javnega značaja. Za opravljanje 
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dejavnosti bo načrtovan objekt opremljen s primerno tehnološko opremo, pomožnimi objekti in hišnimi 

instalacijami. 

 

7.4.2.  Opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah 

V nadaljevanju dokumenta je predstavljen opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo 

programov po etažah celotnega objekta. Knjižnica, ki spada pod predmet investicijske operacije, bo 

locirana v 1. nadstropju Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi. 

Natančnejši opis za knjižnico je podan v spodnjem delu dokumenta. 

Tabela 20: Opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah objekta 

KLET 

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. 
 

PRITLIČJE 

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, 
- 117 zložljivih stolov na izvlečenem teleskopskem amfiteatru in 
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- 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. 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 
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). 
Zahodni 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. 
 

PODSTREŠJE 

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. 

 

7.4.3.  Opis komunikacij v objektu 

Tabela 21: Opis komunikacij v objektu 

DOSTOPI 

o Dostop za obiskovalce: objekt kulturnega in turistično informacijskega doma ima urejene tri dostope. 

Prvi dostop iz jugovzhodne strani preko načrtovanega trga (II.faza. ki ni predmet PGD 07/12). Drugi 
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dostop je urejen iz severne strani iz vhodnega podesta vzdolž severnega roba objekta. Oba vhoda sta 

urejena z prilagojeno klančino za funkcionalno ovirane osebe. Vzdolž vzhodnega dela stavbe je 

urejena odprta terasa, ki je delno pokrita s previsom nadstropnega dela stavbe. Ploščad se preko 

amfiteatralnega stopnišča navezuje na niveleto načrtovanega trga (ni predmet PGD 07/12). Na južni 

strani je urejena dostopna klančina, ki se navezuje na sprehajalno pot (promenado) v smeri zahod 

proti šolskemu parku. Znotraj območja obdelave se izvede zunanja ureditev in urbana oprema v 

skladu z širšo zasnovo oblikovanja odprtega prostora.  

o Dostop za dostavo scenske opreme je urejen preko denivelirane nakladalne klančine iz severne strani 

objekta z urejeno dovozno ploščadjo  
 

VERTIKALNE KOMUNIKACIJE 

Objekt je opremljen z enim centralnim stopniščnim jedrom v severnem delu osrednjega dela stavbe. V 

neposredni bližini stopnišča iz kleti do terase na strehi objekta je locirano osebno dvigalo. Vertikalna 

komunikacije za evakuacijo ljudi iz objekta v skladu z izdelano študijo varstva pred požarom je urejeno 

dodatno stopnišče in direktni izhod iz knjižnice preko mostovža v avli in skozi evakuacijski koridor v 

dvorani na prosto. Invalid se iz knjižnice umakne v ločeno požarno cono – varovan hodnik, iz tega 

hodnika ga reševalci prenesejo na prosto. Režim reševanja funkcionalno oviranih oseb je opisan v 

požarni študiji. 
 

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

Zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa: 
Stavba na podlagi Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe objektov v 
javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/2003 mora izpolnjevati pogoje zahtev 
neoviranega dostopa.  

o Klančina na severnem delu in klančina na južnem delu vhodnih ploščadi zagotavljanja dostopa in 
vstopa v objekt ter uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir. 

o Opis vertikalnih in horizontalnih komunikacij brez premagovanja ovir zagotavlja osebno dvigalo z 
minimalno predpisano vratno odprtino 90,00 cm ter notranjimi dimenzijami kabine min. 
100,00/140,00 cm z postajami v vseh etažah stavbe, razen v kleti. 

o Objekt ima urejene ločene sanitarije za funkcionalno ovirane osebe s prirejeno sanitarno opremo 
v pritličnem delu stavbe. 

o Stopnišče iz pritličja v etažo je prilagojeno funkcionalno oviranim osebam.  
 

OPIS ZUNANJE UREDITVE 

V sklopu zunanje ureditve projekt obravnava celoten prostor gradbenih parcel, ki se funkcionalno in 

oblikovno navezujejo na širše okolje.  

Na severnem delu je predvidena izgradnja podaljška Gasilske ulice od križišča mimo vrtca do meje 
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parcele št. 282/16 na zahodni strani. Podaljšek ceste se izvede na podlagi 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) kot slepa ulica. 

Pravokotno na načrtovano cesto se uredi 27 parkirnih mest za osebna vozila. dim. 2,50 / 5,00 m.  

Vzdolž vzhodnega dela stavbe je urejena odprta terasa, nad podkleteno garažo in delno pokrito z 

previsom nadstropnega dela stavbe. Ploščad se preko amfiteatralnega stopnišča navezuje na niveleto 

načrtovanega trga (II.faza. ki ni predmet PGD 07/12).  

Na južni strani je urejena dostopna klančina, ki se navezuje na sprehajalno pot (promenado) v smeri 

zahod proti šolskemu parku. Znotraj območja obdelave se izvede zunanja ureditev in urbana oprema v 

skladu z širšo zasnovo oblikovanja odprtega prostora. 
 

OPIS PROMETNE UREDITVE 

Opis prometnih režimov na zemljišču in navezave na javne površine (uporabniki, urgenca):  
o Dostop do javne ceste: Objekt se priključuje na podaljšek obstoječe lokalne ceste Gasilske ulice, 

ki se priključuje na Mariborsko cesto državnega reda G-1 št.1. 
o Dostop za gasilsko vozilo: Dostop za gasilsko vozilo je urejeno na zahodnem robu parcele št. 

282/39 na meji z parcelo 282/41.  
o Dostava: Dostava za kulturni dom se vrši preko dostavnega portala na severni fasadi zahodnega 

dela stavbe z zagotovljenim odstavnim mestom, ki v času nakladanja ne ovira preostalega 
prometa.  

Ureditev mirujočega prometa: vzdolž podaljška Gasilske ulice se bo uredilo 23 parkirnih mest od tega 2 
PM prirejeno za potrebe funkcionalno oviranih oseb.  
Dovozi in dostopi do objekta: dovoz v direktno iz načrtovane Gasilske ulice.  
Kolesarji: v območju severnega vhoda je predvideno mesto za postavitev kolesarskih stojal.  
Gibanje gibalno oviranih zunaj objekta je omogočeno preko klančin in poglobljenih robnikov.  
Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, 

september 2012. 

 

7.5.  PROSTORI KULTURNO INFORMACIJSKEGA IN TURISTIČNEGA CENTRA 

Bruto tlorisna površina Večnamenskega kulturno-turističnega centra znaša 2.286,64 m2, znotraj katerega 

obsega nova knjižnica 388,73 m2 bruto tlorisnih površin, kar predstavlja 17,00 % celotnega 

Večnamenskega kulturno-turističnega centra.  

Tabela 22: Splošen prikaz velikosti posamezne etaže glede na površino in prostornino 

Zazidalna površina 3.826,25 m2 
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Bruto tlorisna površina 

Klet 269,62 m2 

Pritličje 1.108,28 m2 

Nadstropje 704,00 m2 

Mansarda 204,74 m2 

SKUPAJ 2.286,64 m2 

 

Neto tlorisna površina 

Klet 212,01 m2 

Pritličje 1.016,94 m2 

Nadstropje 688,98 m2 

Mansarda 175,21 m2 

SKUPAJ 2.093,15 m2 

   

Bruto prostornina 

Klet 1.331,92 m3 

Pritličje 7.068,87 m3 

Nadstropje 3.329,14 m3 

Mansarda 859,91 m3 

SKUPAJ 12.589,84 m3 

 

Neto prostornina 

Klet 643,84 m3 

Pritličje 6.834,09 m3 

Nadstropje 2.873,17 m3 

Mansarda 683,34 m3 

SKUPAJ 11.034,44 m3 

Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, 

september 2012. 

 

7.5.1.  Površina novozgrajenega objekta 

V nadaljevanju dokumenta so natančno predstavljane vrednosti površin po posameznih etažah 

novozgrajenega Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi. 

Bruto tlorisna površina Večnamenskega kulturno-turističnega centra znaša 2.286,64 m2, znotraj katerega 

obsega nova knjižnica 388,73 m2 bruto tlorisnih površin, kar predstavlja 17,00 % celotnega 

Večnamenskega kulturno-turističnega centra.  

Tabela 23: Prikaz predvidene površine kleti novozgrajenega objekta 

KLET 

Kategorija prostora Št. prostora Prostor 
Obseg 

(m) 
Višina 

(m) 
Površina 

(m2) 
Volumen 

(m3) 
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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 

SKUPAJ 123,67 14,41 212,01 643,84 

Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, 

september 2012. 

Tabela 24: Prikaz predvidene površine pritličja novozgrajenega objekta 

PRITLIČJE 

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 

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 

SKUPAJ 626,65 104,80 1.016,94 6.834,09 

Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, 

september 2012. 

Tabela 25: Prikaz predvidene površine 1. nadstropja novozgrajenega objekta 

1. NADSTROPJE 

Kategorija prostora Št. Prostor Obseg Višina Površina Volumen 
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prostora (m) (m) (m2) (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 

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 

SKUPAJ 368,58 56,00 688,98 2.873,17 

Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, 

september 2012. 

Tabela 26: Prikaz predvidene površine podstrehe / terase novozgrajenega objekta 

PODSTREHA / 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 

SKUPAJ 305,71 31,20 593,86 683,34 

Vir: Projekt za gradbeno dovoljenje »Kulturno informacijski in turistični center«, št. projekta: 07/12, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, 

september 2012. 
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8.  ANALIZA ZAPOSLENIH 

V primeru izvedbe investicije bi za nemoteno delovanje knjižnične dejavnosti v sklopu Večnamenskega 

kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi predvidoma morali zaposliti 3 delavce. Specifikacija 

glede na kvalifikacijsko strukturo – delovna mesta in število je prikazana v naslednji tabeli. 

Zap.št. Kadrovska struktura – delovna mesta Število zaposlenih  

1. Knjižničar 1 

2. Operativna pomoč pri izvedbi programov 1 

3. Čistilka 1 

4. SKUPAJ 3 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

Slika 7: Predvidena organizacijska struktura Večnamenskega kulturno-turističnega centra13 

 
Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

 

8.1.  KADROVSKA SPOSOBNOST VLAGATELJA 

Podrobna analiza zaposlenih je predstavljena v poglavju 2.4. »Predvidena organizacija in druge potrebne 

prvine za izvedbo« in zato tukaj ne bo izpostavljena.  

 

                                                   
13 V predmetni investicijski operaciji so relevantna 3 nova delovna mesta, in sicer: knjižničar, operativna pomoč pri izvedbi 

programov, čistilka. 
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9. OCENA VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

Zaradi prikaza vrednosti investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah v poglavju 2.10. »Ocena 

investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah«, navedeno oceno ne prikazujemo ponovno. 

Investicijski projekt »Večnamenski kulturno-turistični center« 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, razvojne prioritete: »Povezovanje naravnih in kulturnih 

potencialov«, prednostne usmeritve: »Mreženje kulturnih potencialov«. 

 

9.1.  DELITEV PROJEKTA NA UPRAVIČENE IN NEUPRAVIČENE STROŠKE 

9.1.1.  Delitev na upravičene in preostale stroške 

9.1.1.1. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 

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 in pridobitev ostalih dovoljenj;14 

- Stroški obveščanja in informiranja javnosti;15 

- Stroški DDV-ja16. 

 

Stroški, ki so upravičeni do sofinanciranja iz ESRR so:17 

- Stroški gradbeno-obrtniških del;18 

                                                   
14 Med neupravičene stroške sodijo v celoti stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj, 

ki so ocenjeni na 10.210,00 EUR brez DDV po tekočih cenah. 
15 Med neupravičene stroške sodijo stroški obveščanja in informiranja javnosti (razen informativnih tabel in nalepk za označevanje 

fizičnih predmetov), ki so ocenjeni na 1.389,63 EUR brez DDV po tekočih cenah. 
16 Med neupravičene stroške sodijo celotni stroški DDV-ja. Občina Selnica ob Dravi v primeru izgradnje nove knjižnice v sklopu 

Večnamenskega kulturno-turističnega centra, ni upravičena do povračila DDV, niti v deležu, niti v celoti. Stroški DDV-ja znašajo 
129.794,36 EUR po tekočih cenah. 

17 Definicija upravičenih stroškov se lahko glede na odločbo o sofinanciranju ustrezno prilagodi. 
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- Stroški elektro inštalacij;19 

- Stroški strojnih inštalacij;20 

- Stroški nadzora nad gradnjo;21 

- Stroški knjižnične opreme;22 

- Stroški obveščanja in informiranja javnosti.23 

85,00 % upravičenih stroškov bo skladno z javnim razpisom za predložitev vlog za sofinanciranje operacij 

iz naslova prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« razvojne prioritete »Povezovanje 

naravnih in kulturnih potencialov« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

2007-2013 financirala EU in znaša 493.490,84 EUR po tekočih cenah. Preostalih 15,00 % upravičenih 

stroškov pa se bo financiral iz proračuna Republike Slovenije in sicer v vrednosti 87.086,62 EUR po 

tekočih cenah. 

 

9.1.1.2.  Lastna sredstva Občine Selnica ob Dravi 

Vse stroške, ki jih štejemo kot neupravičene stroške investicijske operacije in znašajo 141.393,99 EUR po 

tekočih cenah, pa bo iz sredstev proračuna financirala Občina Selnica ob Dravi. Ti zajemajo stroške 

priprave projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj (10.210,00 EUR brez 

DDV) ter obveščanje in informiranje javnosti (1.389,63 EUR brez DDV). 

Hkrati je potrebno upoštevati 22,00 % DDV24 celotnih stroškov investicijskega projekta (upravičenih in 

neupravičenih), ki jih bo v celoti pokrila Občina Selnica ob Dravi in znašajo 129.794,36 EUR po tekočih 

cenah. Skupaj bo Občina Selnica ob Dravi porabila 141.393,99 EUR po tekočih cenah. Sem spadajo 

celotni neupravičeni stroški investicije operacije. 

                                                                                                                                                                    
18 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški gradbeno-obrtniških del v vrednosti 205.377,20 EUR po tekočih cenah. 

19 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški elektro inštalacij v vrednosti 68.559,85 EUR po tekočih cenah. 

20 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški strojnih inštalacij v vrednosti 91.413,13 EUR po tekočih cenah. 
21 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški nadzora nad gradnjo, ki znašajo 18.355,10 EUR po tekočih cenah. 
22 Med upravičene stroške sodijo celotni stroški knjižnične opreme v vrednosti 190.500,55 EUR po tekočih cenah. 

23 Med upravičene stroške sodijo stroški obveščanja in informiranja javnosti v vrednosti 4.168,88 EUR po tekočih cenah (stroški 

izdelave in postavitve razlagalne table in nalepk za označevanje fizičnih predmetov). 

24 Med neupravičene stroške sodijo celotni stroški DDV-ja. Občina Selnica ob Dravi v primeru izgradnje nove knjižnice v sklopu 

Večnamenskega kulturno-turističnega centra, ni upravičena do povračila DDV, niti v deležu, niti v celoti. Stroški DDV-ja znašajo 
129.794,36 EUR po tekočih cenah. 
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Tabela 27: Prikaz upravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po stalnih cenah v EUR 

Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ 

2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 197.985,23 0,00 197.985,23 

3. Elektro inštalacije brez 0,00 66.092,23 0,00 66.092,23 

4. Strojne inštalacije brez 0,00 88.122,97 0,00 88.122,97 

5. Nadzor nad gradnjo brez 0,00 17.694,46 0,00 17.694,46 

6. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 180.219,84 180.219,84 

7. Obveščanje in informiranje javnosti brez 0,00 2.641,50 1.351,65 3.993,15 

/ SKUPAJ brez 0,00 372.536,39 181.571,49 554.107,88 

/ Delež po letih / 0,00% 67,23% 32,77% 100,00% 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013.  

Tabela 28: Prikaz neupravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po stalnih cenah v EUR 

Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ 

1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 

brez 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

22% 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 

z 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 

2. Gradbeno-obrtniška dela 22% 0,00 43.556,75 0,00 43.556,75 

3. Elektro inštalacije 22% 0,00 14.540,29 0,00 14.540,29 

4. Strojne inštalacije 22% 0,00 19.387,05 0,00 19.387,05 

5. Nadzor nad gradnjo 22% 0,00 3.892,78 0,00 3.892,78 

6. Knjižnična oprema 22% 0,00 0,00 39.648,36 39.648,36 

7. Obveščanje in informiranje javnosti 

brez 0,00 880,50 450,55 1.331,05 

22% 0,00 774,84 396,48 1.171,32 

z 0,00 1.655,34 847,03 2.502,37 
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/ SKUPAJ 

brez 10.000,00 880,50 450,55 11.331,05 

22% 2.200,00 82.151,71 40.044,84 124.396,55 

z 12.200,00 83.032,21 40.495,39 135.727,60 

/ Delež po letih / 8,99% 61,18% 29,84% 100,00% 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

Tabela 29: Prikaz upravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po tekočih cenah v EUR 

Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ 

2. Gradbeno-obrtniška dela brez 0,00 205.377,20 0,00 205.377,20 

3. Elektro inštalacije brez 0,00 68.559,85 0,00 68.559,85 

4. Strojne inštalacije brez 0,00 91.413,13 0,00 91.413,13 

5. Nadzor nad gradnjo brez 0,00 18.355,10 0,00 18.355,10 

6. Knjižnična oprema brez 0,00 0,00 190.500,55 190.500,55 

7. Obveščanje in informiranje javnosti brez 0,00 2.740,13 1.428,75 4.168,88 

/ SKUPAJ brez 0,00 386.445,41 191.929,30 578.374,71 

/ Delež po letih / 0,00% 66,82% 33,18% 100,00% 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

Tabela 30: Prikaz neupravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po tekočih cenah v EUR 

Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ 

1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 

brez 10.210,00 0,00 0,00 10.210,00 

22% 2.246,20 0,00 0,00 2.246,20 

z 12.456,20 0,00 0,00 12.456,20 

2. Gradbeno-obrtniška dela 22% 0,00 45.182,99 0,00 45.182,99 

3. Elektro inštalacije 22% 0,00 15.083,17 0,00 15.083,17 
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4. Strojne inštalacije 22% 0,00 20.110,89 0,00 20.110,89 

5. Nadzor nad gradnjo 22% 0,00 4.038,12 0,00 4.038,12 

6. Knjižnična oprema 22% 0,00 0,00 41.910,12 41.910,12 

7. Obveščanje in informiranje javnosti 

brez 0,00 913,38 476,25 1.389,63 

22% 0,00 803,77 419,10 1.222,87 

z 0,00 1.717,15 895,35 2.612,50 

/ SKUPAJ 

brez 10.210,00 913,38 476,25 11.599,63 

22% 2.246,20 85.218,94 42.329,22 129.794,36 

z 12.456,20 86.132,32 42.805,47 141.393,99 

/ Delež po letih  8,81% 60,92% 30,27% 100,00% 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 
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10.   ANALIZA LOKACIJE 

Območje načrtovanega objekta Večnamenskega kulturno-turističnega centra, kamor sodi tudi nova knjižnica, 

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. 

Slika 8: 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 9: 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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11.  ANALIZA VPLIVOV PROJEKTA NA OKOLJE 

11.1.   STROKOVNE PODLAGE PRI PRIPRAVI ANALIZE VPLIVOV NA OKOLJE 

Splošno: 

o Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 

39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 

33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012); 

o Pravilnik o učinkoviti uporabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010); 

o Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 78/2006, 72/2007, 32/2009, 95/2011); 

o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl.US: 

U-I-313/98, 87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1, 28/2006, 51/2006-UPB1, 97/2010);  

o Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-

ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (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); 

o Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-

ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.); 

o BREEAM, environmental assessment method and rating system for buildings, 2011. 

 

Voda:  

o Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrl-A, 41/2004-ZVO-1, 

57/2008, 57/2012); 

o Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list 

RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/2012); 

o Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje 

(Uradni list RS, št. 35/1996, 29/2000, 106/2001, 74/2007); 

o Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 

105/2002, 50/2004, 109/2007); 

o Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 100/2005, 25/2009).  
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Odpadki: 

o Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/2008, 103/2011); 

o Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališča (Uradni list RS, št. 32/2006, 98/2007, 62/2008, 

53/2009, 61/2011); 

o Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/2008, 61/2011); 

o Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008); 

o Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 70/2001, 

9/2004, 129/2004); 

o Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/2008).  

Celotna analiza vplivov investicijskega projekta na okolje je bila izdelana na podlagi BREEAM (Angleški 

certifikatni sistem) in njegovih metod okoljskega ocenjevanja in vrednotenja stavb.      

 

11.2.   OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV POSEGA NA OKOLJE 

Poseg lahko smatramo kot dvodelen in kot takega ga bomo tudi obravnavali: 

1. Gradbeni del: gradnja knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini 

Selnica ob Dravi; njegovo opremljanje in vselitev; ta faza bo predvidoma trajala od novembra 2013 

do konca leta 2014. 

2. Obratovalni del: delovanje knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini 

Selnica ob Dravi (za nedoločen čas). 

 

11.2.1.  Opredelitev in ocena poglavitnih vplivov na okolje med gradnjo 

11.2.1.1.  Vpliv na zrak in podnebje 

Vpliv na kvaliteto lokalnega zraka bo nastal med izkopom gradbene jame in gradnjo nove knjižnice iz emisij 

strojev in ustvarjanja prahu. Za oba navedena vira bo izvajalec del zagotovil ustrezne omilitvene ukrepe:  

 uporaba po sodobnih standardih atestirane težke gradbene mehanizacije in tovornih vozil (z 

dopustnimi emisijami plina, dima in hrupa); 

 uporaba tehnologije načrtovanega izkopa gradbene jame (začasno deponiranje uporabne zemljine);  

 pri delih, ki lahko povzročajo veliko prašenje, uporaba protiprašnih sredstev.  

S strogim upoštevanjem teh in drugih omilitvenih ukrepov bo emisija prahu in plinov lokalizirana na ožje 

področje gradnje. V okolici bodo vplivi občutni predvsem na najbližjih stanovanjskih hišah in javnih 

ustanovah, drugje pa zanemarljivi.  
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Vpliv gradbenih aktivnosti na kakovost zraka bo začasen in zmeren. 

 

11.2.1.2.   Vpliv na vode 

Izkop gradbene jame za potrebe gradnje nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega 

centra na vode ne bo imelo vpliva.  

Gradnja nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra bo imela vpliv na porabo vode 

in nastanek odpadnih vod na več načinov:  

o odpadne vode v gradbeni jami v deževnem vremenu oz. zaradi vdora talne vode; 

o voda za čiščenje gradbenih strojev, vozil, orodja in delovišč;  

o voda za proizvodnjo betona in ometov (večinoma dislocirano), indirekten vpliv;  

o sanitarna voda za oskrbo gradbenih delavcev.  

Nastale vode bodo malo onesnažene oz. neonesnažene z nevarnimi snovmi in se bodo predvidoma 

prečrpavale v javno kanalizacijo. Odpadne vode od pranja betonskih cistern in črpalk se bodo zbirale in 

odvažale na reciklažo v betonarno.  

Vpliv gradbenih aktivnosti na porabo sveže vode, nastajanje odpadnih vod in njihovo obremenitev bo 

začasen in ob upoštevanju preventivnih in omilitvenih ukrepov majhen. 

 

11.2.1.3.   Vpliv na tla 

Gradnja bo potekala na sedaj nepozidanem zemljišču, zato bodo prisotne izgube zelenih površin. 

Lokacijo gradbišča obdajajo povsem nepozidane zelene površine. Vpliv prašenja pri izkopu gradbene jame 

in gradnji je potrebno preprečiti do te mere, da se prah ne bo širil na sosednje parcele. V tem primeru bo 

vpliv posega na tla zanemarljiv. 

 

11.2.1.4.   Povzročanje odpadkov 

Odpadki pri izkopu gradbene jame in gradnje: 

Izkop gradbene jame in gradnja bosta povzročili nastanek številnih vrst odpadkov iz skupine 17: Gradbeni 

odpadki in odpadki od rušenja objektov. Največ bo:  

 17 01 07 mešanica betona, opek, ploščic in keramike, in  

 17 05 04 zemljina in kamenje.  
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V tleh na področju izkopa gradbene jame se sedaj nahajajo:  

- Zemljina in kamenje. 

 

Odpadki pri izkopu gradbene jame: 

Vsa odkopana zemljina bo odvečna in bo zahtevala odvoz, za katerega bo poskrbel izvajalec del. Zaradi 

kakovosti zemljine se pričakuje, da bo uporabna drugje. 

 

Odpadki pri gradnji nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra: 

Med gradnjo nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra bo nastajalo manj 

odpadkov, saj bo večina materialov pred-pripravljena drugje in pripeljana na lokacijo le za vgradnjo oz. 

montažo. Še največ se pričakuje nastanek odpadne embalaže (plastike, papirja, kompozitov, palet, itd.) 

odpadnega betona, malt, kablov itd. za katere bodo poskrbeli izvajalci del; nekaj bo tudi komunalnih in 

podobnih odpadkov od oskrbe delavcev. 

Vpliv gradbenih aktivnosti na nastajanje odpadkov bo začasen in predvsem med izkopom gradbene jame 

velik, vendar z izvajanjem načrtovanega izkopa in reciklaže sprejemljiv. V nadaljevanju gradnje bo količina 

odpadkov postala majhna, večidel reciklabilna in vpliv majhen.  

 

11.2.1.5.   Vplivi na naravne vire 

Gradbeni odpadki so načeloma dobro reciklabilni, zato ni pričakovati nesmotrnega ravnanja s temi 

potencialnimi viri, razen če bo ugotovljena onesnaženost.  

Za gradnjo bodo uporabljeni sodobni gradbeni materiali, pridobljeni s trajnostnimi tehnologijami, zato se 

ocenjuje njihov vpliv na naravne vire zmeren in sprejemljiv. 

 

11.2.1.6.   Povzročanje hrupa 

Hrup zaradi izvajanja gradnje bo opazen, saj bo uporabljena težka gradbena mehanizacija (bagri, rineži, 

tovornjaki). Bo neenakomeren in bo lahko povzročal vibracije in tresljaje tal. Del hrupa bodo prispevali 

tovornjaki za odvoz velike količine odpadnega materiala. Vendar bo izkop gradbene jame, ko bo hrupa 

največ, trajal le teden ali dva.  

V nadaljevanju del (gradnja) bo hrup postal zmeren, tipični gradbiščni. Predvidoma bo gradnja trajala 10-12 

mesecev. Zmeren vpliv. 
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11.2.1.7.   Vpliv na krajino 

Med časom gradnje bo za okolico moteče gradbeno dvigalo in surovi objekt v gradnji. Velik, a začasen in 

sprejemljiv vpliv. 

 

11.3.   UKREPI ZA ZMANJŠANJE VPLIVOV NA OKOLJE 

11.3.1.  Izvedba toplotne izolacije objekta 

Opis osnovnega sistema in predvidenih materialov za toplotno izolacijo objekta:  

Objekt je zaščiten s toplotno izolacijo ustreznih debelin in sestav za zagotavljanje najnovejših standardov 

energetske učinkovitosti. V območjih prekinitve vertikalne površine z horizontalno ploščo se predvidijo vsi 

ukrepi za preprečevanje toplotnih mostov. 

Opis predvidene izolacije strehe objekta (kontaktna / prezračevana / sestavljena):  

Streha objekta je po celotni površini opremljena z strešno izolacijo debeline 28,00 cm. Na vzhodnem delu sta 

poleg vseh ostalih slojev za pravilno sestavo zelene in pohodne strehe predvidena dva sloja: prvi sloj - 

podložna plošča za ravne strehe DDP-RT toplotna izolacija iz kamene volne v ploščah DDP-RT, drugi sloj - 

toplotna izolacija za ravne strehe DDP toplotna izolacija iz kamene volne v ploščah DDP. 

Izolacija zunanjih sten oz. fasade objekta (kontaktna / prezračevana / sestavljena):  

Objekt je v iz vseh strani opremljen z toplotno izolacijo debeline 20,00 cm po principu ventilirane fasade. 

Fasadne izolacijske plošče 2,00 × 10,00 cm iz kamene volne – vodoodbojne, vstavljena med vertikalne 

lesene podkonstrukcijske letve dimenzij 80,00/20,00 mm v vertikalnem rastru 100,00 cm se izvedejo po 

celotni površini fasadnega plašča na vseh fasadah. 

Toplotna izolativnost oken, vrat in zasteklitev na fasadi: 

Vsi stekleni deli stavbe (streha, fasada, okna) so izdelani iz toplotnoizolacijskega troslojnega stekla toplotnih 

prevodnosti U=0,7 W/m2K. Vsi stavbni elementi so v ALU izvedbi z faktorjem U=0,85 W/m2K. 

Opis talnih toplotnih izolacij: 

Vse medetažne plošče so zaščitene z toplotno izolacijo minimalne debeline 8,00 cm pod estrihom. Talna 

plošča nad hladno kletjo je iz spodnje strani dodatno izolirana s stropno izolacijo iz plinobetona Ytong 

Multipor razreda A1 debeline 12,00 cm. 
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11.3.2.   Izvedba zvočne izolacije objekta 

Za zvočno zaščito dela stavbe dvorane z odrom so predvideni dodatni ukrepi zvočne zaščite. 

V prostorih, ki so namenjeni učenju, je potrebno zagotoviti nivo hrupa 40,00 dB. Za zmanjšanje hrupa je 

posebno pozornost potrebno posvetiti podu (predvsem na hodnikih), stenskim oblogam in stropnim panojem 

za dušenje zvoka, kakor tudi obodnim konstrukcijam (stene, okna) objekta. 

V prostorih, dvorane in odra so upoštevani parametri zaščite za nivo hrupa 69,00 dB. 

 

11.3.3.   Izvedba ogrevanja in prezračevanja objekta 

11.3.3.1.  Viri energije 

Osnovni vir energije (toplotne in hladilne) za objekt (območje knjižnice in foyera) predstavlja toplotna črpalka 

zrak/voda. Le-ta omogoča ogrevanje objekta do zmrzišča, pri nižjih okoliških temperaturah pa centralni 

nadzorni sistem (CNS) vklopi plinsko kotlovnico. 

Sekundarni vir toplotne energije je plinska kotlovnica na UNP. Podzemni rezervoar za hrambo plina se 

nahaja na SZ vogalu objekta.  

Glede na to, da je na omenjenem območju predvideno ogrevanje sosednjih objektov s plinsko kotlovnico, se 

predvidi priključek v tehnični prostor objekta, ki bo omogočal kasnejši priključek na omenjen toplovodni 

sistem. 

 

11.3.3.2.  Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje 

Velika dvorana s spremljevalnimi prostori: 

Dvorana se stacionarno ogreva s talnim ogrevanjem, hladi z ventilatorskimi konvektorji – vodnimi (opcija). 

Večje potrebe po ogrevanju in hlajenju opravi prezračevalni sistem, ki deluje tako, da je možno ločeno 

zviševanje temperature in tudi prezračevanje za posamezne rastre (2 polji – polovici med osmi G in D). 

Predvidi se prezračevalna naprava z obajnim izkoristkom vračanja energije. 

Spremljevalni prostori se ogrevajo s talnim ogrevanjem, razen garderob, kjer je omogočeno tudi hlajenje. 

Dvorana ima v toplotni postaji svojo vejo, na kateri je možno nastaviti 'dnevni režim' – delovanje in 'nočni 

režim' – mirovanje. 

Predvideni sta ločeni prezračevalni napravi za oder in dvorano. 

Avla s spremljevalnimi prostori-foyer: 
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Avla se ogreva s talnim ogrevanjem, hladi s stropnimi konvektorji (vodnimi). Spremljevalni prostori se 

ogrevajo s talnim ogrevanjem ali radiatorji. Prezračevanje avle je z ločeno prezračevalno napravo. 

Turistično informacijski center:  

Veže se na sisteme knjižnice ali foyera in ima enake principe ogrevanja/hlajenja.  

Knjižnica s spremljevalnimi prostori: 

Toplovodno ogrevanje prostorov, ki se hladijo z nizko oz. srednje-temperaturnim sistemom s konvektorskim 

ogrevanjem in hlajenjem (vodni sistem). Razvod od razdelilnih omaric v posameznih projekt. Uporabijo se 

parapetni ventilatorski konvektorji z dvocevnim priklopom (preklop med ogrevalno in hladilno sezono v 

toplotni postaji). 

Ogrevanje spremljevalnih prostorov s talnim ogrevanjem ali radiatorji. Prezračevanje območja knjižnice s 

prezračevalno napravo z vračanjem energije z visokim izkoristkom ter prezračevanje sanitarij z odvodom.  

 

11.3.4.  Uporaba obnovljivih virov energije 

Ker je objekt tako zasnovan in toplotno izoliran, da so izgube v skladu s 3. točko 16. člena Pravilnika o 

učinkoviti rabi energije v stavbah (93/2008, 47/2009, 52/2010), ni potrebe po uporabi OVE.  

Predvidene temperature prostorov (pozimi):  

 pisarne, bivalni prostori 21°C; 

 garderobe 22°C;  

 tuši 24°C;  

 hodniki, sanitarije 20°C;  

 avla 16/20°C;  

 dvorana kulturnega doma 12/20°C. 

 

11.3.5.  Priprava sanitarne tople vode 

Priprava san. tople vode bo skupna za vse porabnike v objektu s toplotno črpalko zrak/voda s spodnjim 

prigrajenim bojlerjem V=230,00 l ter vodenim zrakom. Kot dovodni zrak se izrablja odvodni zrak knjižnice, 

tako da je zmeraj zagotovljena temperatura minimalna temperatura zraka 7°C, potrebna za obratovanje 

toplotne črpalke. Namesti se v strojnici v kleti objekta. Naprava omogoča avtomatsko protilegionelno zaščito 

s pregrevanjem na 65°C. V primeru okvare kompresorja se preko avtomatike naprave vklaplja dodaten 

električni grelec Pel=1,50 kW.  
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Zaradi razsežnosti razvodov sanitarne tople vode je izveden še poseben cirkulacijski vod s prisilno cirkulacijo 

s pomočjo el. obtočne črpalke. Vklop/izklop črpalke je izveden preko naležnega termostata, ko temp. voda v 

povratnem vodu pade izpod / doseže 55°C. Poleg tega je črpalka priključena na el. omrežje preko 

programske ure, ki jo izključi v času, ko objekt ne obratuje (ponoči, nedelje in prazniki) oziroma glede na 

želje uporabnika. 

 

11.3.6.  Zbiranje komunalnih odpadkov 

Odpadki so razdeljeni v tri kategorije (biološki, papir, steklo, embalaža-plastika in ostalo). Odpadki od vsake 

omenjenih kategorij se zbirajo ločeno v posebej označenih kontejnerjih. Zbirno mesto je predvideno na 

parkirišču. 

Glede odpadnih snovi je upoštevan Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za graditev prostorov in naprav 

za zbiranje in odvažanje odpadnih snovi iz stanovanjskih hiš (Uradni list SFRJ 28/1970). Odpadne snovi, ki 

nastajajo: 

o neorganske snovi, ki niso podvržene fermentaciji in se zelo počasi razkrajajo, kot so: mineralne 

snovi, papir, steklo, keramika, platno, smeti od čiščenja stanovanj; 

o organske snovi, ki so podvržene fermentaciji in razmeroma hitremu razkroju, kot so: snovi živalskega 

izvora, ostanki nepredelane hrane, kosti in podobno; 

o ostanki po popravilih, razen ostankov od gradbenih in končnih del v hišah, industrijski in obrtni 

odpadki v stanovanjskih hišah, vrtne smeti, pomije, poginule živali in podobno.  

Investitor bo v objektu predvidel prostor za posode (smetnjaki) za zbiranje odpadnih snovi, ki morajo biti na 

lahko dostopnem mestu za odvoz komunalnega podjetja. Z upoštevanjem določil in drugih predpisov, ki 

urejajo delovanje posameznih instalacij, obravnavana gradnja ne bo škodljivo vplivala na okolje.  

Prostor za odpadke je predviden v sestavu parkirišča in zaseda eno parkirno mesto. Od parkirišč je ločen z 

betonskim robnikom. 

 

11.3.7.   Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote  

Z učinkovito rabo energije z izbiro ustrezne toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, razsvetljave 

in priprave tople vode v objektu, pri čemer je zagotovljeno, da objekt ne presega dovoljene letne potrebne 

toplote za ogrevanje in dovoljene letne dovedene energije za svoje delovanje, je zahteva po varčevanju z 

energijo in ohranjanjem toplote izpolnjena. Za potrebe ugotavljanja zvočnih karakteristik konstrukcij je 

izdelan Elaborat gradbene fizike toplota št. 07/12-GFT, ki je sestavni del projektne dokumentacije.  
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11.3.7.1.  Energetski koncept objekta  

Izračun je izdelan za eno cono, ki obsega vse ogrevane prostore, brez kletnih prostorov z izjemo hodnika v 

kleti. Izolacija poteka neprekinjeno okoli celotnega objekta, tudi kletnih prostorov. V izračunu ni upoštevano, 

da se kletni prostori minimalno ogrevajo temveč je izračun izdelan kot plošča proti neogrevanemu prostoru. 

To predstavlja ugoden faktor, tako lahko sklepamo, da bodo rezultati še boljši od izračunanih.  

 

11.3.7.2.  Predvidene toplotne zaščite objekta  

Na fasadi je predvidene 20,00 cm izolacije iz kamene volne, na strehi 28,00 cm iz kamene volne, pod talno 

ploščo je predvidenih 20,00 cm XPS toplotne izolacije, prav tako so izdelane proti zmrzlinske zavese, ki so 

po celotni višini izolirane z XPS izolacijo.  

Medetažna plošča proti kletnim prostorom je iz spodnje strani dodatno izolirana s plinobetonom debeline 

12,00 cm. Stene kletnega hodnika proti kletnim prostorom so dodatno izolirane in obložene z GK ploščami.  

 

11.3.7.3.  Predviden sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in priprave tople vode  

Osnovni vir energije (toplotne in hladilne) za objekt (območje knjižnice in foyera) predstavlja toplotna črpalka 

zrak/voda. Le-ta omogoča ogrevanje objekta do zmrzišča, pri nižjih okoliških temperaturah pa centralni 

nadzorni sistem (CNS) vklopi plinsko kotlovnico.  

Sekundarni vir toplotne energije je plinska kotlovnica na UNP. Podzemni rezervoar za hrambo plina se 

nahaja na SZ vogalu objekta.  

Sistemi ogrevanja so talno ogrevanje, talni konvektorji za prostore z velikimi steklenimi površinami, ki segajo 

do tal in ventilatorski konvektorji, ki služijo v ogrevanju in hlajenju in so večkrat vgrajeni v strop ali stene.  

Za potrebe hlajenja se uporabi toplotna črpalka zrak/voda, ki služi tudi ogrevanju.  

Osnovni režim hlajenja za objekt znaša 6/14°C.  

 
Predvideni sistemi omogočajo prezračevanje, ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje v posameznih območjih 

objekta v skladu s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/2002, 105/2002) 

drugimi standardi in priporočili.  

Vse projektirane prezračevalne naprave imajo vgrajene enote za vračanje energije odpadnega zraka z 

najmanj 70,00 % izkoristkom. Prenosniki energije voda-zrak (grelniki in hladilniki), so priključeni na razvod 

vode, ki se pripravlja v energetskem prostoru. Sistemi vedno delujejo s 100,00 % deležem svežega 

zunanjega zraka. Sistemi so energetsko varčni.  



      

 

Investicijski projekt »Večnamenski kulturno-turistični center« 
- 87 - 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 

Slovenski trg 4 

2352 Selnica ob Dravi 

Priprava sanitarne tople vode bo skupna za vse porabnike v objektu s toplotno črpalko zrak/voda s spodnjim 

prigrajenim bojlerjem V=230,00 l ter vodenim zrakom. Kot dovodni zrak se izrablja odvodni zrak knjižnice, 

tako da je zmeraj zagotovljena temperatura minimalna temperatura zraka 7°C, potrebna za obratovanje 

toplotne črpalke. Namesti se v strojnici v kleti objekta. Naprava omogoča avtomatsko protilegionelno zaščito 

s pregrevanjem na 65°C.  

 

11.3.7.4. Zagotavljanje ustrezne letne porabe toplote za ogrevanje in ustrezne letne dovedene energije za  

svoje delovanje  

 
Potrebna letna poraba toplote za ogrevanje znaša QNH/Ve = 4,22 kWh/m3a, pri čemer je dovoljena količina 

12,21 kWh/m3a. Objekt potrebuje letno energije Qp / Au = 98,9 kWh/m3a. 

 

11.3.8.  Varovanje okolja 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih 

plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije 

nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno 

odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta ali na 

površinah znotraj objekta. 

Podrobnejša študija o vplivih na okolje oziroma podana strokovna ocena vpliva na okolje je natančneje 

predstavljena v Projektu za izvedbo »Kulturno informacijski in turistični center«, št. načrta: 07/12, ki ga je 

septembra 2012 izdelalo podjetje Styria arhitektura d.o.o.  

 

 

 

11.4.  POVZETEK VPLIVA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 

Funkcionalna zasnova objekta ter njegov vpliv na okolje: 

 Objekt bo priključen na javno kanalizacijsko omrežje; 

 V objektu so predvidene temperature primerne za dobro počutje in primerne za delovno področje; 

 Objekt bo prezračevan, naravno in mehansko, da bo dosežena zadostna menjava zraka za zdravo 

delovanje; 

 Objekt ima naravno osvetlitev prostorov, nekaterih pa kolikor omogočajo prostorske danosti; 
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 Prostori bodo umetno osvetljeni z intenziteto, ki je predpisana za določeno dejavnost, umetna 

osvetlitev bo izvedena z namenskimi svetili, ki omogočajo optimalne delovne pogoje za izvajanje 

dejavnosti; 

 V objektu bodo z gradbenimi ukrepi in izvedbo instalacij za počutje in delo ustvarjene zdrave 

mikroklimatske razmere. 

Investicija bo imela pozitivne vplive na okolje tako neposredno kot tudi posredno.  

Neposredno se bo pozitivni vpliv kazal predvsem v energetski učinkovitosti nove stavbe, kar bo pomenilo 

mnogo manjše izgube in manjšo porabo energije glede na druge primerljive objekte. Objekt bo upošteval 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010) + 10,00 %. 

Celotna investicijska operacija se nanaša na merila (BREEAM – environmental assessment method and 

rating system for buildings), ki določajo konstrukcijo stavbe, v skladu z okoljskimi merili. Obravnavana 

investicijska operacija je izrazito naravnana v bolj učinkovito izrabo naravnih virov, saj bo nov objekt zgrajen 

v sklopu investicije 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.  

Zaradi navedenih dejstev se ocenjuje, da so vplivi na okolje, ki bodo nastali med izkopom gradbene jame 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 31: Prikaz vplivov na okolje med gradnjo in med obratovanjem 

ELEMENTI OKOLJA PREDVIDENI VPLIVI 

MED GRADNJO MED OBRATOVANJEM 

TLA 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. 

ZRAK 

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. 

HRUP 

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 dodatna obremenitev s 
hrupom ne bo preveč moteča. 

ODPADKI, GRADBENI ODPADKI 
Nastajanje manjših količin nevarnih 
odpadkov. 

Predvideno ločeno zbiranje 
odpadkov. Uporabljeni bodo 
ekološko prijazni materiali, ki bodo 
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izboljšali kvaliteto bivanja in jih bo v 
največji meri možno reciklirati. 

TOPLOTNA IN HLADILNA 
ENERGIJA 

Med gradnjo ne bo vplivov. Vgrajena bo toplotna izolacija 
zunanjega ovoja z veliko energijsko 
varčnostjo objekta. 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  ČASOVNI NAČRT IZVEDBE PROJEKTA 

Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Investitor predvideva, da se bo 

realizacija GOI del zaključila predvidoma do konca julija 2014, vgradnja knjižnične opreme pa do konca leta 

2014. Zadnji izdatki pa bi nastali predvidoma v mesecu februarju 2015. 

Podroben časovni načrt operacije je predstavljen v točki 2.6.1. »Časovni načrt investicijske operacije« in ga 

zato tukaj ne bomo ponovno prikazovali. 
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12.1.  ORGANIZACIJA VODENJA 

Celotna organizacija vodenja projekta je predstavljena v točki 2.4. »Predvidena organizacija in druge 

potrebne prvine za izvedbo« ter v nadaljevanju ne bo ponovno izpostavljena. 

 

12.2.  ANALIZA IZVEDLJIVOSTI KLJUČNIH MEJNIKOV INVESTICIJSKE OPERACIJE 

V nadaljevanju smo preverili izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih mejnikov v projektu. 

Tabela 32: Prikaz ključnih mejnikov glede izvedljivosti investicijske operacije 

KLJUČNI MEJNIKI TRAJANJE 

Priprava: 
- Investicijska dokumentacija 
- Projektna dokumentacija 
- Sklenitev pogodbe o sofinanciranju 
- Izbor izvajalca gradnje 

 
Izdelana 
Izdelana 
Odvisno od pridobitve sklepa o sofinanciranju 
Odvisno od pridobitve sklepa o sofinanciranju  

Izvedba: 
- Gradnja + Oprema 
- Nadzor nad gradnjo 
- Tehnični pregledi in uporabna 

dovoljenja 
- Predaja objekta v obratovanje 

 
Vse aktivnosti bodo zaključene najkasneje do konca leta 2014 
V času izvajanja gradbenih del 
V roku 1 meseca po izgradnji 
 
V roku 1 meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja 

Analiza izvajanja: 
- Poročilo o izvajanju investicije 
- Poročila o učinkih projekta 
- Doseženi vsi cilji investicije 

 
Mesečno v času trajanja projekta (2013-2015) 
V okviru letnega poročila upravljavca 

Vir: JHP projektne rešitve d.o.o., september 2013. 

 

12.3.   JAVNA NAROČILA 

Vsa predvidena večja dela bodo oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2) (Uradni list RS, 

128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012, 90/2012). Ostala dela in storitve (izdelava dokumentacije) 

so bila ali še bodo oddana izbranim ponudnikom skladno z javno naročniško zakonodajo. Navedba 

posameznih javnih naročil za posamezne postavke je prikazana v poglavju 2.5. »Način in postopek izbire 

izvajalcev« in je zato ne prikazujemo ponovno. 
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12.4.   POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJE 

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje 

izvajanja investicije. V ta namen morajo biti (vsaj mesečno) izdelana poročila o izvajanju investicije. V okviru 

poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od predvidenega načrta izvajanja investicije v vseh njenih 

segmentih, poročilo pa zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem in težav, ki se pojavijo med izvajanjem.  

 

12.5.   POROČILO O SPREMLJANJU UČINKOV 

Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta pripravi upravljavec investicije za spremljanje 

kazalnikov, predvidenih v investicijskem programu. Nato to poročilo preuči ter pripravi predlog za morebitne 

potrebne ukrepe. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe projekta oz. v 

skladu s predpisi sofinancerjev.  

 

12.6.   ZAKLJUČEK 

Projekt ima jasno časovno in organizacijsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja pripravljalne 

faze, zato menimo, da je projekt s tega vidika realen in izvedljiv. 
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13.   NAČRT FINANCIRANJA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

13.1.   NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI V STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

Tabela 33: Specifikacija investicijskih stroškov po posameznih postavkah v letih (stalne cene v EUR) 

Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ Delež po postavkah 

1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 

brez 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1,38% 

22% 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,39% 

z 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 1,77% 

2. Gradbeno-obrtniška dela 

brez 0,00 197.985,23 0,00 197.985,23 27,31% 

22% 0,00 43.556,75 0,00 43.556,75 7,70% 

z 0,00 241.541,98 0,00 241.541,98 35,01% 

3. Elektro inštalacije 

brez 0,00 66.092,23 0,00 66.092,23 9,12% 

22% 0,00 14.540,29 0,00 14.540,29 2,57% 

z 0,00 80.632,52 0,00 80.632,52 11,69% 

4. Strojne inštalacije 

brez 0,00 88.122,97 0,00 88.122,97 12,16% 

22% 0,00 19.387,05 0,00 19.387,05 3,43% 

z 0,00 107.510,02 0,00 107.510,02 15,58% 

5. Nadzor nad gradnjo 

brez 0,00 17.694,46 0,00 17.694,46 2,44% 

22% 0,00 3.892,78 0,00 3.892,78 0,69% 

z 0,00 21.587,24 0,00 21.587,24 3,13% 

6. Knjižnična oprema 

brez 0,00 0,00 180.219,84 180.219,84 24,86% 

22% 0,00 0,00 39.648,36 39.648,36 7,01% 

z 0,00 0,00 219.868,20 219.868,20 31,87% 
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7. Obveščanje in informiranje javnosti 

brez 0,00 3.522,00 1.802,20 5.324,20 0,73% 

22% 0,00 774,84 396,48 1.171,32 0,21% 

z 0,00 4.296,84 2.198,68 6.495,52 0,94% 

/ SKUPAJ 

brez 10.000,00 373.416,89 182.022,04 565.438,93 78,00% 

22% 2.200,00 82.151,71 40.044,84 124.396,55 22,00% 

z 12.200,00 455.568,60 222.066,88 689.835,48 100,00% 

/ Delež po letih / 1,77% 66,04% 32,19% 100,00% 
 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

Tabela 34: Specifikacija investicijskih stroškov po posameznih postavkah v letih (tekoče cene v EUR) 

Zap.št. Postavka DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ Delež po postavkah 

1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije in pridobitev ostalih dovoljenj 

brez 10.210,00 0,00 0,00 10.210,00 1,35% 

22% 2.246,20 0,00 0,00 2.246,20 0,38% 

z 12.456,20 0,00 0,00 12.456,20 1,73% 

2. Gradbeno-obrtniška dela 

brez 0,00 205.377,20 0,00 205.377,20 27,15% 

22% 0,00 45.182,99 0,00 45.182,99 7,66% 

z 0,00 250.560,19 0,00 250.560,19 34,81% 

3. Elektro inštalacije 

brez 0,00 68.559,85 0,00 68.559,85 9,06% 

22% 0,00 15.083,17 0,00 15.083,17 2,56% 

z 0,00 83.643,02 0,00 83.643,02 11,62% 

4. Strojne inštalacije 

brez 0,00 91.413,13 0,00 91.413,13 12,09% 

22% 0,00 20.110,89 0,00 20.110,89 3,41% 

z 0,00 111.524,02 0,00 111.524,02 15,49% 

5. Nadzor nad gradnjo brez 0,00 18.355,10 0,00 18.355,10 2,43% 
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22% 0,00 4.038,12 0,00 4.038,12 0,68% 

z 0,00 22.393,22 0,00 22.393,22 3,11% 

6. Knjižnična oprema 

brez 0,00 0,00 190.500,55 190.500,55 25,19% 

22% 0,00 0,00 41.910,12 41.910,12 7,10% 

z 0,00 0,00 232.410,67 232.410,67 32,29% 

7. Obveščanje in informiranje javnosti 

brez 0,00 3.653,50 1.905,01 5.558,51 0,73% 

22% 0,00 803,77 419,10 1.222,87 0,21% 

z 0,00 4.457,27 2.324,11 6.781,38 0,94% 

/ SKUPAJ 

brez 10.210,00 387.358,78 192.405,56 589.974,34 78,00% 

22% 2.246,20 85.218,94 42.329,22 129.794,36 22,00% 

z 12.456,20 472.577,72 234.734,78 719.768,70 100,00% 

/ Delež po letih / 1,73% 65,66% 32,61% 100,00% 
 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 



 

95 
 

14.  PROJEKCIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA 

14.1.  IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV OBJEKTA 

Tabela 35: Izhodišča za izračun finančno-ekonomske analize investicijskega projekta 

PRIHODKI IZ POSLOVANJA na leto STROŠKI POSLOVANJA na leto 

Postavka Znesek (EUR) Postavka Znesek (EUR) 

Sredstva lokalnih skupnosti – Občina 
Selnica ob Dravi 

24.413,70 Stroški elektrike 3.060,00 

Donacije 340,00 Stroški ogrevanja 2.295,00 

Prihodki za javna dela 2.805,00 Stroški vode 119,00 

Prihodki od tržne dejavnosti – sponzorstvo 1.530,00 Stroški odvoza smeti 221,00 

Prihodki od vstopnic 340,00 Stroški telekomunikacije 340,00 

Prihodki iz najemnine 340,00 Stroški zavarovanja  425,00 

/ / Stroški popravil 595,00 

/ / Stroški komunalnih storitev 93,50 

/ / Stroški varovanja 204,00 

/ / Stroški čistil 255,00 

/ / Stroški vzdrževanja dvigala 272,00 

/ / Stroški dimnikarskih storitev 51,00 

/ / Stroški dela 36.000,00 

/ / Stroški izvedbe programa 3.400,00 

SKUPAJ 29.768,70 SKUPAJ 47.330,50 

Vir: Občina Selnica ob Dravi, Interni vir, september 2013. 

Novozgrajena knjižnica v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra bo predvidoma pridobivala 

prihodke z opravljanjem dejavnosti javne službe ter s prodajo storitev na trgu. Na podlagi prikazanih izhodišč 

se predvideva, da bo leto zaključil s presežkom odhodkov nad prihodkov v višini -17.561,80 EUR. Prihodki 

novozgrajene knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra bodo obsegali prihodke od 

lokalnih skupnosti – sredstva Občine Selnica ob Dravi v višini 24.413,70 EUR, donacije v višini 340,00 EUR, 

prihodke za javna dela v višini 2.805,00 EUR, prihodke od tržne dejavnosti v višini 1.530,00 EUR, prihodke 

od prodaje vstopnic v višini 340,00 EUR in prihodke iz naslova najemnine v višini 340,00 EUR. Odhodki 

novozgrajene knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra so na letni ravni predvideni v 

višini 51.330,50 EUR in zajemajo naslednje: stroški elektrike (3.060,00 EUR), stroški ogrevanja (2.295,00 

EUR), stroški vode (119,00 EUR), stroški odvoza smeti (221,00 EUR), stroški telekomunikacij (340,00 EUR), 

stroški zavarovanja (425,00 EUR), stroški popravil (595,00 EUR), stroški komunalnih storitev (93,50 EUR), 

stroški varovanja (204,00 EUR), stroški čistil (255,00 EUR), stroški vzdrževanja dvigala (272,00 EUR), 

stroški dimnikarskih storitev (51,00 EUR), stroški dela (36.000,00 EUR) in stroški izvedbe programa 

(3.400,00 EUR).  
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Ekonomska doba investicije je določena na 15 let.25 Pri tem amortizacija vsebuje različne amortizacijske 

stopnje, ki so v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010). 

o Amortizacijska stopnja: 

- amortizacijska stopnja za gradnjo novih objektov 3,00%; 

- amortizacijska stopnja za knjižnično opremo 12,00%. 

Kot začetno obdobje prihodkov in stroškov se upošteva marec leta 2015, saj bo z februarjem leta 2015, 

novozgrajena knjižnica v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra pridobila uporabno dovoljenje. 

Projekti, ki se bodo izvajali v novozgrajenem objektu se bodo vodili na samostojnih stroškovnih nosilcih 

(vsakemu projektu bo pripadal svoj stroškovni nosilec) oz. delovnih nalogih, na katerih bodo vidni vsi prihodki 

in vsi stroški obravnavanega projekta. 

 

14.2.   OPIS FINANČNIH KAZALNIKOV 

NETO SEDANJA VREDNOST = Neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost je razlika med sedanjo 

vrednostjo izdatkov dolgoročne naložbe in sedanjo vrednostjo neto denarnih tokov od dolgoročne naložbe. 

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI = Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto 

sedanja vrednost enaka nič. Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za 

oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta. 

RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST = Relativna neto sedanja vrednost prikazuje sedanjo vrednost 

neto denarnih tokov v celotni ekonomski dobi investicije glede na sedanjo vrednost stroškov investicije. 

Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi 

investicijskimi stroški. 

                                                   
25 Skladno z Delovnim dokumentom 4 za novo programsko obdobje 2007-2013 »Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize 

stroškov in koristi« je bila za referenčno obdobje (ekonomska doba) izbrana doba 15 let. 
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14.2.1.  Ocena prihodkov in stroškov poslovanja kulturno informacijskega in turističnega centra  

Tabela 36: Ocena prihodkov in stroškov poslovanja v ekonomski dobi investicijske operacije (v tekočih cenah z DDV) 

Ekonomsko leto / / 1 2 3 4 5 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PRIHODKI IZ POSLOVANJA 0,00 0,00 26.222,39 32.096,20 32.738,13 33.392,89 34.060,75 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 0,00 0,00 21.505,32 26.322,52 26.848,97 27.385,95 27.933,67 

2. Donacije 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 389,02 

3. Prihodki za javna dela 0,00 0,00 2.470,84 3.024,31 3.084,80 3.146,49 3.209,42 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 0,00 0,00 1.347,73 1.649,63 1.682,62 1.716,27 1.750,60 

5. Prihodki od vstopnic 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 389,02 

6. Prihodki iz najemnine 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 389,02 

STROŠKI IZ POSLOVANJA 0,00 0,00 69.875,88 84.851,67 85.872,29 86.913,32 87.975,18 

1. Stroški obratovanja 0,00 0,00 6.985,75 8.550,56 8.721,57 8.896,00 9.073,92 

a) Stroški elektrike 0,00 0,00 2.695,47 3.299,25 3.365,24 3.432,54 3.501,19 

b) Stroški ogrevanja 0,00 0,00 2.021,60 2.474,44 2.523,93 2.574,40 2.625,89 

c) Stroški vode 0,00 0,00 104,82 128,30 130,87 133,49 136,16 

d) Stroški odvoza smeti 0,00 0,00 194,67 238,28 243,04 247,91 252,86 

e) Stroški telekomunikacije 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 389,02 

f) Stroški zavarovanja  0,00 0,00 374,37 458,23 467,39 476,74 486,28 

g) Stroški popravil 0,00 0,00 524,12 641,52 654,35 667,44 680,79 

h) Stroški komunalnih storitev 0,00 0,00 82,36 100,81 102,83 104,88 106,98 

i) Stroški varovanja 0,00 0,00 179,70 219,95 224,35 228,84 233,41 

j) Stroški čistil 0,00 0,00 224,62 274,94 280,44 286,04 291,77 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 0,00 0,00 239,60 293,27 299,13 305,11 311,22 



      

 

Investicijski projekt »Večnamenski kulturno-turistični center« 

- 98 - 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 

Slovenski trg 4 

2352 Selnica ob Dravi 

l) Stroški dimnikarskih storitev 0,00 0,00 44,92 54,99 56,09 57,21 58,35 

2. Stroški dela 0,00 0,00 31.711,36 38.814,71 39.591,00 40.382,82 41.190,48 

3. Stroški izvedbe programa 0,00 0,00 2.994,96 3.665,83 3.739,15 3.813,93 3.890,21 

4. Stroški amortizacije 0,00 0,00 28.183,81 33.820,57 33.820,57 33.820,57 33.820,57 

a) GOI dela 0,00 0,00 9.133,75 10.960,51 10.960,51 10.960,51 10.960,51 

b) Oprema 0,00 0,00 19.050,05 22.860,07 22.860,07 22.860,07 22.860,07 

RAZLIKA 0,00 0,00 -43.653,49 -52.755,46 -53.134,16 -53.520,43 -53.914,43 
 

Ekonomsko leto 6 7 8 9 10 11 

Leto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PRIHODKI IZ POSLOVANJA 34.741,96 35.436,80 36.145,54 36.868,45 37.605,82 38.357,94 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 28.492,34 29.062,19 29.643,43 30.236,30 30.841,02 31.457,84 

2. Donacije 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 438,10 

3. Prihodki za javna dela 3.273,61 3.339,09 3.405,87 3.473,98 3.543,46 3.614,33 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 1.785,61 1.821,32 1.857,75 1.894,90 1.932,80 1.971,45 

5. Prihodki od vstopnic 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 438,10 

6. Prihodki iz najemnine 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 438,10 

STROŠKI IZ POSLOVANJA 89.058,27 90.163,03 91.289,87 81.009,23 70.751,57 71.947,39 

1. Stroški obratovanja 9.255,40 9.440,51 9.629,32 9.821,90 10.018,34 10.218,71 

a) Stroški elektrike 3.571,21 3.642,64 3.715,49 3.789,80 3.865,60 3.942,91 

b) Stroški ogrevanja 2.678,41 2.731,98 2.786,62 2.842,35 2.899,20 2.957,18 

c) Stroški vode 138,88 141,66 144,49 147,38 150,33 153,34 

d) Stroški odvoza smeti 257,92 263,08 268,34 273,71 279,18 284,77 

e) Stroški telekomunikacije 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 438,10 
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f) Stroški zavarovanja  496,00 505,92 516,04 526,36 536,89 547,63 

g) Stroški popravil 694,40 708,29 722,46 736,91 751,64 766,68 

h) Stroški komunalnih storitev 109,12 111,30 113,53 115,80 118,12 120,48 

i) Stroški varovanja 238,08 242,84 247,70 252,65 257,71 262,86 

j) Stroški čistil 297,60 303,55 309,62 315,82 322,13 328,58 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 317,44 323,79 330,27 336,87 343,61 350,48 

l) Stroški dimnikarskih storitev 59,52 60,71 61,92 63,16 64,43 65,72 

2. Stroški dela 42.014,29 42.854,57 43.711,66 44.585,90 45.477,61 46.387,17 

3. Stroški izvedbe programa 3.968,02 4.047,38 4.128,32 4.210,89 4.295,11 4.381,01 

4. Stroški amortizacije 33.820,57 33.820,57 33.820,57 22.390,54 10.960,51 10.960,51 

a) GOI dela 10.960,51 10.960,51 10.960,51 10.960,51 10.960,51 10.960,51 

b) Oprema 22.860,07 22.860,07 22.860,07 11.430,03 0,00 0,00 

RAZLIKA -54.316,31 -54.726,22 -55.144,34 -44.140,78 -33.145,75 -33.589,45 
 

Ekonomsko leto 12 13 14 15 16  

Leto 2026 2027 2028 2029 2030 SKUPAJ 

PRIHODKI IZ POSLOVANJA 39.125,09 39.907,60 40.705,75 41.519,86 7.058,38 545.983,55 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 32.087,00 32.728,74 33.383,32 34.050,98 5.788,67 447.768,24 

2. Donacije 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

3. Prihodki za javna dela 3.686,62 3.760,35 3.835,56 3.912,27 665,09 51.446,11 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 2.010,88 2.051,10 2.092,12 2.133,97 362,77 28.061,52 

5. Prihodki od vstopnic 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

6. Prihodki iz najemnine 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

STROŠKI IZ POSLOVANJA 73.167,13 74.411,26 75.680,27 76.974,67 213.991,76 1.423.932,78 
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1. Stroški obratovanja 10.423,08 10.631,54 10.844,17 11.061,06 1.880,38 145.452,19 

a) Stroški elektrike 4.021,77 4.102,20 4.184,25 4.267,93 725,55 56.123,03 

b) Stroški ogrevanja 3.016,33 3.076,65 3.138,19 3.200,95 544,16 42.092,27 

c) Stroški vode 156,40 159,53 162,72 165,98 28,22 2.182,56 

d) Stroški odvoza smeti 290,46 296,27 302,20 308,24 52,40 4.053,33 

e) Stroški telekomunikacije 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

f) Stroški zavarovanja  558,58 569,75 581,15 592,77 100,77 7.794,87 

g) Stroški popravil 782,01 797,65 813,60 829,88 141,08 10.912,81 

h) Stroški komunalnih storitev 122,89 125,35 127,85 130,41 22,17 1.714,87 

i) Stroški varovanja 268,12 273,48 278,95 284,53 48,37 3.741,54 

j) Stroški čistil 335,15 341,85 348,69 355,66 60,46 4.676,92 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 357,49 364,64 371,93 379,37 64,49 4.988,71 

l) Stroški dimnikarskih storitev 67,03 68,37 69,74 71,13 12,09 935,38 

2. Stroški dela 47.314,91 48.261,21 49.226,43 50.210,96 8.535,86 660.270,95 

3. Stroški izvedbe programa 4.468,63 4.558,00 4.649,16 4.742,15 806,16 62.358,92 

4. Stroški amortizacije 10.960,51 10.960,51 10.960,51 10.960,51 202.769,35 555.850,73 

a) GOI dela 10.960,51 10.960,51 10.960,51 10.960,51 202.769,35 365.350,18 

b) Oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.500,55 

RAZLIKA -34.042,03 -34.503,66 -34.974,53 -35.454,81 -206.933,38 -877.949,24 
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14.2.2.   Likvidnostni tok 

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov poslovanja nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra. Pri tem so upoštevani 

vsi stroški operacije v tekočih cenah z DDV. 

Tabela 37: Likvidnostni tok investicijskega projekta 

Ekonomsko leto / / 1 2 3 4 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SKUPAJ PRILIVI 12.456,20 472.577,72 260.957,17 32.096,20 32.738,13 33.392,89 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 0,00 0,00 21.505,32 26.322,52 26.848,97 27.385,95 

2. Donacije 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

3. Prihodki za javna dela 0,00 0,00 2.470,84 3.024,31 3.084,80 3.146,49 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 0,00 0,00 1.347,73 1.649,63 1.682,62 1.716,27 

5. Prihodki od vstopnic 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

6. Prihodki iz najemnine 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

7. Viri financiranja 12.456,20 472.577,72 234.734,78 0,00 0,00 0,00 

8. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ ODLIVI 12.456,20 472.577,72 276.426,85 51.031,10 52.051,72 53.092,75 

1. Viri financiranja 12.456,20 472.577,72 234.734,78 0,00 0,00 0,00 

2. Stroški obratovanja 0,00 0,00 6.985,75 8.550,56 8.721,57 8.896,00 

a) Stroški elektrike 0,00 0,00 2.695,47 3.299,25 3.365,24 3.432,54 

b) Stroški ogrevanja 0,00 0,00 2.021,60 2.474,44 2.523,93 2.574,40 

c) Stroški vode 0,00 0,00 104,82 128,30 130,87 133,49 

d) Stroški odvoza smeti 0,00 0,00 194,67 238,28 243,04 247,91 

e) Stroški telekomunikacije 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 
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f) Stroški zavarovanja  0,00 0,00 374,37 458,23 467,39 476,74 

g) Stroški popravil 0,00 0,00 524,12 641,52 654,35 667,44 

h) Stroški komunalnih storitev 0,00 0,00 82,36 100,81 102,83 104,88 

i) Stroški varovanja 0,00 0,00 179,70 219,95 224,35 228,84 

j) Stroški čistil 0,00 0,00 224,62 274,94 280,44 286,04 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 0,00 0,00 239,60 293,27 299,13 305,11 

l) Stroški dimnikarskih storitev 0,00 0,00 44,92 54,99 56,09 57,21 

3. Stroški dela 0,00 0,00 31.711,36 38.814,71 39.591,00 40.382,82 

4. Stroški izvedbe programa 0,00 0,00 2.994,96 3.665,83 3.739,15 3.813,93 

NETO PRILIV/ODLIV 0,00 0,00 -15.469,68 -18.934,89 -19.313,59 -19.699,86 
 

Ekonomsko leto 5 6 7 8 9 10 

Leto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SKUPAJ PRILIVI 34.060,75 34.741,96 35.436,80 36.145,54 36.868,45 37.605,82 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 27.933,67 28.492,34 29.062,19 29.643,43 30.236,30 30.841,02 

2. Donacije 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

3. Prihodki za javna dela 3.209,42 3.273,61 3.339,09 3.405,87 3.473,98 3.543,46 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 1.750,60 1.785,61 1.821,32 1.857,75 1.894,90 1.932,80 

5. Prihodki od vstopnic 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

6. Prihodki iz najemnine 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

7. Viri financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ ODLIVI 54.154,61 55.237,70 56.342,45 57.469,30 58.618,69 59.791,06 

1. Viri financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Stroški obratovanja 9.073,92 9.255,40 9.440,51 9.629,32 9.821,90 10.018,34 

a) Stroški elektrike 3.501,19 3.571,21 3.642,64 3.715,49 3.789,80 3.865,60 

b) Stroški ogrevanja 2.625,89 2.678,41 2.731,98 2.786,62 2.842,35 2.899,20 

c) Stroški vode 136,16 138,88 141,66 144,49 147,38 150,33 

d) Stroški odvoza smeti 252,86 257,92 263,08 268,34 273,71 279,18 

e) Stroški telekomunikacije 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

f) Stroški zavarovanja  486,28 496,00 505,92 516,04 526,36 536,89 

g) Stroški popravil 680,79 694,40 708,29 722,46 736,91 751,64 

h) Stroški komunalnih storitev 106,98 109,12 111,30 113,53 115,80 118,12 

i) Stroški varovanja 233,41 238,08 242,84 247,70 252,65 257,71 

j) Stroški čistil 291,77 297,60 303,55 309,62 315,82 322,13 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 311,22 317,44 323,79 330,27 336,87 343,61 

l) Stroški dimnikarskih storitev 58,35 59,52 60,71 61,92 63,16 64,43 

3. Stroški dela 41.190,48 42.014,29 42.854,57 43.711,66 44.585,90 45.477,61 

4. Stroški izvedbe programa 3.890,21 3.968,02 4.047,38 4.128,32 4.210,89 4.295,11 

NETO PRILIV/ODLIV -20.093,86 -20.495,74 -20.905,65 -21.323,76 -21.750,24 -22.185,24 
 

Ekonomsko leto 11 12 13 14 15 16  

Leto 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SKUPAJ 

SKUPAJ PRILIVI 38.357,94 39.125,09 39.907,60 40.705,75 41.519,86 208.000,97 1.466.694,84 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 31.457,84 32.087,00 32.728,74 33.383,32 34.050,98 5.788,67 447.768,24 

2. Donacije 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

3. Prihodki za javna dela 3.614,33 3.686,62 3.760,35 3.835,56 3.912,27 665,09 51.446,11 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 1.971,45 2.010,88 2.051,10 2.092,12 2.133,97 362,77 28.061,52 
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5. Prihodki od vstopnic 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

6. Prihodki iz najemnine 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

7. Viri financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.768,70 

8. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.942,60 200.942,60 

SKUPAJ ODLIVI 60.986,88 62.206,62 63.450,75 64.719,77 66.014,16 11.222,41 1.587.850,75 

1. Viri financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.768,70 

2. Stroški obratovanja 10.218,71 10.423,08 10.631,54 10.844,17 11.061,06 1.880,38 145.452,19 

a) Stroški elektrike 3.942,91 4.021,77 4.102,20 4.184,25 4.267,93 725,55 56.123,03 

b) Stroški ogrevanja 2.957,18 3.016,33 3.076,65 3.138,19 3.200,95 544,16 42.092,27 

c) Stroški vode 153,34 156,40 159,53 162,72 165,98 28,22 2.182,56 

d) Stroški odvoza smeti 284,77 290,46 296,27 302,20 308,24 52,40 4.053,33 

e) Stroški telekomunikacije 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

f) Stroški zavarovanja  547,63 558,58 569,75 581,15 592,77 100,77 7.794,87 

g) Stroški popravil 766,68 782,01 797,65 813,60 829,88 141,08 10.912,81 

h) Stroški komunalnih storitev 120,48 122,89 125,35 127,85 130,41 22,17 1.714,87 

i) Stroški varovanja 262,86 268,12 273,48 278,95 284,53 48,37 3.741,54 

j) Stroški čistil 328,58 335,15 341,85 348,69 355,66 60,46 4.676,92 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 350,48 357,49 364,64 371,93 379,37 64,49 4.988,71 

l) Stroški dimnikarskih storitev 65,72 67,03 68,37 69,74 71,13 12,09 935,38 

3. Stroški dela 46.387,17 47.314,91 48.261,21 49.226,43 50.210,96 8.535,86 660.270,95 

4. Stroški izvedbe programa 4.381,01 4.468,63 4.558,00 4.649,16 4.742,15 806,16 62.358,92 

NETO PRILIV/ODLIV -22.628,95 -23.081,53 -23.543,16 -24.014,02 -24.494,30 196.778,57 -121.155,91 
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14.2.3.  Finančni tok 

Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za ekonomsko dobo 15 let ter ob upoštevanju prejšnjih ocen prihodkov in stroškov. 

Tabela 38: Finančni tok investicijske operacije 

Ekonomsko leto / / 1 2 3 4 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SKUPAJ PRILIVI 0,00 0,00 26.222,39 32.096,20 32.738,13 33.392,89 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 0,00 0,00 21.505,32 26.322,52 26.848,97 27.385,95 

2. Donacije 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

3. Prihodki za javna dela 0,00 0,00 2.470,84 3.024,31 3.084,80 3.146,49 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 0,00 0,00 1.347,73 1.649,63 1.682,62 1.716,27 

5. Prihodki od vstopnic 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

6. Prihodki iz najemnine 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

7. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ ODLIVI 12.456,20 472.577,72 276.426,85 51.031,10 52.051,72 53.092,75 

1. Investicijski stroški 12.456,20 472.577,72 234.734,78 0,00 0,00 0,00 

2. Stroški obratovanja 0,00 0,00 6.985,75 8.550,56 8.721,57 8.896,00 

a) Stroški elektrike 0,00 0,00 2.695,47 3.299,25 3.365,24 3.432,54 

b) Stroški ogrevanja 0,00 0,00 2.021,60 2.474,44 2.523,93 2.574,40 

c) Stroški vode 0,00 0,00 104,82 128,30 130,87 133,49 

d) Stroški odvoza smeti 0,00 0,00 194,67 238,28 243,04 247,91 

e) Stroški telekomunikacije 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

f) Stroški zavarovanja  0,00 0,00 374,37 458,23 467,39 476,74 

g) Stroški popravil 0,00 0,00 524,12 641,52 654,35 667,44 
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h) Stroški komunalnih storitev 0,00 0,00 82,36 100,81 102,83 104,88 

i) Stroški varovanja 0,00 0,00 179,70 219,95 224,35 228,84 

j) Stroški čistil 0,00 0,00 224,62 274,94 280,44 286,04 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 0,00 0,00 239,60 293,27 299,13 305,11 

l) Stroški dimnikarskih storitev 0,00 0,00 44,92 54,99 56,09 57,21 

3. Stroški dela 0,00 0,00 31.711,36 38.814,71 39.591,00 40.382,82 

4. Stroški izvedbe programa 0,00 0,00 2.994,96 3.665,83 3.739,15 3.813,93 

NETO PRILIV/ODLIV -12.456,20 -472.577,72 -250.204,46 -18.934,89 -19.313,59 -19.699,86 
 

Ekonomsko leto 5 6 7 8 9 10 

Leto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SKUPAJ PRILIVI 34.060,75 34.741,96 35.436,80 36.145,54 36.868,45 37.605,82 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 27.933,67 28.492,34 29.062,19 29.643,43 30.236,30 30.841,02 

2. Donacije 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

3. Prihodki za javna dela 3.209,42 3.273,61 3.339,09 3.405,87 3.473,98 3.543,46 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 1.750,60 1.785,61 1.821,32 1.857,75 1.894,90 1.932,80 

5. Prihodki od vstopnic 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

6. Prihodki iz najemnine 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

7. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ ODLIVI 54.154,61 55.237,70 56.342,45 57.469,30 58.618,69 59.791,06 

1. Investicijski stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Stroški obratovanja 9.073,92 9.255,40 9.440,51 9.629,32 9.821,90 10.018,34 

a) Stroški elektrike 3.501,19 3.571,21 3.642,64 3.715,49 3.789,80 3.865,60 

b) Stroški ogrevanja 2.625,89 2.678,41 2.731,98 2.786,62 2.842,35 2.899,20 
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c) Stroški vode 136,16 138,88 141,66 144,49 147,38 150,33 

d) Stroški odvoza smeti 252,86 257,92 263,08 268,34 273,71 279,18 

e) Stroški telekomunikacije 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

f) Stroški zavarovanja  486,28 496,00 505,92 516,04 526,36 536,89 

g) Stroški popravil 680,79 694,40 708,29 722,46 736,91 751,64 

h) Stroški komunalnih storitev 106,98 109,12 111,30 113,53 115,80 118,12 

i) Stroški varovanja 233,41 238,08 242,84 247,70 252,65 257,71 

j) Stroški čistil 291,77 297,60 303,55 309,62 315,82 322,13 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 311,22 317,44 323,79 330,27 336,87 343,61 

l) Stroški dimnikarskih storitev 58,35 59,52 60,71 61,92 63,16 64,43 

3. Stroški dela 41.190,48 42.014,29 42.854,57 43.711,66 44.585,90 45.477,61 

4. Stroški izvedbe programa 3.890,21 3.968,02 4.047,38 4.128,32 4.210,89 4.295,11 

NETO PRILIV/ODLIV -20.093,86 -20.495,74 -20.905,65 -21.323,76 -21.750,24 -22.185,24 
 

Ekonomsko leto 11 12 13 14 15 16  

Leto 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SKUPAJ 

SKUPAJ PRILIVI 38.357,94 39.125,09 39.907,60 40.705,75 41.519,86 208.000,97 746.926,15 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 31.457,84 32.087,00 32.728,74 33.383,32 34.050,98 5.788,67 447.768,24 

2. Donacije 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

3. Prihodki za javna dela 3.614,33 3.686,62 3.760,35 3.835,56 3.912,27 665,09 51.446,11 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 1.971,45 2.010,88 2.051,10 2.092,12 2.133,97 362,77 28.061,52 

5. Prihodki od vstopnic 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

6. Prihodki iz najemnine 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

7. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.942,60 200.942,60 
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SKUPAJ ODLIVI 60.986,88 62.206,62 63.450,75 64.719,77 66.014,16 11.222,41 1.587.850,75 

1. Investicijski stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.768,70 

2. Stroški obratovanja 10.218,71 10.423,08 10.631,54 10.844,17 11.061,06 1.880,38 145.452,19 

a) Stroški elektrike 3.942,91 4.021,77 4.102,20 4.184,25 4.267,93 725,55 56.123,03 

b) Stroški ogrevanja 2.957,18 3.016,33 3.076,65 3.138,19 3.200,95 544,16 42.092,27 

c) Stroški vode 153,34 156,40 159,53 162,72 165,98 28,22 2.182,56 

d) Stroški odvoza smeti 284,77 290,46 296,27 302,20 308,24 52,40 4.053,33 

e) Stroški telekomunikacije 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

f) Stroški zavarovanja  547,63 558,58 569,75 581,15 592,77 100,77 7.794,87 

g) Stroški popravil 766,68 782,01 797,65 813,60 829,88 141,08 10.912,81 

h) Stroški komunalnih storitev 120,48 122,89 125,35 127,85 130,41 22,17 1.714,87 

i) Stroški varovanja 262,86 268,12 273,48 278,95 284,53 48,37 3.741,54 

j) Stroški čistil 328,58 335,15 341,85 348,69 355,66 60,46 4.676,92 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 350,48 357,49 364,64 371,93 379,37 64,49 4.988,71 

l) Stroški dimnikarskih storitev 65,72 67,03 68,37 69,74 71,13 12,09 935,38 

3. Stroški dela 46.387,17 47.314,91 48.261,21 49.226,43 50.210,96 8.535,86 660.270,95 

4. Stroški izvedbe programa 4.381,01 4.468,63 4.558,00 4.649,16 4.742,15 806,16 62.358,92 

NETO PRILIV/ODLIV -22.628,95 -23.081,53 -23.543,16 -24.014,02 -24.494,30 196.778,57 -840.924,61 
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15.  VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI 

15.1.  FINANČNA OCENA 

Poglavitni namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih rezultatov projekta. Na podlagi izračunane 

diskontirane neto sedanje vrednosti je finančna ocena operacije negativna. Sicer koristi družbenega okolja 

presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z operacijo. Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo 

stopnja izrabe zmogljivosti visoka.  

Občina Selnica ob Dravi bo z gradnjo knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra 

organizirano zadovoljevala skupne in splošne potrebe občanov, razvoj njihovega bivalnega prostora in 

krajevne kulture ter vzpostavila dobre medsebojne odnose. 

Hkrati želi Občina Selnica ob Dravi z investicijo zagotoviti obstoj in kvalitetno raven kulturnega 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. 

Ker bo investicijski projekt omogočil napredek na področju kulture nasploh bo s tem pozitivno prispeval tudi k 

napredku družbe v širšem pomenu besede. Hkrati bo objekt zgrajen po najsodobnejših normativih 

energetske gradnje, torej v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS; št. 

93/2008, 47/2009, 52/2010). Energetsko zgrajen objekt bo v večji meri poskrbel za nižje stroške vzdrževanja 

v primerjavi z drugimi primerljivimi objekti ter pozitivno vplival na okolje. 

 

15.2.   EKONOMSKA OCENA 

Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale 

parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se gleda posredne učinke ne 

samo na investitorja, ampak tudi na širšo družbo.  

Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na to, da je investicija manjša od 25 

mio EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna.  

V tem kontekstu je operacija gradnje nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra 

vsekakor pozitivna. Ocenjujemo, da pozitivni nedenarni stroški investicije prav gotovo presegajo denarne in 

nedenarne stroške investicije.  

Pozitivni ekonomski učinki investicije so:  

- izboljšanje bivalnih pogojev lokalnega prebivalstva; 

- kakovostnejše življenje za občane in občanke Občine Selnica ob Dravi; 
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- zagotovitev ustreznih sodobnih prostorov, ki bodo omogočali in spodbujali izvajanje predvsem 

kulturnih prireditev, kot tudi drugih družabnih ter izobraževalnih dejavnosti; 

- razširitev dejavnosti društev – na ta način privabiti čim večje število krajanov vseh starosti, ki bi se 

aktivno vključevali v dejavnosti in se tudi udeleževali prireditev; 

- zagotovitev gradnje objekta, ki temelji na energetski učinkovitosti in je skladna s Pravilnikom o 

učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010); 

- boljši pogoji za izvajanje kulturnih, družabnih, izobraževalnih in društvenih dejavnosti, zagotavljajo  

večji odziv krajanov tako glede aktivnega vključevanja v dejavnosti, kot tudi glede obiskovanja 

prireditev ter posledično njihovo večje zadovoljstvo; 

- povečanje števila prebivalcev v občini s povečanjem zaposlitvenih možnosti v občini, 

- posredni učinki, ki jih bodo razširjene možnosti dela in omogočanje večjega števila kulturnih in 

ostalih družabnih dejavnosti prinesle družbi nasploh; 

- povečanje števila obiskovalcev v novozgrajenem objektu kulturne dediščine in javne kulturne 

infrastrukture (+ 6.720); 

- povečanje novo ustvarjenih bruto delovnih mest (+ 3), kar vpliva tudi na trg dela; 

- večja konkurenčna prednost na regionalni ravni na področju kulturno informacijskih in knjižničarskih 

dejavnosti; 

- in še mnogi drugi pozitivni učinki. 

 

15.2.1.  Faza 1 – davčni popravki 

Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na relativne 

cene. Medtem ko je v nekaterih primerih morda težko oceniti raven cen brez davkov, se vendar lahko 

določijo nekateri splošni približki in odpravijo ta nesorazmerja cen:  

- cene inputov in outputov, ki jih upoštevamo v CBA, ne smejo vključevati DDV ali katerih koli drugih 

posrednih dajatev;  

- cene v CBA vključenih inputov morajo biti v celoti brez neposrednih davščin;  

- izpustiti je treba čista transferna plačila posameznikom, kakor so na primer plačila za socialno 

zavarovanje; 

- v določenih primerih se neposredni davki in subvencije lahko uporabijo tudi za popravek zunanjih 

vplivov.  

V tem primeru to pomeni, da je iz vrednosti investicije izključen DDV, kar je upoštevano v tabeli izračuna 

ekonomske stopnje donosnosti, ki je navedena v nadaljevanju. 
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15.2.2.  Faza 2 – popravki zaradi eksternalij 

Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso bili upoštevani v finančni 

analizi. Na primer stroški in koristi, ki izhajajo iz zagotovitve potrebne površine za izvajanje kulturnih in drugih 

družabnih dejavnosti, vpliv na okolje, vpliv na splošno gospodarsko stanje ter prenos znanja občanom glede 

energetske učinkovitosti novozgrajenega objekta. 

Praviloma je te zunanje koristi in stroške težko ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti.  

Kot splošno pravilo velja, da je treba vse družbene koristi in stroške, ki se prelivajo od projekta k ostalim 

subjektom brez nadomestila, v CBA upoštevati kot dodatek k njegovim finančnim stroškom. Zunanjim 

vplivom je treba določiti denarne vrednosti, če je to le mogoče. Če ni, jih je treba opisati z nedenarnimi 

pokazatelji.  

Mnogi veliki projekti, še zlasti infrastrukturni, lahko koristijo tudi tretjim osebam in tako prispevajo k 

prihodkom družbe, ki ga projekt ustvarja. Eden izmed takšnih primerov je tudi izgradnja nove knjižnice v 

sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi. 

V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano investicijo težavna, saj je zelo 

malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno ocenili eksternalije.  

Koristi, ki jih upoštevamo v ekonomski analizi in jih prinaša zgrajena nova knjižnica v sklopu 

Večnamenskega kulturno-turističnega centra izhajajo iz prispevka k dvigu kulturne in ostale družbene ravni, 

kar posledično vodi k zdravemu in bolj izobraženemu razvoju družbe. Pozitiven vpliv bo imela investicija tudi 

na okolje, saj bo objekt energetsko učinkovit, hkrati pa bo omogočena tudi učinkovitejša izraba naravnih 

virov. 

 Eksterne koristi, ki jih bo imela knjižnica je težko ovrednotiti, vendar glede na pomen, ki ga ima na 

razvoj družbene in ostale knjižničarske dejavnosti in družbe ter na zaščito okolja, ocenjujemo, da 

znaša dodana vrednost oziroma eksterne koristi 15,00 % stroškov investicije. 

 

15.2.3.   Faza 3 – od tržnih do obračunskih cen 

Cilj te faze je določiti vrednosti za pretvornike, s katerimi preoblikujemo tržne cene v popravljene, 

obračunske cene. To je mogoče storiti poleg upoštevanja davčnih in vplivov zunanjih dejavnikov še tedaj, ko: 

- so dejanske cene inputov in outputov zaradi motenj na trgu popačene,  

- plače niso odvisne od produktivnosti delavcev.  



      

 

Investicijski projekt »Večnamenski kulturno-turistični center« 
- 112 - 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 

Slovenski trg 4 

2352 Selnica ob Dravi 

V tem primeru določamo popravni faktor za investicijske stroške na 0,8, kar utemeljujemo s tem, da cene 

izvajalcev gradbenih del vsebujejo tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja tudi za 

prodajalce materiala oz. opreme za vgradnjo. 

 

15.2.4.  Diskontiranje 

Procesa diskontiranja se lotimo tako kot v finančni analizi šele po opredelitvi elementov v tabeli za 

ekonomsko analizo.  

Diskontna stopnja v ekonomski analizi operacij – družbena diskonta stopnja – skuša odražati družbeni vidik 

tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške vrednotili glede na zdajšnje razmere.  

V našem primeru izberemo družbeno diskontno stopnjo, ki je enaka 7,00 %.26 

 

15.2.5.  Izračun ekonomske stopnje donosnosti 

Ko so popravki zaradi neusklajenosti cen opravljeni, je mogoče izračunati ekonomsko interno stopnjo 

donosnosti.  

Ta temelji na izhodiščih, ki so opredeljena v točkah od 15.2.1. do 15.2.4. 

                                                   
26 Povzeto iz Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects, European Union, Regional Policy, julij 2008. 
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Tabela 39: Analiza stroškov in koristi investicijske operacije 

Postavka/Leto  / / 1 2 3 4 

Popravni faktor 0,8 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SKUPNE KORISTI  0,00 0,00 68.691,71 98.521,22 100.491,65 102.501,48 

Skupaj prihodki poslovanja  0,00 0,00 21.493,76 26.308,36 26.834,53 27.371,22 

Skupne koristi eksternalij  0,00 0,00 47.197,95 72.212,86 73.657,12 75.130,26 

1. Vpliv na okolje 0,2 0,00 0,00 9.439,59 14.442,57 14.731,42 15.026,05 

2. Vpliv na splošno gospodarsko stanje 0,8 0,00 0,00 37.758,36 57.770,29 58.925,69 60.104,21 

a) Prenos znanja energetske učinkovitosti 0,1 0,00 0,00 4.719,79 7.221,29 7.365,71 7.513,03 

b) Uporaba knjižnice za izvajanje dejavnosti 0,4 0,00 0,00 18.879,18 28.885,14 29.462,85 30.052,10 

c) Izobraževanje kadrov 0,1 0,00 0,00 4.719,79 7.221,29 7.365,71 7.513,03 

d) Atraktivnost za tuje naložbenike 0,2 0,00 0,00 9.439,59 14.442,57 14.731,42 15.026,05 

SKUPNI STROŠKI  8.168,00 309.887,02 188.098,27 41.828,77 42.665,34 43.518,65 

Stroški investicije  8.168,00 309.887,02 153.924,44 0,00 0,00 0,00 

Skupaj stroški poslovanja  0,00 0,00 34.173,83 41.828,77 42.665,34 43.518,65 

Neto denarni tok  -8.168,00 -309.887,02 -119.406,57 56.692,46 57.826,30 58.982,83 

Diskontni faktor  1,0000 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 0,7130 

DISKONTIRAN NETO DENARNI TOK  -8.168,00 -289.614,04 -104.294,32 46.277,93 44.115,41 42.053,94 
 

Postavka/Leto  5 6 7 8 9 10 

Popravni faktor 0,8 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SKUPNE KORISTI  104.551,51 106.642,54 108.775,39 110.950,90 113.169,92 115.433,32 

Skupaj prihodki poslovanja  27.918,65 28.477,02 29.046,56 29.627,49 30.220,04 30.824,44 

Skupne koristi eksternalij  76.632,86 78.165,52 79.728,83 81.323,41 82.949,88 84.608,87 

1. Vpliv na okolje 0,2 15.326,57 15.633,10 15.945,77 16.264,68 16.589,98 16.921,77 
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2. Vpliv na splošno gospodarsko stanje 0,8 61.306,29 62.532,42 63.783,06 65.058,73 66.359,90 67.687,10 

a) Prenos znanja energetske učinkovitosti 0,1 7.663,29 7.816,55 7.972,88 8.132,34 8.294,99 8.460,89 

b) Uporaba knjižnice za izvajanje dejavnosti 0,4 30.653,15 31.266,21 31.891,53 32.529,36 33.179,95 33.843,55 

c) Izobraževanje kadrov 0,1 7.663,29 7.816,55 7.972,88 8.132,34 8.294,99 8.460,89 

d) Atraktivnost za tuje naložbenike 0,2 15.326,57 15.633,10 15.945,77 16.264,68 16.589,98 16.921,77 

SKUPNI STROŠKI  44.389,02 45.276,80 46.182,34 47.105,99 48.048,11 49.009,07 

Stroški investicije  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skupaj stroški poslovanja  44.389,02 45.276,80 46.182,34 47.105,99 48.048,11 49.009,07 

Neto denarni tok  60.162,49 61.365,74 62.593,05 63.844,91 65.121,81 66.424,25 

Diskontni faktor  0,6663 0,6227 0,5820 0,5439 0,5083 0,4751 

DISKONTIRAN NETO DENARNI TOK  40.088,81 38.215,50 36.429,73 34.727,40 33.104,63 31.557,68 
 

Postavka/Leto  11 12 13 14 15 16  

Popravni faktor 0,8 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SKUPAJ 

SKUPNE KORISTI  117.741,98 120.096,82 122.498,76 124.948,73 127.447,71 202.253,71 1.844.717,34 

Skupaj prihodki poslovanja  31.440,93 32.069,75 32.711,14 33.365,37 34.032,67 170.492,60 612.234,55 

Skupne koristi eksternalij  86.301,05 88.027,07 89.787,61 91.583,37 93.415,03 31.761,11 1.232.482,80 

1. Vpliv na okolje 0,2 17.260,21 17.605,41 17.957,52 18.316,67 18.683,01 6.352,22 246.496,56 

2. Vpliv na splošno gospodarsko stanje 0,8 69.040,84 70.421,66 71.830,09 73.266,69 74.732,03 25.408,89 985.986,24 

a) Prenos znanja energetske učinkovitosti 0,1 8.630,11 8.802,71 8.978,76 9.158,34 9.341,50 3.176,11 123.248,28 

b) Uporaba knjižnice za izvajanje dejavnosti 0,4 34.520,42 35.210,83 35.915,05 36.633,35 37.366,01 12.704,44 492.993,12 

c) Izobraževanje kadrov 0,1 8.630,11 8.802,71 8.978,76 9.158,34 9.341,50 3.176,11 123.248,28 

d) Atraktivnost za tuje naložbenike 0,2 17.260,21 17.605,41 17.957,52 18.316,67 18.683,01 6.352,22 246.496,56 

SKUPNI STROŠKI  49.989,25 50.989,03 52.008,81 53.048,99 54.109,97 9.198,70 1.183.522,14 
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Stroški investicije  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.979,47 

Skupaj stroški poslovanja  49.989,25 50.989,03 52.008,81 53.048,99 54.109,97 9.198,70 711.542,67 

Neto denarni tok  67.752,73 69.107,79 70.489,94 71.899,74 73.337,74 193.055,02 661.195,21 

Diskontni faktor  0,4440 0,4150 0,3878 0,3624 0,3387 0,3166 / 

DISKONTIRAN NETO DENARNI TOK  30.083,02 28.677,27 27.337,22 26.059,78 24.842,03 61.116,27 142.610,25 



 

116 
 

Tabela 40: Izračun ekonomske stopnje donosnosti 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 11,12 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR) 142.610,25 

Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C)  1,5587 

 

Ekonomska stopnja donosa znaša 11,12 % in je večja kot družbena diskontna stopnja donosa, ki smo jo 

predvideli na 7,00 %27, to pomeni, da je projekt z ekonomskega vidika upravičen. 

 

15.3.  IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV 

15.3.1.  Doba vračanja investicijskih sredstev 

Upoštevajoč vrednost operacije, letne prihodke nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-

turističnega centra in stroške vzdrževanja ter upravljanja se operacija investitorju ne povrne v življenjski dobi. 

Glede na to, da gre za gradnjo nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra, ki bo 

hkrati tudi zgrajena po najnovejših smernicah energetske gradnje ter financiran s strani proračuna Občine 

Selnica ob Dravi in EU strukturnih skladov, je to razumljivo in pričakovano.  

 

15.3.2.  Neto sedanja vrednosti 

Za izračun neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s 7,00 

% diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom. Izračun neto sedanje vrednosti je prikazan za vse stroške 

investicijske operacije. 

                                                   
27 Povzeto iz Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects, European Union, Regional Policy, julij 2008. 
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Tabela 41: Neto sedanja vrednost investicijskega projekta 

Ekonomsko leto / / 1 2 3 4 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SKUPAJ PRILIVI 0,00 0,00 26.222,39 32.096,20 32.738,13 33.392,89 

SKUPAJ ODLIVI 12.456,20 472.577,72 276.426,85 51.031,10 52.051,72 53.092,75 

NETO PRILIV/ODLIV -12.456,20 -472.577,72 -250.204,46 -18.934,89 -19.313,59 -19.699,86 

Kumulativa neto prilivov/odlivov -12.456,20 -485.033,92 -735.238,38 -754.173,27 -773.486,86 -793.186,72 

Diskontni faktor 1,0000 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 0,7130 

DISKONTIRAN NETO DENARNI TOK -12.456,20 -441.661,42 -218.538,27 -15.456,51 -14.734,25 -14.045,73 
 

Ekonomsko leto 5 6 7 8 9 10 
Leto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SKUPAJ PRILIVI 34.060,75 34.741,96 35.436,80 36.145,54 36.868,45 37.605,82 

SKUPAJ ODLIVI 54.154,61 55.237,70 56.342,45 57.469,30 58.618,69 59.791,06 

NETO PRILIV/ODLIV -20.093,86 -20.495,74 -20.905,65 -21.323,76 -21.750,24 -22.185,24 

Kumulativa neto prilivov/odlivov -813.280,58 -833.776,32 -854.681,97 -876.005,73 -897.755,97 -919.941,22 

Diskontni faktor 0,6663 0,6227 0,5820 0,5439 0,5083 0,4751 

DISKONTIRAN NETO DENARNI TOK -13.389,39 -12.763,71 -12.167,28 -11.598,71 -11.056,72 -10.540,05 
 

Ekonomsko leto 11 12 13 14 15 16  
Leto 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SKUPAJ 

SKUPAJ PRILIVI 38.357,94 39.125,09 39.907,60 40.705,75 41.519,86 208.000,97 746.926,15 

SKUPAJ ODLIVI 60.986,88 62.206,62 63.450,75 64.719,77 66.014,16 11.222,41 1.587.850,75 

NETO PRILIV/ODLIV -22.628,95 -23.081,53 -23.543,16 -24.014,02 -24.494,30 196.778,57 -840.924,61 

Kumulativa neto prilivov/odlivov -942.570,17 -965.651,69 -989.194,85 -1.013.208,87 -1.037.703,17 -840.924,61 / 

Diskontni faktor 0,4440 0,4150 0,3878 0,3624 0,3387 0,3166 / 

DISKONTIRAN NETO DENARNI TOK -10.047,52 -9.578,01 -9.130,44 -8.703,79 -8.297,07 62.295,05 -771.870,01 
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Vse prihodnje pritoke in odtoke (oziroma neto ekonomski tok v posameznih letih ekonomske dobe projekta) 

diskontiramo na sedanji termin t0,  torej na leto, v katerem nastopijo prvi investicijski stroški. 

Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove neto sedanjo vrednost, ki je v tem primeru negativna, 

konkretno znaša -771.870,01 EUR. 

Negativna neto sedanja vrednost pomeni, da je sedanja vrednost vlaganj večja od sedanje vrednosti 

donosov. 

 

15.3.3.  Interna stopnja donosnosti 

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič. Interna 

stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov 

predlaganega projekta. 

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi, interna stopnja 

donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna. 

 

15.3.4.  Relativna neto sedanja vrednost 

Relativna neto sedanja vrednost prikazuje sedanjo vrednost neto denarnih tokov v celotni ekonomski dobi 

investicije glede na sedanjo vrednost stroškov investicije. 

Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi 

investicijskimi stroški. V tem primeru znaša RNSV = -1,1710. 

Količnik je manjši od nič in znaša -1,1710 kar pomeni, da so skupni diskontirani neto denarni tokovi, ki 

nastanejo v letih poslovanja, manjši od stroškov investicije.  

 

15.3.5.  Finančna neto sedanja vrednost 

Kazalniki, ki so uporabljeni pri finančni analizi so: 

 finančna interna stopnja donosnosti; 

 finančna neto sedanja vrednost. 

 

Finančna neto sedanja vrednost investicije se izračuna z upoštevanjem celotne vrednosti investicije kot odliv 

(skupaj s odhodki poslovanja) in prihodki kot priliv. 
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Finančna neto sedanja vrednost kapitala pa je izražena z vloženim kapitalom, v tem primeru Občine Selnica 

ob Dravi, skupaj s poslovnimi stroški ter pripadajočimi obrestmi in prihodki med prilivi. Donacije EU niso 

upoštevane. 

 

Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C)  ni izračunljiva 

Finančna neto sedanja vrednosti investicije (FNPV/C)  - 659.144,07 EUR28 

 

Finančna interna stopnja donosnosti kapitala (FRR/K)  ni izračunljiva 

Finančna neto sedanja vrednosti investicije (FNPV/K)  - 130.341,65 EUR29 

 

Rezultati so povsem pričakovani in v skladu z ostalimi primerljivimi projekti. Nemogoče je, da bi zgradili nov o 

knjižnico v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra in od tega imeli finančno korist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
28 Pri izračunu Finančne neto sedanje vrednosti investicije so upoštevana diskontirana sredstva celotne investicijske operacije po 

stalnih cenah z upoštevanim DDV-jem. 

29 Pri izračunu Finančne neto sedanje vrednosti kapitala niso upoštevana sredstva iz ESRR. Upoštevana so le sredstva Občine Selnica 

ob Dravi  in sicer v vrednosti 141.393,99 EUR z DDV po tekočih cenah. 
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16.  ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 

16.1.  ANALIZA TVEGANJ 

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče to 

verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje 

razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodno-

gospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).  

Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke med 

gradnjo, ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt.  

Ti dogodki bi imeli tako nizek vpliv na celoten projekt, prav tako je verjetnost teh dogodkov razmeroma malo 

verjetna, čeprav mogoča. V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer: tveganja razvoja 

projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko nastanejo v fazi obratovanja 

projekta vključno s prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka.  

Natančnejši prikaz tveganj je predstavljen v tabeli 42 »Analiza tveganj za obravnavan investicijski projekt«. 

Legenda: 

*Stopnja tveganja: 1= majhna verjetnost; 

   3 = srednja verjetnost; 

   5 = velika verjetnost.  

 

**Ocena vpliva:  0 = ni vpliva; 

1 = majhen vpliv; 

3 = srednji vpliv; 

5 = velik vpliv. 
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Tabela 42: Analiza tveganj za obravnavan investicijski projekt 

Tveganja 
Stopnja tveganj 

(verjetnost dogodka)* 
Ocena vpliva** Posledice tveganj Ukrepi za zmanjšanje tveganj 

1. TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA 

Tveganje zaradi neskladnosti projekta s strategijo 

Občine Selnica ob Dravi. 
1 

- Čas: 3 
- Stroški: 3 
- Kakovost: 1 

- Neusklajenost projekta s strategijo 
Občine Selnica ob Dravi; 

- Podaljšanje roka izvedbe zaradi 
potrebnih prilagoditev dokumentacije. 

 

- Sodelovanje Občine Selnica ob Dravi z 
izvajalcem projekta ter obveščanje oz. 
informiranje o vseh veljavnih in sprejetih strategij 
in meril Občine Selnica ob Dravi; 

- Upoštevanje sprejetih strategij in meril v fazi 
projektiranja ter kasneje v fazi izvedbe. 

Tveganje zaradi spremembe zakonodaje. 1 
- Čas: 3 
- Stroški: 1 
- Kakovost: 1 

- Neusklajenost projekta z veljavno 
zakonodajo; 

- Podaljšanje roka izvedbe projekta zaradi 
potrebnih prilagoditev dokumentacije. 

- Spremljanje zakonodaje v vseh fazah izvedbe 
projekta. 

Tveganje zaradi nestabilnih političnih dejavnikov. 1 
- Čas: 5 
- Stroški: 3 
- Kakovost: 1 

- Zastoj (ustavitev) projekta. - Preveritev strateških odločitev države. 

Tveganje zaradi odklonilnega javnega mnenja do 

realizacije projekta (npr. vplivi na kvaliteto 

življenjskega okolja prebivalcev, hrup avtomobilov 

zaradi večjih prireditev, itd.) 

1 
- Čas: 3 

- Stroški: 1 
- Kakovost: 1 

- Podaljšanje roka izvedbe projekta. - Upoštevanje zahtev oz. priporočil ; 
- Pozitivno informiranje javnosti glede projekta.  

 

Tveganja 
Stopnja tveganj 

(verjetnost dogodka)* 
Ocena vpliva** Posledice tveganj Ukrepi za zmanjšanje tveganj 

2. TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA 

Tveganje v postopkih oddaje del. 3 
- Čas: 3 
- Stroški: 3 
- kakovost: 1 

- Ponovitev postopka javnega razpisa; 
- Zamuda pri oddaji del. 

- Posebna pozornost namenjena postopku oddaje 
del (jasna opredelitev obsega del, itd.) 
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Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in 

neizkušenih zunanjih izvajalcev. 
3 

- Čas: 5 
- Stroški: 3 

- Kakovost: 5 
 

- Podaljševanje rokov izvedbe in potreba 
po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev 
(rebalans proračuna); 

- Zamude pri pridobitvi ustrezne 
dokumentacije; 

- Zapleti pri potrjevanju dokumentacije, 
- Spreminjanje in dopolnjevanje 

dokumentacije. 

- Priprava kvalitetne razpisne dokumentacije v 
skladu z veljavno zakonodajo; 

- Jasno definiranje pogojev, ki jih mora ponudnik – 
izvajalec izpolniti predvsem glede referenc, 
kadrovske zasedbe, ter določitev ustreznih meril 
za izbor ponudnika; 

- Zagotavljanje stalnega nadzora nad delom 
izvajalcev za pravočasno ukrepanje.   

Tveganje zaradi nerazpolaganja z zadostnimi 

finančnimi sredstvi (glede na pridobljene 

ponudbe). 

3 

- Čas: 5 
- Stroški: 5 
- Kakovost: 3 

 

- Projekt ne bo zaključen v predvidenem 
roku; 

- Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih 

sredstev (rebalans proračuna); 
- Pri prekoračitvi predvidenega zneska za 

izvedbo investicije  za več kot 20 %, 
potreba po novelaciji investicijske 
dokumentacije.  

- Priprava kvalitetne projektne dokumentacije v 
skladu z veljavno zakonodajo; 

- Priprava natančnih popisov del, ki so sestavni 

del razpisne dokumentacije, za čim natančnejšo 
oceno predvidenih stroškov.  
 

3. TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA 

Tveganje zaradi nedoseganja okolje-varstvenih 

standardov. 
1 

- Čas: 3 
- Stroški: 1  
- Kakovost: 3  

- Poslabšanje kakovosti okolja; 
- Povečanje obremenitev okolja; 
- Povečanje stroškov izvedbe projekta. 

- Upoštevanje standardov kakovosti okolja v vseh 
fazah izvajanja investicije kakor tudi  v fazi 
obratovanja objekta. 
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16.2.  ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja 

stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti 

posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej. 

V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante: 

 povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5,00 % in 10,00 %, 

 povečanje in zmanjšanje prihodkov za 5,00 % in 10,00 % ter  

 povečanje in zmanjšanje stroškov poslovanja za 5,00 % in 10,00 %.  

Tabela 43: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov 

Investicijski 

stroški/sprememba 
NSV ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV 

0,00 % -771.870,01 Ni izračunljiva -1,1710 Se ne povrne 11,12 % 142.610,25 

+5,00 % -804.827,22 Ni izračunljiva -1,2210 Se ne povrne 10,37 % 120.998,97 

+10,00 % -837.784,42 Ni izračunljiva -1,2710 Se ne povrne 9,68 % 99.387,69 

-5,00 % -740.482,20 Ni izračunljiva -1,1234 Se ne povrne 11,89 % 163.192,43 

-10,00 % -711.947,83 Ni izračunljiva -1,0801 Se ne povrne 12,65 % 181.903,49 

 

Tabela 44: Analiza občutljivosti na spremembe prihodkov poslovanja 

Prihodki iz 

poslovanja/sprememba 
NSV ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV 

0,00 % -771.870,01 Ni izračunljiva -1,1710 Se ne povrne 11,12 % 142.610,25 

+5,00 % -756.924,54 Ni izračunljiva -1,1483 Se ne povrne 11,46 % 154.860,65 

+10,00 % -741.979,06 Ni izračunljiva -1,1257 Se ne povrne 11,81 % 167.111,04 

-5,00 % -786.103,80 Ni izračunljiva -1,1926 Se ne povrne 10,79 % 130.943,22 

-10,00 % -799.043,61 Ni izračunljiva -1,2122 Se ne povrne 10,49 % 120.336,82 

 

Tabela 45: Analiza občutljivosti na spremembe stroškov poslovanja 

Stroški 

poslovanja/sprememba 
NSV ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV 

0,00 % -771.870,01 Ni izračunljiva -1,1710 Se ne povrne 11,12 % 142.610,25 

+5,00 % -795.632,45 Ni izračunljiva -1,2071 Se ne povrne 10,57 % 123.132,85 

+10,00 % -819.394,89 Ni izračunljiva -1,2431 Se ne povrne 10,02 % 103.655,44 

-5,00 % -749.239,12 Ni izračunljiva -1,1367 Se ne povrne 11,64 % 161.160,17 

-10,00 % -728.665,58 Ni izračunljiva -1,1055 Se ne povrne 12,11 % 178.023,73 
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Z analizo ugotavljamo, da je investicijska operacija občutljiva na vse tri postavke, najbolj pa na spremembo 

investicijskih stroškov gradnje nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra. Zaradi 

novega objekta, ki bo zgrajen po smernicah energetsko učinkovite gradnje se predvideva, da se bodo stroški 

vzdrževanja in upravljanja skozi leta spremenili oz. ustrezno zmanjšali.  

Razdelitev prihodkov in stroškov so predstavljena v poglavju 14.1. »Izhodišča in projekcija prihodkov in 

stroškov objekta« in jih tukaj ne bomo ponovno prikazovali.  

Prav tako je celotna operacija občutljiva tudi na spremembe prihodkov in stroškov poslovanja 

novozgrajenega objekta, vendar ne v tako velikem obsegu kot na ostalo postavko (sprememba investicijskih 

stroškov). Zaradi kompleksnosti gradnje nove knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega 

centra v Občini Selnica ob Dravi investicijski stroški operacije variirajo glede na dogajanja na finančnem trgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Investicijski projekt »Večnamenski kulturno-turistični center« 
- 125 - 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 

Slovenski trg 4 

2352 Selnica ob Dravi 

17.  PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

Finančna in ekonomska analiza skozi izračunane kazalce resda kaže, da se investicija v finančnem smislu 

ne bo pokrila v življenjski dobi, kar je tudi pričakovano. Novozgrajena knjižnica bo v sklopu Večnamenskega 

kulturno-turističnega centra delovala v smeri zagotavljanja kulturnih in ostalih družabnih prireditev, v svoje 

delovanje pa bo vključevala tudi izobraževanje ljudi vseh starosti, v smislu izvajanja knjižničarske dejavnosti. 

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, razvojne prioritete: »Povezovanje naravnih 

in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve: »Mreženje kulturnih potencialov«, zgradila knjižnico v 

sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega, ki bo v več-ih pogledih pripomogel k prepoznavnosti same 

občine ter skrbel za nemoteno izvajanje dogodkov oz. dejavnosti. V sklopu novega objekta bo nameščena 

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.30 

Ocenjujemo, da pozitivni nedenarni stroški investicije prav gotovo presegajo denarne in nedenarne stroške 

investicije.   

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

o povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast 

prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja; 

o ohranjanje in razvijanje kulturnih virov in dediščine podeželja, kar ima pozitiven učinek predvsem na 

kulturo in počutje prebivalcev. 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

o z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z gradnjo nove knjižnice v 

sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra možen izkoristek vseh danosti; 

o pričakuje se večji razvoja podeželskega kulturnega turizma. 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju: 

o korist iz naslova novozgrajene knjižnice v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra bo 

predvsem v večji prepoznavnosti kraja, povečanje kulturnega turizma, večje zaposlitvene možnosti, 

                                                   
30 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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povečano preseljevanje v občino ter dvig kakovosti življenja prebivalcev v neposredni bližini ter njeni 

okolici. 

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim 

terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska naložba v investicijsko 

operacijo smiselna in upravičena. K temu težijo tudi vsi cilji investicijske operacije, ki so skladni z OP RR. 

Ustreznost in kakovost projekta je vidna oz. izhaja že iz usklajenosti namenov in ciljev projekta z 

nacionalnimi in evropskimi strateškimi dokumenti, ki so opisani v zgornjih poglavjih. Ne nazadnje pa je 

ustreznost projekta razvidna tudi iz poglavja tehnični kazalniki investicijskega projekta, ki kaže, da je projekt 

naravnan k energetski učinkovitost in trajnostni gradnji, in sicer na način, da nadgrajuje trenutno veljavne 

predpise in standarde na področju gradenj. Poleg tega pa bi še posebej poudarili, da se ustreznost in 

kakovost projekta kaže tudi preko nove direktive EU na področju energetske učinkovitosti. Le-ta namreč že 

zahteva oz. že predvideva zahtevo po gradnji skoraj nič energijskih stavb. Pri tem bo novozgrajena knjižnica 

v sklopu Večnamenskega kulturno-turističnega centra, kot novozgrajeni objekt z nizko rabo energije lahko 

služil kot zgled, pomoč in dobra praksa tako pri pripravi načrta za gradnjo skoraj nič energijskih hiš, kot tudi 

pri podajanju smernic kako koncipirati in izvajati gradnjo skoraj nič energijskih hiš.  
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18. IZRAČUN FINANČNE VRZELI IN NAJVIŠJEGA 
PRIPADAJOČEGA ZNESKA SOFINANCIRANJA 

18.1.   REGULATIVNI OKVIR31 

55.(2) člen Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu 

za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ohranja metodo finančne vrzeli kot 

podlago za izračun nepovratnih sredstev EU pri projektih, ki ustvarjajo prihodek, hkrati pa določa, da 

upravičeni izdatki ne smejo preseči sedanje vrednosti investicijskih stroškov, znižane za sedanjo vrednost 

neto prihodkov investicije v izbrani ekonomski dobi, ki ustreza vrsti določene investicije.  

Omeniti je treba, da je omenjeni 55. člen mogoče uporabiti za vse projekte in ne samo za velike. Vendar 

»države članice lahko privzamejo postopke, ki so sorazmerni zadevnim zneskom za spremljanje prihodkov, 

ki se ustvarijo v okviru projektov, katerih skupni stroški ne presegajo 200.000,00 EUR« - 55.(5) člen Uredbe 

sveta (ES) št. 1083/2006.   

Evropsko sofinanciranje je mogoče uporabiti za investicijske projekte v naslednjih primerih: 

o pri projektih, ki ne ustvarjajo prihodkov; 

o pri projektih, katerih prihodki ne zadoščajo za pokritje celotnih stroškov operativnega delovanja; 

o pri projektih, za katere veljajo pravila o državnih pomočeh – 55.(6) člen.  

 

Določitev ravni pomoči Skupnosti temelji na stopnji »finančne vrzeli« projekta, tj. na deležu diskontiranih 

stroškov začetne investicije, ki ni pokrit z diskontiranimi neto prihodki projekta. 

Identifikacija upravičenih izdatkov zagotavlja, da je za izvedbo projekta na voljo dovolj finančnih virov, hkrati 

pa preprečuje odobritev neupravičene koristi prejemniku pomoči, tj. čezmerno financiranje projekta. 

Delež sofinanciranja se opredeli v odstotku, ki določa, kolikšen delež upravičenih stroškov je pokritih s 

subvencijo EU. 

 

 

 

 

                                                   
31 Povzeto po »Evropska komisija – Generalni direktorat za regionalno politiko: Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize 

stroškov in koristi za programsko obdobje 2007-2013«. 
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Postopek je sledeč: 

 

18.2.  IZRAČUN FINANČNE VRZELI 

EE (upravičeni izdatki) = DIC (diskontirani inv. stroški) – DNR (diskontirani neto prihodki) 

EE (upravičeni izdatki) = 659.144,07 EUR – (- 112.725,95 EUR)  

EE (upravičeni izdatki) = 771.870,01 EUR. 

R (finančna vrzel) = EE / DIC 

R (finančna vrzel) = 771.870,01 EUR / 659.144,07 EUR 

R (finančna vrzel) = 1,1710. 

 

18.3. IZRAČUN PRIPADAJOČEGA ZNESKA (DA) 

DA = EC (upravičeni stroški v tekočih cenah) * R 

DA = 578.374,71 EUR * 1,0000 

DA = 578.374,71 EUR. 

 

18.4. IZRAČUN NAJVIŠJEGA MOŽNEGA ZNESKA NEPOVRATNIH SREDSTEV EU32 

donacija = DA × CRpa, 

donacija = 578.374,71 EUR × 0,85 odstotkov 

donacija = 491.618,50 EUR. 

pri čemer je CRpa najvišja stopnja sofinanciranja, določena za prednostno os v odločitvi Komisije o sprejetju 

operativnega programa. 

                                                   
32 Znesek nepovratnih sredstev EU je določen v skladu z določbami 55. člena. Prihodke projekta je treba upoštevati ustrezno, tako da je 

prispevek iz sklada prilagojen stopnji samofinanciranja projekta z ustvarjenim bruto dobičkom iz poslovanja. 
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Tabela 46: Prikaz finančne vrzeli investicijskega projekta 

OSNOVNA VREDNOST 

Ekonomsko leto / / 1 2 3 4 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SKUPAJ PRIHODKI 0,00 0,00 26.222,39 32.096,20 32.738,13 33.392,89 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 0,00 0,00 21.505,32 26.322,52 26.848,97 27.385,95 

2. Donacije 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

3. Prihodki za javna dela 0,00 0,00 2.470,84 3.024,31 3.084,80 3.146,49 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 0,00 0,00 1.347,73 1.649,63 1.682,62 1.716,27 

5. Prihodki od vstopnic 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

6. Prihodki iz najemnine 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

7. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ STROŠKI 12.456,20 472.577,72 276.426,85 51.031,10 52.051,72 53.092,75 

1. Stroški obratovanja 0,00 0,00 6.985,75 8.550,56 8.721,57 8.896,00 

a) Stroški elektrike 0,00 0,00 2.695,47 3.299,25 3.365,24 3.432,54 

b) Stroški ogrevanja 0,00 0,00 2.021,60 2.474,44 2.523,93 2.574,40 

c) Stroški vode 0,00 0,00 104,82 128,30 130,87 133,49 

d) Stroški odvoza smeti 0,00 0,00 194,67 238,28 243,04 247,91 

e) Stroški telekomunikacije 0,00 0,00 299,50 366,58 373,92 381,39 

f) Stroški zavarovanja  0,00 0,00 374,37 458,23 467,39 476,74 

g) Stroški popravil 0,00 0,00 524,12 641,52 654,35 667,44 

h) Stroški komunalnih storitev 0,00 0,00 82,36 100,81 102,83 104,88 

i) Stroški varovanja 0,00 0,00 179,70 219,95 224,35 228,84 

j) Stroški čistil 0,00 0,00 224,62 274,94 280,44 286,04 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 0,00 0,00 239,60 293,27 299,13 305,11 
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l) Stroški dimnikarskih storitev 0,00 0,00 44,92 54,99 56,09 57,21 

2. Stroški dela 0,00 0,00 31.711,36 38.814,71 39.591,00 40.382,82 

3. Stroški izvedbe programa 0,00 0,00 2.994,96 3.665,83 3.739,15 3.813,93 

INVESTICIJSKI STROŠKI 12.456,20 472.577,72 234.734,78 0,00 0,00 0,00 

NETO DENARNI TOK -12.456,20 -472.577,72 -250.204,46 -18.934,89 -19.313,59 -19.699,86 
 

DISKONTIRANA VREDNOST 

Ekonomsko leto / / 1 2 3 4 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Diskontni faktor 1,0000 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 0,7130 

SKUPAJ PRIHODKI 0,00 0,00 22.903,65 26.200,06 24.975,76 23.808,67 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 0,00 0,00 18.783,58 21.487,01 20.482,95 19.525,80 

2. Donacije 0,00 0,00 261,59 299,24 285,26 271,93 

3. Prihodki za javna dela 0,00 0,00 2.158,13 2.468,74 2.353,38 2.243,41 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 0,00 0,00 1.177,16 1.346,59 1.283,66 1.223,68 

5. Prihodki od vstopnic 0,00 0,00 261,59 299,24 285,26 271,93 

6. Prihodki iz najemnine 0,00 0,00 261,59 299,24 285,26 271,93 

7. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ STROŠKI 12.456,20 441.661,42 241.441,92 41.656,58 39.710,01 37.854,40 

1. Stroški obratovanja 0,00 0,00 6.101,62 6.979,80 6.653,64 6.342,72 

a) Stroški elektrike 0,00 0,00 2.354,32 2.693,17 2.567,32 2.447,35 

b) Stroški ogrevanja 0,00 0,00 1.765,74 2.019,88 1.925,49 1.835,52 

c) Stroški vode 0,00 0,00 91,56 104,73 99,84 95,17 

d) Stroški odvoza smeti 0,00 0,00 170,03 194,51 185,42 176,75 

e) Stroški telekomunikacije 0,00 0,00 261,59 299,24 285,26 271,93 
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f) Stroški zavarovanja  0,00 0,00 326,99 374,05 356,57 339,91 

g) Stroški popravil 0,00 0,00 457,79 523,67 499,20 475,87 

h) Stroški komunalnih storitev 0,00 0,00 71,94 82,29 78,45 74,78 

i) Stroški varovanja 0,00 0,00 156,95 179,54 171,15 163,16 

j) Stroški čistil 0,00 0,00 196,19 224,43 213,94 203,95 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 0,00 0,00 209,27 239,39 228,21 217,54 

l) Stroški dimnikarskih storitev 0,00 0,00 39,24 44,89 42,79 40,79 

2. Stroški dela 0,00 0,00 27.697,93 31.684,36 30.203,78 28.792,39 

3. Stroški izvedbe programa 0,00 0,00 2.615,92 2.992,41 2.852,58 2.719,28 

INVESTICIJSKI STROŠKI 12.456,20 441.661,42 205.026,45 0,00 0,00 0,00 

DISKONTIRANI NETO DENARNI TOK -12.456,20 -441.661,42 -218.538,27 -15.456,51 -14.734,25 -14.045,73 
 

OSNOVNA VREDNOST 

Ekonomsko leto 5 6 7 8 9 10 

Leto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SKUPAJ PRIHODKI 34.060,75 34.741,96 35.436,80 36.145,54 36.868,45 37.605,82 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 27.933,67 28.492,34 29.062,19 29.643,43 30.236,30 30.841,02 

2. Donacije 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

3. Prihodki za javna dela 3.209,42 3.273,61 3.339,09 3.405,87 3.473,98 3.543,46 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 1.750,60 1.785,61 1.821,32 1.857,75 1.894,90 1.932,80 

5. Prihodki od vstopnic 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

6. Prihodki iz najemnine 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

7. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ STROŠKI 54.154,61 55.237,70 56.342,45 57.469,30 58.618,69 59.791,06 
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1. Stroški obratovanja 9.073,92 9.255,40 9.440,51 9.629,32 9.821,90 10.018,34 

a) Stroški elektrike 3.501,19 3.571,21 3.642,64 3.715,49 3.789,80 3.865,60 

b) Stroški ogrevanja 2.625,89 2.678,41 2.731,98 2.786,62 2.842,35 2.899,20 

c) Stroški vode 136,16 138,88 141,66 144,49 147,38 150,33 

d) Stroški odvoza smeti 252,86 257,92 263,08 268,34 273,71 279,18 

e) Stroški telekomunikacije 389,02 396,80 404,74 412,83 421,09 429,51 

f) Stroški zavarovanja  486,28 496,00 505,92 516,04 526,36 536,89 

g) Stroški popravil 680,79 694,40 708,29 722,46 736,91 751,64 

h) Stroški komunalnih storitev 106,98 109,12 111,30 113,53 115,80 118,12 

i) Stroški varovanja 233,41 238,08 242,84 247,70 252,65 257,71 

j) Stroški čistil 291,77 297,60 303,55 309,62 315,82 322,13 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 311,22 317,44 323,79 330,27 336,87 343,61 

l) Stroški dimnikarskih storitev 58,35 59,52 60,71 61,92 63,16 64,43 

2. Stroški dela 41.190,48 42.014,29 42.854,57 43.711,66 44.585,90 45.477,61 

3. Stroški izvedbe programa 3.890,21 3.968,02 4.047,38 4.128,32 4.210,89 4.295,11 

INVESTICIJSKI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NETO DENARNI TOK -20.093,86 -20.495,74 -20.905,65 -21.323,76 -21.750,24 -22.185,24 
 

DISKONTIRANA VREDNOST 

Ekonomsko leto 5 6 7 8 9 10 

Leto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Diskontni faktor 0,6663 0,6227 0,5820 0,5439 0,5083 0,4751 

SKUPAJ PRIHODKI 22.696,12 21.635,55 20.624,54 19.660,78 18.742,05 17.866,25 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 18.613,38 17.743,60 16.914,46 16.124,06 15.370,60 14.652,35 

2. Donacije 259,22 247,11 235,56 224,55 214,06 204,06 
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3. Prihodki za javna dela 2.138,58 2.038,64 1.943,38 1.852,57 1.766,00 1.683,47 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 1.166,50 1.111,99 1.060,02 1.010,49 963,27 918,26 

5. Prihodki od vstopnic 259,22 247,11 235,56 224,55 214,06 204,06 

6. Prihodki iz najemnine 259,22 247,11 235,56 224,55 214,06 204,06 

7. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ STROŠKI 36.085,50 34.399,26 32.791,82 31.259,49 29.798,77 28.406,30 

1. Stroški obratovanja 6.046,34 5.763,80 5.494,46 5.237,71 4.992,96 4.759,64 

a) Stroški elektrike 2.332,99 2.223,97 2.120,05 2.020,98 1.926,54 1.836,52 

b) Stroški ogrevanja 1.749,74 1.667,98 1.590,04 1.515,74 1.444,91 1.377,39 

c) Stroški vode 90,73 86,49 82,45 78,59 74,92 71,42 

d) Stroški odvoza smeti 168,49 160,62 153,11 145,96 139,14 132,64 

e) Stroški telekomunikacije 259,22 247,11 235,56 224,55 214,06 204,06 

f) Stroški zavarovanja  324,03 308,89 294,45 280,69 267,58 255,07 

g) Stroški popravil 453,64 432,44 412,23 392,97 374,61 357,10 

h) Stroški komunalnih storitev 71,29 67,95 64,78 61,75 58,87 56,12 

i) Stroški varovanja 155,53 148,26 141,34 134,73 128,44 122,43 

j) Stroški čistil 194,42 185,33 176,67 168,42 160,55 153,04 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 207,38 197,69 188,45 179,64 171,25 163,25 

l) Stroški dimnikarskih storitev 38,88 37,07 35,33 33,68 32,11 30,61 

2. Stroški dela 27.446,95 26.164,39 24.941,75 23.776,25 22.665,21 21.606,09 

3. Stroški izvedbe programa 2.592,21 2.471,08 2.355,61 2.245,53 2.140,60 2.040,57 

INVESTICIJSKI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DISKONTIRANI NETO DENARNI TOK -13.389,39 -12.763,71 -12.167,28 -11.598,71 -11.056,72 -10.540,05 
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OSNOVNA VREDNOST 

Ekonomsko leto 11 12 13 14 15 16  

Leto 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SKUPAJ 

SKUPAJ PRIHODKI 38.357,94 39.125,09 39.907,60 40.705,75 41.519,86 208.000,97 746.926,15 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 31.457,84 32.087,00 32.728,74 33.383,32 34.050,98 5.788,67 447.768,24 

2. Donacije 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

3. Prihodki za javna dela 3.614,33 3.686,62 3.760,35 3.835,56 3.912,27 665,09 51.446,11 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 1.971,45 2.010,88 2.051,10 2.092,12 2.133,97 362,77 28.061,52 

5. Prihodki od vstopnic 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

6. Prihodki iz najemnine 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

7. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.942,60 200.942,60 

SKUPAJ STROŠKI 60.986,88 62.206,62 63.450,75 64.719,77 66.014,16 11.222,41 1.587.850,75 

1. Stroški obratovanja 10.218,71 10.423,08 10.631,54 10.844,17 11.061,06 1.880,38 145.452,19 

a) Stroški elektrike 3.942,91 4.021,77 4.102,20 4.184,25 4.267,93 725,55 56.123,03 

b) Stroški ogrevanja 2.957,18 3.016,33 3.076,65 3.138,19 3.200,95 544,16 42.092,27 

c) Stroški vode 153,34 156,40 159,53 162,72 165,98 28,22 2.182,56 

d) Stroški odvoza smeti 284,77 290,46 296,27 302,20 308,24 52,40 4.053,33 

e) Stroški telekomunikacije 438,10 446,86 455,80 464,92 474,21 80,62 6.235,89 

f) Stroški zavarovanja  547,63 558,58 569,75 581,15 592,77 100,77 7.794,87 

g) Stroški popravil 766,68 782,01 797,65 813,60 829,88 141,08 10.912,81 

h) Stroški komunalnih storitev 120,48 122,89 125,35 127,85 130,41 22,17 1.714,87 

i) Stroški varovanja 262,86 268,12 273,48 278,95 284,53 48,37 3.741,54 

j) Stroški čistil 328,58 335,15 341,85 348,69 355,66 60,46 4.676,92 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 350,48 357,49 364,64 371,93 379,37 64,49 4.988,71 
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l) Stroški dimnikarskih storitev 65,72 67,03 68,37 69,74 71,13 12,09 935,38 

2. Stroški dela 46.387,17 47.314,91 48.261,21 49.226,43 50.210,96 8.535,86 660.270,95 

3. Stroški izvedbe programa 4.381,01 4.468,63 4.558,00 4.649,16 4.742,15 806,16 62.358,92 

INVESTICIJSKI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.768,70 

NETO DENARNI TOK -22.628,95 -23.081,53 -23.543,16 -24.014,02 -24.494,30 196.778,57 -840.924,61 
 

DISKONTIRANA VREDNOST 

Ekonomsko leto 11 12 13 14 15 16  

Leto 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SKUPAJ 

Diskontni faktor 0,4440 0,4150 0,3878 0,3624 0,3387 0,3166 / 

SKUPAJ PRIHODKI 17.031,38 16.235,52 15.476,85 14.753,64 14.064,21 65.847,78 362.522,82 

1. Sredstva lokalnih skupnosti - Občina Selnica ob Dravi 13.967,66 13.314,96 12.692,77 12.099,65 11.534,25 1.832,54 245.139,62 

2. Donacije 194,52 185,43 176,77 168,51 160,63 25,52 3.413,96 

3. Prihodki za javna dela 1.604,81 1.529,82 1.458,33 1.390,18 1.325,22 210,55 28.165,20 

4. Prihodki od tržne dejavnosti - sponzorstvo 875,35 834,45 795,45 758,28 722,85 114,85 15.362,83 

5. Prihodki od vstopnic 194,52 185,43 176,77 168,51 160,63 25,52 3.413,96 

6. Prihodki iz najemnine 194,52 185,43 176,77 168,51 160,63 25,52 3.413,96 

7. Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.613,28 63.613,28 

SKUPAJ STROŠKI 27.078,91 25.813,54 24.607,30 23.457,42 22.361,28 3.552,73 1.134.392,84 

1. Stroški obratovanja 4.537,23 4.325,21 4.123,10 3.930,43 3.746,76 595,28 79.630,69 

a) Stroški elektrike 1.750,70 1.668,89 1.590,90 1.516,56 1.445,70 229,69 30.725,67 

b) Stroški ogrevanja 1.313,02 1.251,67 1.193,18 1.137,42 1.084,27 172,27 23.044,25 

c) Stroški vode 68,08 64,90 61,87 58,98 56,22 8,93 1.194,89 

d) Stroški odvoza smeti 126,44 120,53 114,90 109,53 104,41 16,59 2.219,08 

e) Stroški telekomunikacije 194,52 185,43 176,77 168,51 160,63 25,52 3.413,96 
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f) Stroški zavarovanja  243,15 231,79 220,96 210,63 200,79 31,90 4.267,45 

g) Stroški popravil 340,41 324,51 309,34 294,89 281,11 44,66 5.974,44 

h) Stroški komunalnih storitev 53,49 50,99 48,61 46,34 44,17 7,02 938,84 

i) Stroški varovanja 116,71 111,26 106,06 101,10 96,38 15,31 2.048,38 

j) Stroški čistil 145,89 139,07 132,58 126,38 120,47 19,14 2.560,47 

k) Stroški vzdrževanja dvigala 155,62 148,35 141,41 134,81 128,51 20,42 2.731,17 

l) Stroški dimnikarskih storitev 29,18 27,81 26,52 25,28 24,09 3,83 512,09 

2. Stroški dela 20.596,46 19.634,01 18.716,53 17.841,92 17.008,19 2.702,24 361.478,45 

3. Stroški izvedbe programa 1.945,22 1.854,32 1.767,67 1.685,07 1.606,33 255,21 34.139,63 

INVESTICIJSKI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.144,07 

DISKONTIRANI NETO DENARNI TOK -10.047,52 -9.578,01 -9.130,44 -8.703,79 -8.297,07 62.295,05 -771.870,01 
 

Tabela 47: Ključni kazalniki izračunane finančne vrzeli investicijskega projekta  

 Če je DNV>0: Če je DNR<0: 

 v EUR  1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 771.870,01 771.870,01 

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 719.768,70 1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 117,10 % 100,00 % 

Upravičeni stroški (EC) – v tekočih cenah 578.374,71 2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 677.287,59 578.374,71 

Diskontirani investicijski stroški (DIC) 659.144,07 3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85,00 % 85,00 % 

Diskontirani neto prihodki (DNR) -112.725,95 3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*CRpa): 575.694,45 491.618,50 

 


