
DODATNA OBRAZLOŽITEV 8. TOČKE DNEVNEGA REDA – DOKUMENT 
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN INVESTICIJSKI PROGRAM 
ZA PRIJAVO NA TRETJI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ 
KULTURNE INFRASTRUKTURE V OKVIRU EVROPSKEGA SKLADA ZA 
REGIONALNI RAZVOJ – KNJIŽNICA V VEČNAMENSKEM KULTURNO 
TURISTIČNEM CENTRU 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program z naslovom 
»Večnamenski kulturno-turistični center« se navezuje na že izdelano investicijsko 
dokumentacijo z naslovom »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v 
Občini Selnica ob Dravi«, ki jo je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdil na 14. 
redni seji dne 22. 12. 2012.  
 
Celoten investicijski projekt obsega gradnjo dvorane, balkona v dvorani, knjižnice in 
turistične pisarne v skupni vrednosti 3.191.788,53 EUR z DDV po tekočih cenah. Z 
namenom pridobitve sofinancerskih sredstev s strani EU, se je Občina Selnica ob 
Dravi decembra 2012 prijavila na 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. 
 
Po uspešno izvedeni vlogi za prijavo na zgoraj navedeni javni razpis je Občina 
Selnica ob Dravi s sklepom št. 4300-302/2011/1270 z dne 22.03.2013 s strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela sredstva v višini 1.697.658,59 
EUR po tekočih cenah. Upravičeni stroški so v skladu z javnim razpisom zajemali 
stroške gradbeno-obrtniških del (845.159,60 EUR), stroške elektro inštalacij 
(282.817,31 EUR), stroške strojnih inštalacij (377.089,75 EUR), stroške zunanje 
ureditve (116.875,00 EUR) in stroške nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti 
(75.716,93 EUR). 
 
Po javnem razpisu za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-
2014, so stroški knjižnice, ki bo locirana v predmetnem objektu, predstavljali 
neupravičene stroške, ki bodo financirani iz sredstev proračuna Občine Selnica ob 
Dravi. Neupravičeni stroški knjižnice, izdelave projektne in investicijske 
dokumentacije ter DDV-ja znašajo 1.194.543,13 EUR po tekočih cenah. 
 
Občina Selnica ob Dravi se bo prijavila na Tretji javni razpis 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«. 
Razpisna dokumentacija kot upravičene namene zajema gradnjo javne kulturne 
infrastrukture, v katero spada tudi gradnja knjižnice.  
 
V skladu s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2013, izdelano marca 2013 
s strani Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, vezano na 
določeno stopnjo inflacijske stopnje za leti 2013 in 2014, znašajo upravičeni stroški 
knjižnice 578.374,71 EUR po tekočih cenah. Sem spadajo gradbeno-obrtniška dela 



(205.377,20 EUR po tekočih cenah), elektro inštalacije (68.559,85 EUR po tekočih 
cenah), strojne inštalacije (91.413,13 EUR po tekočih cenah), knjižnična oprema 
(190.500,55 po tekočih cenah), nadzor nad gradnjo (18.355,10 po tekočih cenah) in 
obveščanje in informiranje javnosti (4.168,88 EUR po tekočih cenah). Za 
predstavljene upravičene stroške Občina Selnica ob Dravi kandidira za pridobitev 
sofinancerskih sredstev s strani EU. 
Vezano na javni razpis znašajo neupravičeni stroški 141.393,99 EUR po tekočih 
cenah in zajemajo: stroške priprave projektne in investicijske dokumentacije in 
pridobitev ostalih dovoljenj (10.210,00 EUR po tekočih cenah), stroške obveščanja in 
informiranja javnosti (1.389,63 EUR po tekočih cenah) in stroške DDV-ja (129.794,36 
EUR po tekočih cenah). Slednje bo iz lastnih sredstev financirala Občina Selnica ob 
Dravi. 
 
Vrednosti knjižnice, ki je predmet javnega razpisa, na katerega se prijavlja Občina 
Selnica ob Dravi, so identične vrednostim po stalnih cenah, ki jih je Občina Selnica 
ob Dravi predstavila v investicijski dokumentaciji z naslovom »Gradnja kulturno 
informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi«, ki jo je Občinski 
svet Občine Selnica ob Dravi potrdil na 14. redni seji dne 22. 12. 2012. Odstopanja 
so razvidna zgolj v preračunih iz stalnih cen v tekoče cene (drugačne stopnje 
inflacijskih gibanj za leti 2013 in 2014), saj je kot izhodišče v že potrjeni investicijski 
dokumentaciji bil uporabljen dokument »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 
2012«, ki ga je septembra 2012 izdelal Urad Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj, v investicijski dokumentaciji, ki je predmet 
potrditve pa dokument »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2013, izdelana 
marca 2013 s strani Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj. 
 
Iz že potrjene investicijske dokumentacije »Gradnja kulturno informacijskega in 
turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi« z dne 22. 12. 2012 ter iz investicijske 
dokumentacije »Večnamenski kulturno-turistični center«, ki predstavlja predlog za 
obravnavo na 21. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi,  je povsem 
razvidno ločeno prikazovanje investicijskih postavk, vezano na upravičene in 
neupravičene investicijske stroške, ki so skladne z razpisnimi merili Tretjega javnega 
razpisa 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«. 
Iz tega je moč razbrati, da Občina Selnica ob Dravi spoštuje razpisne pogoje Tretjega 
javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture ter nikakor ne 
namerava pridobiti sredstev za namene izgradnje ostalega dela Večnamenskega 
kulturno-turističnega centra, vendar zgolj za gradnjo knjižnice, ki je po javnem razpisu 
za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014, predstavljala 
neupravičen strošek, po razpisnih pogojih Tretjega javnega razpisa 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«, pa 
stroški knjižnice predstavljajo upravičene stroške. 
 
V spodnji tabeli so predstavljeni viri financiranja predmetne investicijske operacije v 
gradnjo knjižnice po posameznih letih: 
Zap.št

. Viri financiranja DD
V 2013 2014 2015 SKUPAJ Delež po 

virih 

1. Občina Selnica ob Dravi 

brez 10.210,0
0 913,38 476,25 11.599,63 

19,64% 22
% 2.246,20 85.218,94 42.329,22 129.794,3

6 

z 12.456,2
0 86.132,32 42.805,47 141.393,9

9 

2. ESRR brez 0,00 386.445,4
1 

191.929,3
0 

578.374,7
1 80,36% 

a) EU (85% upravičenih 
stroškov) brez 0,00 328.478,5

9 
163.139,9

1 
491.618,5

0 68,30% 

b) SLO (15% upravičenih 
stroškov) brez 0,00 57.966,81 28.789,40 86.756,21 12,06% 
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2 
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/ Delež po letih / 1,73% 65,66% 32,61% 100,00% / 

 
Investicijska dokumentacija z naslovom »Večnamenski kulturno-turistični center«, ki 
je predlog za obravnavo na 21. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ne 
predstavljala povsem ločene investicijske dokumentacije, ampak je del investicijske 
dokumentacije z naslovom »Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v 
Občini Selnica ob Dravi«, s katero se je Občina Selnica ob Dravi decembra 2012 
prijavila na 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. 
 
 


