
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENT IDENTIFIKAC
INVESTICIJSKEGA PROJ

 
Vsebina je v skladu z 11. členom 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur.
 
 
 

Investicija v kletne prostore ob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Občina Selnica ob Dravi  

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP) 
Vsebina je v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 in 54/2010). 

Investicija v kletne prostore ob

 
 
 
 

Selnica ob Dravi, januar 2012 

IJE 
EKTA 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

Investicija v kletne prostore občine 



 
Dokument identifikacije investicijskega projekta     2 

Kazalo vsebine  

1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH 
DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA ............................................................................................................ 4 
1.1 Predstavitev investitorja ............................................................................................................. 4 
1.2 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 

investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije ................................................... 4 
1.3 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije ................................................................ 5 
1.4 Upravljavec investicije ................................................................................................................ 5 

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ............................................... 6 
2.1 Predstavitev investitorja ............................................................................................................. 6 
2.2 Opis stanja .................................................................................................................................. 8 

3 OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI ...................................................................................... 8 
3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ................................................................... 8 
3.2 Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami ................ 9 

3.2.1 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami ......................................... 9 
4 OPIS VARIANTE ................................................................................................................................. 13 

4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali varianta brez investicije .................................................... 13 
4.2 Varianta 2: Investicija v kletne prostore občine ....................................................................... 13 

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ........................................ 14 
5.1 Vrsta investicije......................................................................................................................... 14 

5.1.1 Opredelitev osnovnih tehnično – tehnoloških rešitev v okviru investicije .................... 14 
5.1.2 Fizični kazalniki investicije .............................................................................................. 15 

5.2 Ocena investicijskih stroškov .................................................................................................... 17 
5.2.1 Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah ................................................................ 17 
5.2.2 Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah ............................................................... 18 

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE .................................................................................. 20 
6.1 Strokovne podlage za izdelavo DIIP .......................................................................................... 20 
6.2 Opis lokacije .............................................................................................................................. 20 
6.3 Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije ........................... 21 
6.4 Varstvo okolja ........................................................................................................................... 22 
6.5 Kadrovsko – organizacijska shema ........................................................................................... 23 
6.6 Viri financiranja......................................................................................................................... 23 
6.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oz. ekonomska upravičenost projekta ..................... 24 

7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI ....................................................................................................... 25 
7.1 Finančna analiza ....................................................................................................................... 25 
7.2 Ekonomska analiza ................................................................................................................... 27 

7.2.1 Drugi učinki, ki vplivajo na investicijo ............................................................................ 28 
7.3 Analiza občutljivosti in tveganj ................................................................................................. 29 

7.3.1 Analiza občutljivosti ....................................................................................................... 29 
7.3.2 Analiza tveganja ............................................................................................................. 29 

8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
 .......................................................................................................................................................... 31 
8.1 Smiselnost investicije ............................................................................................................... 31 

9 PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE IN PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE ........................................................................................................... 32 
9.1 Predstavitev optimalne variante .............................................................................................. 32 
9.2 Prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicije ................................... 32 

10 PRILOGE ............................................................................................ Napaka! Zaznamek ni definiran. 
 
 



 
Dokument identifikacije investicijskega projekta     3 

Kazalo tabel:  

TABELA 1: Prebivalstvo v občini po naseljih in površina       6 
TABELA 2: Statistični podatki          7 
TABELA 3: Prostori, ki so predmet investicije      15 
TABELA 4: Prostori, ki niso predmet investicije      16 
TABELA 5: Pregled vrednosti investicije v stalnih cenah     17 
TABELA 6: Upravičeni in preostali stroški investicije v stalnih cenah   17 
TABELA 7: Pregled vrednosti investicije v tekočih cenah     18 
TABELA 8: Upravičeni in preostali stroški investicije v tekočih cenah   18 
TABELA 9: Celotna vrednost naložbe v tekočih cenah     19 
TABELA 10: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom v stalnih cenah  21 
TABELA 11: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom v tekočih cenah  21 
TABELA 12: Terminski načrt izvedba investicije      21 
TABELA 13: Vri financiranja v stalnih cenah       23 
TABELA 14: Vri financiranja v tekočih cenah       23 
TABELA 15: Finančna konstrukcija naložbe z razdelitvijo po letih    23 
TABELA 16: Denarni tok investicije        26 
TABELA 17: Kazalci finančne upravičenosti       26 
TABELA 18: Ekonomski tok projekta        27 
TABELA 19: Kazalci ekonomske upravičenosti investicije     28 
TABELA 20: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR    29 
TABELA 21: Ocena tveganja investicije       29 
TABELA 22: Primerjava variant        32 
TABELA 23: Ocena variant         33 
 
 
Kazalo slik:  

SLIKA 1: Občina Selnica ob Dravi          6 
SLIKA 2: Kletni prostori v Občini Selnica ob Dravi (zunanjost, notranjost)   20 

 
 



 
Dokument identifikacije investicijskega projekta     4 

1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH 

DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA 

1.1 Predstavitev investitorja  

Naziv  Občina Selnica ob Dravi  

Naslov  Slovenski trg 4, 2352 SELNICA OB DRAVI  

Odgovorna oseba investitorja  Jurij Lep, univ. dipl. inž. les., župan  

Telefon 02 673 02 02 

Fax 02 673 02 14 

E-pošta info@selnica.si 

Spletna stran  www.selnica.si  

Davčna št. SI36150380 

Matična št.  1357930000 

TRR 01378-0100009222 

Banka  UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA 

 
Žig 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 
1.2 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 

investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije  

Naziv  Občina Selnica ob Dravi  

Naslov  Slovenski trg 4, 2352 SELNICA OB DRAVI 

 

Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov in izvajanje investicije  

Ime in priimek  mag. Karin Jurše, univ. dipl. ekon. 

Telefon 02 673 02 02 (08) 

Fax 02 673 02 14 

E-pošta karin.jurse@selncia.si 

 
Žig 

 

Podpis: 

 

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje:  

Naziv  ATELJE ANDREJA ŠTOK S.P. 

Naslov  Spodnji Slemen 45a, 2352 Selnica ob  Dravi 

Ime in priimek  Andreja Štok, univ. dipl. ing. arh. 

Telefon 
02 613 18 41 
041 631 929 

Fax 02 613 22 63 

E-pošta andreja.stok@amis.net   

 
Žig 

 

Podpis: 
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1.3 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije  

Naziv ustanove 
E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj 
celovitih rešitev 

Naslov  Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ 

 

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije  

Ime in priimek Ksenija Napast 

Telefon 02 749 32 12 

Fax 02 749 32 17 

e-pošta ksenija.napast@ezavod.si  

 
Žig 

 

Podpis: 

 
1.4 Upravljavec investicije 

Naziv ustanove Občina Selnica ob Dravi  

Naslov  Slovenski trg 4, 2352 SELNICA OB DRAVI  

Odgovorna oseba Jurij Lep, župan  

Telefon 02 673 02 02 

Fax 02 673 02 14 

E-pošta info@selnica.si 

 
Žig 

 

Podpis: 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO  

2.1 Predstavitev investitorja  

Občina Selnica ob Dravi spada med manjše d srednje velike občine v Podravski regiji. Meji na Občino 
Lovrenc na Pohorju in Občino Ruše. Občina Selnica ob Dravi meri 64,5 km2. V Občino Selnica ob Dravi 
spadajo naslednja naselja: Črešnjevec ob Dravi, Fala, Gradišče na Kozjaku, Janževa Gora, Selnica ob 
Dravi, Spodnja Selnica, Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Sv. Duh na Ostrem vrhu, Veliki Boč, Vurmat – 
del, Zgornja Selnica, Zgornji Boč, Zgornji Slemen – del.  
 
TABELA 1: Prebivalstvo v občini po naseljih in površina  

Naselje 
Prebivalstvo v občini 

na dan 1. 7. 2011 
Prebivalstvo v občini, 

popis 2002 
Površina teritorialne 

enote (km2) 

Črešnjevec ob Dravi 250 255 3 

Fala 335 349 1,8 

Gradišče na Kozjaku 191 194 6,9 

Janževa Gora 453 444 1,7 

Selnica ob Dravi 1.301 1.323 2,6 

Spodnja Selnica 133 137 0,7 

Spodnji Boč 186 203 6,1 

Spodnji Slemen 657 645 11,1 

Sv. Duh na Ostrem Vrhu 115 120 5,2 

Veliki Boč 105 z 4,4 

Vurmat – del 23 31 3,5 

Zgornja Selnica 424 442 1,5 

Zgornji Boč 261 239 11,7 

Zgornji Slemen – del 103 105 4,4 

SELNICA OB DRAVI 4.537 4.618 64,5 

Opomba:  z  - statistično zaupno (za naselje Veliki Boč ni podatkov o prebivalstvu iz POPISA 2002) 
Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal, http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp  
       SURS, POPIS 2002, http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati_naselja_osnovni.asp 
 

SLIKA 1: Občina  Selnica ob Dravi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Geopedia.si 
http://v1.geopedia.si/#T105_L408_F178_s12_b4_vF 
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V nadaljevanju prikazujemo statistične podatke za Občino Selnica ob Dravi za leto 2011 in leto 2009, 
kakor je zahtevano v javnem razpisu Ukrep 322: Obnova in razvoj vasi.  
 
TABELA 2: Statistični podatki 

Postavka Leto 2011 Leto 2009 

Število prebivalcev  4.537 4.564 

Število moških  2.267 2.273 

Število žensk  2.270 2.291 

Gostota prebivalstva (preb/km2) 70,3 71 

Povprečna starost občanov  42,2 41,5 

Skupni prirast (na 1.000 preb.) -2,71 -8,8 

Stopnja registrirane brezposelnosti (%) 15,22 13,3 

Opomba: 1 podatek za leto 2010 
    2 podatek za mesec november 2011 
Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal, http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/Statfile2.asp  
 
Po številu prebivalcev Občina Selnica ob Dravi zaseda 100. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 
občine so živeli povprečno 70,3 prebivalci; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni 
državi (101,2). Povprečna starost občanov je bila 42,2 leti in tako višja od povprečne starosti 
prebivalcev Slovenije (41,8 let). 
 
V letu 2010 je bilo v vzgojno varstvene programe vključenih 159 otrok. Sicer v občini deluje vrtec v 
centru, ki po potrebi organizira dislocirane enote tudi na Gradišču na Kozjaku in pri Sv. Duhu na 
Ostrem vrhu. Delež otrok vključenih v vrtec je v letu 2010 znašal 86,5 %, v Sloveniji 73,9 %. V osnovni 
šoli se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo 345 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo 193 
dijakov, študentov je bilo 219 in diplomantov 40.  
 
Na razvoj občine v preteklosti je vplivala lega ob glavni cestni povezavi med Koroško in Štajersko, 
reka Drava s prvo hidroelektrarno (HE Fala) v tem delu Evrope in možnosti za kmetovanje (zlasti 
gozdarstvo). Po podatkih SURS za mesec oktober 2011 je bilo v občini 973 aktivnih prebivalcev, od 
tega 711 zaposlenih in 262 samozaposlenih (158 samozaposlenih oseb brez kmetov in 104 
samozaposleni kmetje). V istem obdobju je bilo v občini 1.750 delovno aktivnih prebivalcev in 313 
registriranih brezposelnih (stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 15,2). Povprečna bruto plača 
za mesec oktober 2011 je znašala 1.340,69 EUR oz. 889,41 EUR neto. Po podatkih SURS je bilo leta 
2010 registriranih 305 podjetij (pravne ali fizične osebe), ki so zaposlovale 944 oseb in ustvarili 
prihodek 75.168.000 EUR.  
 
Pri odločanju o razvojnih perspektivah daje Občina Selnica ob Dravi poudarek tudi okoljski 
problematiki (OVE, URE). Rezultat takšnega pristopa je ne nazadnje tudi prejeta nagrada En.občina 
010 (energetsko najbolj učinkovita občina leta 2010 med malimi občinami). Ob tem je za občino 
značilno tudi razvito društveno in družabno življenje, ki ima tu dolgoletno tradicijo. Številna društva 
ustvarjajo tako na športnem, kulturnem in turističnem področju kot na področju ohranjanja tradicije 
kulturne dediščine in narodnih izročil. V društva je vključeno preko 2.500 občanov, letno pa je v 
občini organiziranih preko 250 različnih prireditev. Po podatkih SURS je bilo samo na prireditvah 
kulturnega značaja preko 11.000 obiskovalcev v letu 2010. Ker v Selnici ob Dravi ni kulturnega doma 
(stari je bil vrnjen denacionalizacijski upravičenki), je problem ustreznega prostora za delovanje in 
predstavljanje ustvarjalnih dosežkov naših društev in občanov, toliko večji. Občina je sicer v prostorih 
občinske zgradbe že uredila razstavišče in nekaj pisarn namenila za delovanje društev, manjka pa 
prireditveno družabni prostor, ki bi ga lahko uporabljali tako mladi kot starejši. Kletni prostori občine 
so neizkoriščeni in bi ustrezali za namene medgeneracijskih druženj, za potrebe mladih in različna 
srečanja, prireditve, nastope ipd., kar je razlog, da se je pristopilo k projektu investicije v kletne 
prostore. 
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2.2 Opis stanja 

Predmet investicijskega projekta je ureditev obstoječih kletnih prostorov Občine Selnice ob Dravi, 
rekonstrukcija stopnišča, vhodne avle in sanitarnih prostor. 
 
V kletnih prostorih je bila v času kurjave na premog zalogovnica premoga. Po spremembi energenta 
(peč na kurilno olje), so klet prostovoljno očistili občani Selnice (odvoz smeti in krame, pometanje). 
Drugih investicijsko oz. vzdrževalnih del ni bilo. Klet v trenutnem stanju ni možno uporabljati, saj 
dostop in stopnišče ni ustrezno. Prostori so sicer prazni, vendar neurejeni. Stene niso urejene, 
prisotna je vlaga, ni potrebnih inštalacij, ni sanitarij. Tla so delno betonirana, ostalo je zemlja. 
 
Notranje nosilne stene so izvedene iz opeke MO 20 in malte MM 2,5. Na zunanjih stenah je opaziti 
vlago. Stropovi so obokani, višina v centru oboka je 338 cm. Vsi oboki so ohranjeni. Vhod, stopnice in 
tla kleti niso v skladu s predpisanimi standardi, zato je potreba rekonstrukcija. Potrebna je kompletna 
obnova elektroinštalacij, izgradnja ogrevalnih in prezračevalnih inštalacij, vodovodnih in sanitarnih 
inštalacij ter izgradnja telekomunikacijskih napeljav. 
 
 

3 OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 

RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije  

Občina Selnica ob Dravi se nahaja v Podravski regiji, katere indeks razvojne ogroženosti znaša 116,8 
in se po svoji nerazvitosti uvršča na tretjo mesto med slovenskimi regijami. Te metode žal ni mogoče 
samodejno prenesti na teritorialno raven občin, saj vsi podatki za izračun niso na razpolago na ravni 
občine (UMAR).  
 
Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj občin 
precejšnje razlike v razvitosti. Koeficient razvitosti občine Selnica ob Dravi za leti 2011 in 2012, 
izračunan na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur. l. RS, št. 3/2011), znaša 
1,04 s čimer se občina uvršča med povprečno razvite občine v Sloveniji. Zaostaja tudi v infrastrukturni 
opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj. 
 
Občina Selnica ob Dravi po stopnji brezposelnosti spada v območje A, glede na Sklep o območjih z 
višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 70/2010). 
 
Namen načrtovane investicije je rekonstrukcija objekta oz. ureditev prostorov za potrebe občanov in 
različnih društva za medgeneracijska druženja, izobraževanja, prireditve, nastope, srečanja ipd. 
Predmet investicije bo ureditev obstoječih kletnih prostorov občinske stavbe, rekonstrukcija 
sanitarnih prostorov, stopnišča in vhodne avle, kar bo omogočalo uporabo prostorov, ki sedaj niso v 
funkciji.  
 
Neposredni cilji investicije so:  

• rekonstrukcija oz. ureditev prostorov za potrebe občanov in društev ter za razvoj družabnega 

in društvenega delovanja občanov vseh generacij v občini;  

• z investicijsko operacijo bomo obnovili skupno 267,38 m2 površin;  

• ekološki prispevek naložbe, ki se kaže v učinkovitejši rabe energije, izkoriščanje energije iz 

obnovljivih virov in višja energetska učinkovitost z novimi instalacijami in toplotno črpalko.  
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3.2 Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami  

Veljavi akti občine, ki vplivajo na izvedbo investicije:  

• Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/2012),  

• Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine 

Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2010, 21/2010 – popr., 3/2011, 22/2011), 

• Odlok Dolgoročni plan občine Maribor – Ruše za obdobje 1986 - 2000 (MUV, št. 6/86, 1/88, 

14/88, 14/94 in 5/98),  

• Srednjeročni družbeni plan občine Maribor – Ruše za obdobje 1986 - 1990 (MUV, št. 15/86, 

14/94 in 5/98),  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

plana občine Ruše za območje občine Selnica ob Dravi – spremembe in dopolnitve v letu 

2004 (MUV št. 20/04, 23/08 – teh. popr., 10/09 – teh. popr.),  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

plana Občine Maribor-Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi v letu 2009 (MUV št. 28/09, 

5/10 – teh. popr., 8/10 – teh. popr., 11/10 – teh. popr. in 3/11 – teh. popr.),  

• Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k 

prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Selnica ob Dravi (MUV, 

št. 14/11), 

• Prečiščeno besedilo odloka o ureditvenem načrtu naselja Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/02-

prečiščeno besedilo, 5/06-obvezna razlaga, 19/06, 30/07, 23/08-obvezna razlaga, 11/10). 
 
 

3.2.1 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 

Projekt: Investicija v kletne prostore občine je usklajen s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi 
dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir. Investicija je usklajena z naslednjimi strateškimi dokumenti: 
 
1. Državnim razvojnim programom 2007 – 2013 (DRP) 

Investicijski projekt sovpada z razvojnimi prioritetami v DRP, in sicer s 5. prioriteto, podprogram 
razvoj podeželja. 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.  
 
Cilj pete razvojno – investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju 
kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in 
trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. 
 
DRP v točki 7.4.1.3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov navaja, da Slovenija velja za 
naravno in kulturno zelo raznoliko državo, kar predstavlja prednost pred drugimi evropskimi 
državami. Kakovostno povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, ob skrbi za njihovo ohranjanje, 
predvsem pa za gospodarsko rabo, je pomembno vsaj iz dveh vidikov:  

• kakovostno življenjsko okolje je pogoj za kakovostno bivanje in konkurenčno gospodarjenje, 

• smotrno povezovanje dejavnikov v okolju omogoča razvoj novih poslovnih priložnosti v 

turizmu, kulturi, športu in drugih povezanih dejavnostih.   
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2. Regionalnim razvojnim programom 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 po številu 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.  
 
CILJI PROGRAMA: 

• Vzpostaviti strateško razvojno partnerstvo med varuhi kulturne dediščine in turističnim 

gospodarstvom. 

• Celostno revitalizirati objekte kulturne dediščine ter vzpostaviti kakovostno kulturno 

infrastrukturo za potrebe razvoja turizma. 

• Celostno revitalizirati mestna, trška in vaška središča kot centre regionalnega razvoja in 

krajinskih identitet. 

• Vključevati tradicije in kulturno dediščino v turistično ponudbo. 
 
OPIS PROGRAMA: 
Program spodbuja vzpostavljanje inventivnih in inovativnih strateških razvojnih partnerstev med 
nosilci turizma in varuhi kulturne dediščine v Podravju. Usmerjen je tako v oblikovanje partnerstev 
med turističnih gospodarstvom, dediščinskimi in kulturnimi institucijami, kot v programsko obnovo 
objektov kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma. Prav tako izpostavlja pomen celostnega 
pristopa pri vključevanju vsebin s področja kulturne dediščine, tradicij in kultur v oblikovanje 
integralnih turističnih programov in proizvodov, kot tudi pri snovanju turistične destinacije. Program 
je usmerjen v vzpodbujanje podjetništva, ne samo na področju turizma, ampak tudi na področju 
kulturne dediščine (ustanavljanje družinskih podjetij in njihovo medsebojno programsko povezovanje 
/ mreženje). 
 
KAZALNIKI: 

• Število vzpostavljenih partnerstev med dediščinskimi institucijami, posamezniki in turističnim 

gospodarstvom, 

• Vrednost realiziranih investicij v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in 

kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma, 

• Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v 

turistično ponudbo. 
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3. Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 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:  

• 2.b) Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 

• 3.b) Socialna infrastruktura  
 
 
4. Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 

Investicija spada med razvojno prioriteto 4. Razvoj regij, v poglavje (2b) javna infrastruktura v 
območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – izgradnja in urejanje javne 
turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske 
poti kot del turistične infrastrukture, priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, 
didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in 
njihova ureditev, povezovanje obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija 
zdravega načina življenja, promocijsko-izobraževalne aktivnosti ipd. 
 
Medtem ko se ostale razvojne prioritete usmerjajo v razvojna središča in projekte nacionalnega 
pomena, prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na 
iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih 
celot. Projekti državnega pomena so po svoji naravi določeni od zgoraj navzdol in vsebujejo ključne, 
nosilne razvojne projekte. Le-ti so določeni v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih do leta 2023, 
ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela v oktobru 2006 tako, da je osnovni okvir za odločanje o 
izboru projektov v okviru 3. razvojne prioritete jasen. 
 
Glede na različno razvojno problematiko po regijah bodo posamezni ukrepi prilagojeni regionalnim 
potrebam, pri alokaciji finančnih sredstev pa bo v tem delu programa, poleg števila prebivalstva v 
razvojni regiji, upoštevan indeks razvojne ogroženosti posameznih regij. Pri tem bo na agregatni ravni 
za prvi in drugi sklop namenov predvidoma namenjenih okvirno med 35 in 45 % sredstev, medtem ko 
naj za tretji sklop ne bi bilo namenjenih več kot 25 % sredstev. 
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5. Program razvoja podeželja Republike Slovenije za programsko obdobje 2007 – 2013 (PRP) 

PRP 2007–2013 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in predstavlja 
programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Zasnovan je tako, da sledi doseganju zastavljenih ciljev Lizbonske strategije, ki so 
usmerjeni v izboljšanje razmer v EU na področjih zaposlovanja, inovativnosti, podjetništva, 
liberalizacije in varovanja okolja. Predstavljena investicija se navezuje na prvo prednostno nalogo 
PRP (3. os) Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva, in sicer na 
Ukrep št. 322 – Obnova in razvoj vasi, katere cilj je z naložbami v obnovo in razvoj vasi izboljšati 
življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot 
bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti.  
 
 
6. Lokalno razvojno strategijo Občine Selnica ob Dravi za obdobje 2011 – 2013  

Občina Selnica ob Dravi ima izdelano Lokalno razvojno strategijo, ki je krovni strateški dokument in 
podlaga za razvoj območja, na podlagi katerega je občina vključena v lokalno akcijsko skupino 
Jabolko. Njen namen je oblikovanje razvojnih usmeritev območja v programskem obdobju 2007 – 
2013. Projekt Investicija v kletne prostore občine omogoča doseganje 4. cilja: Izboljšanje razvoja 
kompetenc, povezovanje, sodelovanje in informiranje. Četrti strateški cilj horizontalno povezuje in 
neposredno prispeva k doseganju vseh drugih strateških ciljev, ki so: 1. Vzpodbuditi podjetnost, 
inovativnost in razvoj perspektivnih dejavnosti na podeželju, 2. Vzpodbuditi kmetovanje na okolju 
prijazen način in povečevanje konkurenčnosti kmetijstva in 3. Izboljšanje kakovosti življenja in bivanja 
v skladu z načeli trajnostnega razvoja ter razvoj skupne identitete prostora. Gre za povezovanje, 
sodelovanje, medgeneracijsko druženje, skupno ustvarjanje dogodkov/prireditev in zadostno 
informiranje omogočajo nastajanje identitete skupnosti in vključenost vsakogar, ki to želi. 
Uresničevanje četrtega strateškega cilja tako še posebej vključuje izražene in sprejete vrednote LAS 
JABOLKO. 
 
 
7. Načrt razvojnih programov Občine Selnica ob Dravi za obdobje 2011 – 2013  

Investicija je vključena v načrt razvojnih programov občine Selnica ob Dravi pod oznako OB178-11-
0003.  
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4 OPIS VARIANTE  

Za investicijo v obnovo v kletnih prostorov občine sta bili v presojo vključeni dve varianti, in sicer: 
 

Varianta 1: Minimalna varianta ali varianta brez investicije 

Varianta 2: Investicija v kletne prostore občine  

 
 
4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali varianta brez investicije  

Predstavlja opis situacije brez investicije. To pomeni, da se srečanja, prireditve, kulturni dogodki ipd. 
odvijajo na drugih lokacijah. Pri tem je ključno dvoje, in sicer ni drugih ustreznih prostorov v občini 
(še posebej, ker bo stari kulturni dom novi lastnik uredil za svoje namene), ob tem pa so najemnine 
za podobno velike privatne prostore tako visoke, da jih društva ne zmorejo plačevati. Hkrati pa je 
nesmiselno ne urediti obstoječih prostorov, ki so lahko vsem zainteresiranim brezplačno in 
neomejeno na razpolago (24/7).  
 
 
4.2 Varianta 2: Investicija v kletne prostore občine  

Z izvedbo investicije v sanacijo kletnih prostorov v občini Selnica ob Dravi bi občina pridobila dodatni 
prostor, kjer bo prostor za delovanje različnih društev, mladih, posameznikov, ki delujejo v občini in 
širše. Prav tako bi z investicijo preprečila nadaljnje propadanje kletnih prostorov. Prostor bi preuredili 
skladno z okoljsko-energetskimi smernicami. V poglavju 5.1 so podrobljene opisane karakteristike 
saniranega kletnega prostora.  
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

5.1 Vrsta investicije  

Z investicijo v opredmetena osnovna sredstva bo občina vložila sredstva v sanacijo kletnih prostorov, 
ki se nahajajo v občinski stavbi. Investicija se uvršča med občinsko javno infrastrukturo.  
 
 

5.1.1 Opredelitev osnovnih tehnično – tehnoloških rešitev v okviru investicije  

KONSTRUKCIJA 
Vsa konstrukcija objekta je obstoječa. Pri dokončanju kletnih prostorov ni nobenih posegov v nosilno 
konstrukcijo. Ohrani se obstoječa obočna konstrukcija. Predvidene so manjše predelne stene. V 
obsegu rekonstrukcije stopnišča se slednje odstranijo in namesto njih se izvedejo stopnice s 
predpisano višino in pohodno površino. Prav tako se prostor pred sanitarijami poglobi. Sanitarni 
izzidek se razširi za 80 cm. Na severni strani se zunanji zid premakne. Napravijo se nove okenske 
odprtine in vhod. AB plošča debeline 18 cm se navezuje na obstoječo in podaljša za 80 cm. Kletno 
stopnišče se izvede v AB konstrukciji. Pohodna površina je obložena z naravnim kamnom.  
 
TEMELJI  
Vsi temelji objekta so obstoječi. Pri razširitvi izzidka se na severni strani napravijo pasovni betonski 
temelji širine 50 cm iz betona C 20/25. Nad pasovnimi temelji se izvede AB talna plošča debeline 10 
cm, iz betona C 25-30, armirana z mrežasto armaturo S 500, Q 335. Pred izvedbo talne plošče je 
potrebno gramozno nasut je med pasovnimi temelji primerno utrditi. Nad okenskimi odprtinami se 
uporabijo tipske okenske preklade.  
 
ZIDOVI  
Zunanja severna stena se izvede iz opeke MO 25 in termo malte Baumit 50 ali malte podobnih 
karakteristik. Notranje nosilne stene so izvedene iz opeke MO 20 in malte MM 2.5. Predelne stene so 
Ytongove, debeline 10 cm.  
 
V kletnih prostorih se pri zidovih, kjer je opaziti vlago, uporabijo priznani postopki za odstranjevanje 
le-te. V pasu 50 cm od tal se nanesejo sušilni ometi. Odstranijo se sekundarni cementni nanosi do 
prvotnega kamnitega zidu. Ostali deli sten se omečejo z zglajenim enoplastnim apnenim ometom. Na 
S strani se kletna stena zaščiti tudi z zunanje strani z vertikalno hidroizolacijo in se toplotno izolira.  
 
STROPOVI  
Višina prostorov v centru oboka je 338 cm. V kletnih prostorih so ohranjeni vsi oboki, obdelajo se z 
zglajenim enoplastnim apnenim ometom.  
 
STREHA  
Obstoječa streha je dvokapnica s slemenom v smeri V-Z. Naklon strehe je 32°. Konstrukcija je v celoti 
lesena in protipožarno zaščitena. Na obstoječo streho se namestijo solarni kolektorji VELUX v nivoju 
kritine.  
 
OBDELAVA PROSTOROV 
Vse talne obloge v kleti se obdelajo z naravnim materialom, keramiko teraco ali s kamnom. Stene so 
ometane in barvane z ustrezno stensko barvo po izboru arhitekta. Tla v sanitarijah so obložena s 
talno keramiko. Po stenah je do višine 120 cm položena stenska keramika, dalje se nadaljuje oplesk. 
Vsi hodniki so opleskani z ustrezno barvo.  
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Zaradi izvedbe investicije (izvedba del skozi glavni vhod občine) bo potrebno obnoviti tudi obstoječo 
avlo z glavnim vhodom (novi oplesk, tla, strop), ki bo kasneje služil tudi kot alternativni ali glavni vhod 
za kletne prostore.  
 
INSTALACIJE 
V objektu so obstoječe inštalacije elektrike, centralnega ogrevanja, vodovoda in kanalizacije. V 
kletnih prostorih se izvede ogrevanje z nizkotemperaturnim režimom. Toplotna črpalka zrak-voda je 
nameščena v tehničnem prostoru. Za ostale prostore objekta je v kotlovnici obstoječa peč na lahko 
kurilno olje. Kurilno olje se hrani v obstoječi cisterni, ki je umeščena v prostor z lovilnim bazenom pri 
morebitnem izlitju olja v prostor. Predvideni objekti se lahko ogrevajo na ekstra lahko kurilno olje (EL) 
in utekočinjen naftni plin (UNP) oz. druga goriva, ki ne predstavljajo dodatne obremenitve okolja. 
Cisterne se vgradijo v objektih ali so vkopane. Električni priključek je obstoječ. Odjemna moč se ne 
poveča. V kleti se spremeni pozicija svetil.  
 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
Vse objekte je treba priključiti na obstoječo kanalsko mrežo, ki je mešanega sistema ter priključeno 
na čistilno napravo. Parkirišča ter vse površine, od koder je možen izliv olja, maščob ali goriv je 
potrebno izvesti nepropustno z odvodnjavanjem preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj. Fekalna 
kanalizacija se priključi v obstoječo kanalsko mrežo, ki se zaključi s čistilno napravo, meteorna 
kanalizacija se naveže na predvideni odprti jarek. Priključek na kanalizacijsko omrežje je obstoječ. 
Območje se napaja iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja. Potrebno je zgostiti hidrantno in 
napajalno mrežo vodovoda. Priključek objekta na vodovodno omrežje je obstoječ.  
 
UČINKOVITA RABA ENERGIJE  

• Za projekt je v kletnih prostorih predvideno ogrevanje z nizkotemperaturnim režimom. 

Toplotna črpalka zrak-voda, grelne moči 12 kW, je nameščena v tehničnem prostoru. V vseh 

kletnih prostorih je nameščeno talno gretje. 

• Sanitarna voda se greje s pomočjo solarnega sistema. Na obstoječo streho se namestijo 

solarni kolektorji VELUX v nivoju kritine.  

• Prezračevanje kletnih prostorov je predvideno z vgradnjo toplotnega izmenjevalnika – 

rekuperatorja. 

• Na podlagi navedenega spada objekt med energijsko varčne objekte. 
 
 

5.1.2 Fizični kazalniki investicije  

V okviru sanacije kletnih prostorov v stavbi občine Selnica ob Dravi bodo urejeni naslednji prostori. 
 
TABELA 3: Prostori, ki so predmet investicije  

Oz.  Naziv prostora, ki so predmet projekta m2 

1. kulturni družabni prostor 59,80 

2. garderoba 8 

3. skladišče 3,30 

4. hodnik   5,70 

5. skladišče 4,50 

6. hodnik   4,90 

7. tehnični prostor  8,70 

8. arhiv 12,40 

9. informativni prostor 18,20 

10. izobraževalni prostor 60,70 
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Oz.  Naziv prostora, ki so predmet projekta m2 

11. vhod 5,2 

12. WC moški 4,02 

13. WC ženske 4,80 

14. stranki vhod 3,66 

15. kurilnica 23,8 

16. cisterna 9,2 

17. stopnišče 6 

18. avla z glavnim vhodom 24,5 

 SKUPAJ  267,38 

 
Skupna površina prostorov, ki bodo sanirani v okviru tega projekta znaša 267,38 m2.  
 
V nadaljevanju predstavljamo tudi prostore, ki niso predmet investicije in se nahajajo v zgradbi, kjer 
bo potekala sanacija.  
 
TABELA 4: Prostori, ki niso predmet investicije  

Naziv prostora, ki NISO predmet projekta m2 

PRITLIČJE  

Sejna soba 62 

Info točka 64 

Prostor za društvo upokojencev 64,5 

Pisarne 61,5 

Stopnišče 20 

ETAŽA  

Hodnik 25 

Pisarne 130 

WC,kuhinja 21 

Sejna soba, skladiščni prostori 38 

SKUPAJ PRITLIČJE IN ETAŽA  486 
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5.2 Ocena investicijskih stroškov  

Osnova za prikaz vrednosti investicije v stalnih cena je Popis del iz junija 2011. 
 

5.2.1 Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah  

Glede na pogoje razpisa Ukrepa 322: Obnova in razvoj vasi sodijo med upravičene stroške za predmet 
podpore 4: stroški naložbe in splošni stroški naložbe. S pripravo projektne dokumentacije je občina 
pričela v letu 2010. Investicijska dela se bodo izvedla v dveh letih. Splošni stroški naložbe ne 
presegajo praga 10 % stroškov naložbe.  
 
TABELA 5: Pregled vrednosti investicije v stalnih cenah  
vrednosti v evrih 

Oz Postavke  
Vrednost po letih brez DDV Skupaj  

2011 2012 2013 brez DDV  DDV z DDV 

I.  Stroški naložbe  0,00 62.203,16 98.118,19 160.321,35 32.064,26 192.385,61 

1. 
Gradbena in obrtniška 
dela  

0,00 62.203,16 54.689,56 116.892,72 23.378,54 140.271,26 

2. Elektro inštalacije  0,00 0,00 5.683,56 5.683,56 1.136,71 6.820,27 

3. Strojne inštalacije  0,00 0,00 37.745,07 37.745,07 7.549,01 45.294,08 

II.  Splošni stroški naložbe  708,00 1.571,68 981,18 3.260,86 652,17 3.913,03 

1.  Stroški popisa GO del  708,00 0,00 0,00 708,00 141,60 849,60 

2.  
Investicijska 
dokumentacija  

0,00 949,65 0,00 949,65 189,93 1.139,58 

3.  
Stroški gradbenega 
nadzora  

0,00 622,03 981,18 1.603,21 320,64 1.923,85 

I.  
Skupaj investicijski stroški 
brez DDV  

708,00 63.774,84 99.099,37 163.582,21     

  * Vrednost DDV  141,60 12.754,96 19.819,87   32.716,43   

III. 
Skupaj investicijski stroški 
z DDV  

849,60 76.529,80 118.919,24     196.298,64 

 
Skupni stroški investicije znašajo 196.298,64 EUR in 163.582,21 EUR brez DDV vse v stalnih cenah. V 
te stroške niso zajeti stroški izdelave PGD v letu 2002 (4.005,51 EUR), ki niso upravičeni do 
sofinanciranja. V nadaljevanju prikazujemo upravičene in neupravičene stroške.  
 
TABELA 6: Upravičeni in preostali stroški investicije v stalnih cenah  
vrednosti v evrih  

Oz. Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  2011 2012 2013 

UPRAVIČENI STROŠKI  

1. GOI dela  0,00 62.203,16 98.118,19 160.321,35 

2. Stroški popisa GO del  708,00 0,00 0,00 708,00 

3. Investicijska dokumentacija  0,00 949,65 0,00 949,65 

4. Stroški gradbenega nadzora  0,00 622,03 981,18 1.603,21 

I.  SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI  708,00 63.774,84 99.099,37 163.582,21 

3. DDV 141,60 12.754,96 19.819,87 32.716,43 

II.  SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI  141,60 12.754,96 19.819,87 32.716,43 

III.  SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  849,60 76.529,80 118.919,24 196.298,64 
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Upravičeni stroški investicije znašajo 163.582,21 EUR, neupravičeni strošek predstavlja DDV v stalnih 
cenah znaša 32.716,43 EUR. 
 
 

5.2.2 Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah  

Predvidena dinamika investiranja je daljša od enega leta, zato skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
RS, št. 60/2006 in 54/2010) v nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost v tekočih cenah.  
 
Skladno z omenjeno Uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so 
opredeljene v Zimski napovedi gospodarskih gibanj 2011/2012. Pri preračunu investicijskih vrednosti 
po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: povprečna rast cen v višini 1,8 % na letni ravni za leto 
2012 in leto 2013.  
 
TABELA 7: Pregled vrednosti investicije v tekočih cenah  
vrednosti v evrih 

Oz Postavke  
Vrednost po letih brez DDV Skupaj  

% 
2011 2012 2013 brez DDV  DDV z DDV 

I.  Stroški naložbe  0,00 63.322,82 101.682,23 165.005,05 33.001,00 198.006,05 98,02% 

1. 
Gradbena in 
obrtniška dela  

0,00 63.322,82 56.676,10 119.998,92 23.999,78 143.998,70 73,36% 

2. Elektro inštalacije  0,00 0,00 5.890,01 5.890,01 1.178,00 7.068,01 3,60% 

3. Strojne inštalacije  0,00 0,00 39.116,12 39.116,12 7.823,22 46.939,34 23,91% 

II.  
Splošni stroški 
naložbe  

708,00 1.599,97 1.016,82 3.324,79 664,96 3.989,75 1,98% 

1.  
Stroški popisa GO 
del  

708,00 0,00 0,00 708,00 141,60 849,60 0,42% 

2.  
Investicijska 
dokumentacija  

0,00 966,74 0,00 966,74 193,35 1.160,09 0,59% 

3.  
Stroški 
gradbenega 
nadzora  

0,00 633,23 1.016,82 1.650,05 330,01 1.980,06 0,98% 

I.  
Skupaj 
investicijski 
stroški brez DDV  

708,00 64.922,79 102.699,05 168.329,84       

  * Vrednost DDV  141,60 12.984,55 20.539,81   33.665,96     

III. 
Skupaj 
investicijski 
stroški z DDV  

849,60 77.907,34 123.238,86     201.995,80 100,0% 

 
TABELA 8: Upravičeni in preostali stroški investicije v tekočih cenah   
vrednosti v evrih  

Oz. Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  2011 2012 2013 

UPRAVIČENI STROŠKI  

1. GOI dela  0,00 63.322,82 101.682,23 165.005,05 

2. Stroški popisa GO del  708,00 0,00 0,00 708,00 

3. Investicijska dokumentacija  0,00 966,74 0,00 966,74 

4. Stroški gradbenega nadzora  0,00 633,23 1.016,82 1.650,05 

I.  SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI  708,00 64.922,79 102.699,05 168.329,84 
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3. DDV 141,60 12.984,55 20.539,81 33.665,96 

II.  SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI  141,60 12.984,55 20.539,81 33.665,96 

III.  SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  849,60 77.907,34 123.238,86 201.995,80 

 
Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 201.995,80 EUR z vključenim DDV in 168.329,84 EUR brez 
DDV. Upravičeni stroški investicije so enaki vrednosti investicije brez DDV, kar pomeni, da 
neupravičene stroške predstavlja, glede na pogoje razpisa, samo vrednost DDV. 
 
V nadaljevanju prikazujemo še enkrat celotno vrednost naložbe v tekočih cenah glede na tabelo iz 
prijavnega obrazca.  
 
TABELA 9: Celotna vrednost naložbe v tekočih cenah 

Št. Upravičeni stroški 

Skupna 
vrednost 

Skupna 
vrednost Upravičeni 

stroški1 

Višina 
sofinaciranja2 

(v %) 

Zaprošena 
sredstva(v 
EUR) (z DDV) (brez DDV) 

  Stroški naložbe 
    
198.006,05   

       
165.005,05   

       
165.005,05   

85% 
    
140.254,29   

1 

ureditev površin za skupne 
namene, novogradnja, 
rekonstrukcija, investicijsko 
vzdrževanje nepremičnin, 
gradbena in obrtniška dela, 
izgradnja komunalne in 
prometne infrastrukture 

    
198.006,05   

       
165.005,05   

       
165.005,05   

85% 
    
140.254,29   

2 

nakup zemljišč3 
                            
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                            
-      

odkup nepremičnin in zemljišč 
v vaškem središču (za predmet 
podpore 5) 

                            
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                            
-      

3 nakup nove opreme 
                            
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                            
-      

4 
nakup informacijsko-
komunikacijskih tehnologij (v 
nadaljnjem besedilu: IKT) 

                            
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                            
-      

  Splošni stroški4 
          
3.989,75    

             
3.324,79    

             
3.324,79    

85% 
          
2.826,07    

5 

stroški povezani s pripravo in 
izvedbo naložbe in 
izpolnjevanjem obveznosti iz 
naslova tega javnega razpisa 

          
3.989,75    

             
3.324,79    

             
3.324,79    

85% 
          
2.826,07    

  
Stroški, ki niso upravičeni do 
sofinanciranja5 

                            
-      

          
33.665,96    

                               
-      

                               
-      

                            
-      

6 
drugi neupravičeni stroški 

                            
-      

                               
-      

      

DDV   
          
33.665,96    

      

  Skupaj 
    
201.995,80   

       
201.995,80   

       
168.329,84   

85% 
    
143.080,36   
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

6.1 Strokovne podlage za izdelavo DIIP  

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
RS, št. 60/2006 in 54/2010).  
 
Strokovne podlage za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so:  

• Popis gradbenih in obrtniških del, junij 2011 (GOI) 
 
 
6.2 Opis lokacije  

Investicija se bo izvajala v Podravski regiji v Občini Selnica ob Dravi v naselju Selnica ob Dravi v kletnih 
prostorih občinske stavbe. Investicija se bo izvajala na parceli št. 372/2 k.o. Sp. Selnica.   
 
Veljavi akti občine, ki vplivajo na izvedbo investicije:  

• Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/2012),  

• Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine 

Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2010, 21/2010 – popr., 3/2011, 22/2011), 

• Odlok Dolgoročni plan občine Maribor - Ruše za obdobje 1986 - 2000 (MUV, št. 6/86, 1/88, 

14/88, 14/94 in 5/98),  

• Srednjeročni družbeni plan občine Maribor - Ruše za obdobje 1986 - 1990 (MUV, št. 15/86, 

14/94 in 5/98),  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

plana občine Ruše za območje občine Selnica ob Dravi – spremembe in dopolnitve v letu 

2004 (MUV št. 20/04, 23/08 – teh. popr., 10/09 – teh. popr.),  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

plana Občine Maribor-Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi v letu 2009 (MUV št. 28/09, 

5/10 – teh. popr., 8/10 – teh. popr., 11/10 – teh. popr. in 3/11 – teh. popr.),  

• Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k 

prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Selnica ob Dravi (MUV, 

št. 14/11), 

• Prečiščeno besedilo odloka o ureditvenem načrtu naselja Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/02-

prečiščeno besedilo, 5/06-obvezna razlaga, 19/06, 30/07, 23/08-obvezna razlaga, 11/10). 
 

SLIKA 2: Kletni prostori v Občini Selnica ob Dravi (zunanjost, notranjost) 
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6.3 Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije 

Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 196.298,65 EUR in 201.995,79 EUR z DDV.  
 
TABELA 10: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom v stalnih cenah  
vrednosti v evrih  

Oz Postavka  
Vrednost po letih brez DDV 

SKUPAJ  
2011 2012 2013 

1. GOI dela 0,00 74.643,79 117.741,83 192.385,62 

2. Stroški popisa GO del  849,60 0,00 0,00 849,60 

3. Investicijska dokumentacija  0,00 1.139,58 0,00 1.139,58 

2.  Stroški gradbenega nadzora  0,00 746,44 1.177,42 1.923,85 

I.  SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  849,60 76.529,80 118.919,24 196.298,64 

 Delež v (%) 0,43% 38,99% 60,58% 100% 

 
TABELA 11: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom v tekočih cenah  
vrednosti v evrih  

Oz Postavka  
Vrednosti z DDV 

SKUPAJ  
2011 2012 2013 

1. GOI dela 0,00 75.987,37 122.018,68 198.006,05 

2. Stroški popisa GO del  849,60 0,00 0,00 849,60 

3. Investicijska dokumentacija  0,00 1.160,09 0,00 1.160,09 

2.  Stroški gradbenega nadzora  0,00 759,87 1.220,18 1.980,06 

I.  SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  849,60 77.907,34 123.238,86 201.995,80 

 Delež v (%) 0,42% 38,57% 61,01% 100% 

 
TABELA 12: Terminski načrt izvedba investicije  

 2011 2012 2013 

Mesec  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Projektna 
dokumentacija  

X               
          

Gradbeno 
dovoljenje  

X               
          

Izdelava DIIP  X                        

Potrditev DIIP    X                       

Izvedbe JN   X                       

Oddaja vloge za 
sofinanciranje 

  X             
          

Pridobitev 
sredstev MKGP 
(odločba) 

      X         
          

Gradbena dela        X X X       X X X X X X    

Strokovni nadzor         X X X       X X X X X X    

Tehnični prevzem / 
predaja v uporabo  

               
      

X 
   

Oddaja zahtevkov 
in poročil  

         X      
      

X 
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6.4 Varstvo okolja  

V nadaljevanju so prikazani možni vplivi na okolje pri izvedbi projekta:  
 
Varstvo kulturne dediščine  

Posegi se morajo izvajati v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Odloka o 
razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi 
(MUV, št. 17/2010, 21/2010 – popr., 3/2011, 22/2011).  
 
Opisi pričakovanih vplivov na okolje v času gradnje:  

Predmet projekta je preureditev dela kleti z manjšimi gradbenimi posegi v notranjosti objekta, zato 
vplivov na okolje v času gradnje objekta ne pričakujemo. V zvezi s spremembo namembnosti se bodo 
namreč izvedla manjša gradbena dela v smislu preureditve prostora in instalacij, rekonstrukcija 
stopnišča iz kleti v pritličje in razširitev obstoječega sanitarnega izzidka.  
 
Vplivom na okolje, ki bodo nastajali pri gradnji obravnavanega objekta in urejanju okolice bodo 
časovno omejeni in minimalni, ter so kot taki sprejemljivi za okolje.  
 
ZRAK: Zaradi gradnje objekta na ožjem področju izvajanja del pričakujemo minimalno povečano 
onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi 
obratovanja strojev, vendar je pričakovani vpliv glede na naravo in obseg gradbenih del minimalen in 
ne bo presegal mejnih vrednosti.  
 
POVRŠINSKE VODE IN ODPADNA VODA: Izvajanje gradbenih del bo nekoliko povečanje 
onesnaževanja padavinskih vod s prašnimi delci, prav tako bo pri gradnji nastala manjša količina 
tehnoloških vod, ki bodo imela višji pH zaradi vsebnosti cementa in apna. Pričakovani vpliv glede na 
predviden obseg del je minimalen.  
 
TLA IN PODTALNICA: Glede na predviden obseg del se ocenjuje, da bodo vplivi na tla in podtalje v 
času gradnje neznatni.  
 
NASTAJANJE ODPADKOV: Pri gradnji objekta bodo nastali gradbeni odpadki, kot so ostanki lesa, 
opeke, embalaže ipd. Lesene odpadke se naj uporabi za kurjenje. Inertne gradbene odpadke se ne 
sme uporabljati za zasipavanje. Za gradnjo objekta se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo 
snovi, ki lahko ogrožajo vodo. Ob upoštevanju ukrepov hranjenja in skladiščenja gradbenih odpadkov 
v času gradnje oz. izvajanje del ocenjujemo, da bo vpliv odpadkov v času gradnje neznaten.  
 
EMISIJE HRUPA: Glede na predviden obseg gradbeni del ocenjujejo, da bo vpliv hrupa v času gradnje 
objekta v mejah dopustnega.  
 
Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: 

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 

odpadkov), 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

• zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 

vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 
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6.5 Kadrovsko – organizacijska shema  

Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Selnica ob Dravi v okviru obstoječih kadrovskih in 
prostorskih zmogljivosti. Projekt bo vodil projektni vodja, katerega naloge bodo:  

• zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v skladu s projektno tehnično in investicijsko 

dokumentacijo,  

• zagotoviti izvajanje projekt skladno s predpisi, zahtevami sofinancerja in finančno 

konstrukcijo projekta,  

• poročati o poteku investicije,  

• izdelati novelacijo investicijske dokumentacije, če bo potrebno,  

• zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih. 
 
 
6.6 Viri financiranja  

Občina Selnica ob Dravi bo za izvedbo investicije pridobila sofinancerka sredstva iz naslova Ukrepa 
322 Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013.   
 
TABELA 13: Vri financiranja v stalnih cenah   
vrednosti v evrih  

Oz.  Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  Delež (%) 
2011 2012 2013 

1. EKSRP-Ukrep 322 0,00 54.810,41 84.234,46 139.044,88 70,83% 

2. Občina Selnica ob Dravi  247,80 22.321,19 34.684,78 57.253,76 29,17% 

2.1. 
Preostanek upravičenih 
stroškov  

106,20 9.566,23 14.864,91 24.537,33 12,50% 

2.2. Neupravičeni stroški - DDV  141,60 12.754,96 19.819,87 32.716,43 16,67% 

3.  Drugi viri financiranja  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  247,80 77.131,60 118.919,24 196.298,64 100,00% 

 
TABELA 14: Vri financiranja v tekočih cenah   
vrednosti v evrih  

Oz. Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  Delež (%) 
2011 2012 2013 

1. EKSRP-Ukrep 322 0,00 55.786,17 87.294,19 143.080,36 70,83% 

2. Občina Selnica ob Dravi  247,80 22.722,97 35.944,67 58.915,44 29,17% 

2.1. 
Preostanek upravičenih 
stroškov  

106,20 9.738,42 15.404,86 25.249,48 12,50% 

2.2. Neupravičeni stroški - DDV  141,60 12.984,55 20.539,81 33.665,96 16,67% 

3.  Drugi viri financiranja  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  247,80 78.509,14 123.238,86 201.995,80 100,00% 

 
TABELA 15: Finančna konstrukcija naložbe z razdelitvijo po letih  

  

Skupna vrednost  

Razdelitev po letih1 

Vmesni zahtevek Zadnji zahtevek 

2012 2013 

Skupna vrednost naložbe (z DDV) (a) 
               
201.995,80    

                 
78.756,94    

               
123.238,86    

Lastna udeležba2 (b=a-c) 
                 
58.915,44    

                 
22.970,77    

                 
35.944,67    
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Lastni vir 
                 
58.915,44    

                 
22.970,77    

                 
35.944,67    

Posojilo3                                 -                                     -                                     -     

Nepovratna sredstva (c) 
               
143.080,36    

                 
55.786,17    

                 
87.294,19    

 
Občina bo posredovala dva zahtevka za nepovratna sredstva, in sicer vmesnega v letu 2012 in 
končnega oz. zadnjega v letu 2013. Vmesni zahtevek za izplačilo bo občina posredovala do 5. 10. 
2012, zadnji zahtevek pa do 5. 10. 2013 oz. v času od 6. 12. do 31. 12. 2013.  
 
V primeru, da bodo v postopkih javnega naročanja dosežene višje cene od predvidenih s tem 
investicijskim dokumentom, bo Občina Sevnica ob Dravi dinamiko izvajanja in vire financiranja 
ustrezno spremenila.  
 
 
6.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oz. ekonomska upravičenost projekta  

Ocenjuje se ohranitev in nadaljnji razvoj negospodarskih in drugih dejavnosti na tem območju. 
Investicija bo imela v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na družbo. Družbene koristi, ki potrjujejo 
družbeno upravičenost investicije in jih ni mogoče izraziti v denarju, so: 

• zagotavljanje nemotenega delovanja društev v občini, 

• dvig kakovosti življenja na podeželju, 

• dostopnost kulturnih dobrin in aktivno preživljanje prostega časa, 

• učinkovita raba energije,  

• spodbujanje, ohranjanje in razvoj dejavnosti na tem območju ter doseganje ciljev 

trajnostnega razvoja. 
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7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI  

7.1 Finančna analiza  

Predpostavke za izdelavo finančne analize:  

• referenčno časovno obdobje investicije je 20 let, 

• finančna diskontna stopnja je 7 % glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 in 54/2010),  

• prihodki so predvideni v višini 1.500 EUR, 

• stroški vzdrževanja so ocenjeni za investicijo v višini 7.420,00 EUR letno,  

• prvo leto rednega obratovanja je 2014, 

• lastnica infrastrukture je Občina Selnica ob Dravi,  

• stroške investicije prikazujemo v stalnih cenah z DDV in znašajo 196.298,65 EUR.  
 

Ocena prihodkov 

Ocenjujemo, da bo iz naslova obnovljenih prostorov občina pridobila dodatna sredstva uporabnikov 
izobraževalnih prostorov:  

Prihodki 2011 2012 2013 2014 2015 2016 … 2031 2032 

Prihodki  0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 … 1.500 1.500 

Skupaj 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 … 1.500 1.500 

 
 
Ocena stroškov 

V nadaljevanju smo ocenili stroške prostora, ki smo jih izračunali sorazmerno glede na povečanje 
površine za 242,88 m2 oz. za 32,24 %.  
 

Vrste stroškov 2011 2012 2013 2014 2015 2016 … 2031 2032 

Zavarovanje prostorov 0 0 200 200 200 200 … 200 200 

Čiščenje  0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 … 3.000 3.000 

Odvoz odpadkov  0 100 100 100 100 … 100 100 

Energija   0 3.500 3.500 3.500 3.500 … 3.500 3.500 

Komunalne stor.   0 120 120 120 120 … 120 120 

Ostali stroški   0 500 500 500 500 … 500 500 

Skupaj 0 0 7.420 7.420 7.420 7.420 … 7.420 7.420 

 
 
Ostanek vrednosti projekta  

Investicija se amortizira po letni stopnji 2,5 % kar pomeni, da ostanek vrednosti naložbe znaša 
113.853,21 EUR.  
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TABELA 16: Denarni tok investicije  

Leto 
Vrednosti v stalnih cenah 

Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

NDT 

2011 850 0 0 0 -850 

2012 76.530 0 0 0 -76.530 

2013 118.919 7.420 1.500 0 -124.839 

2014 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2015 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2016 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2017 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2018 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2019 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2020 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2021 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2022 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2023 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2024 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2025 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2026 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2027 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2028 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2029 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2030 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2031 0 7.420 1.500 0 -5.920 

2032 0 7.420 1.500 113.853 107.933 

SKUPAJ 196.299 148.400 30.000 113.853 -200.845 

 

TABELA 17: Kazalci finančne upravičenosti 

Kazalniki Vrednosti 

Prihodki  1.500 € 

Odhodki  7.420 € 

Dobiček / izguba -5.920 € 

Ekonomičnost poslovanja - 3,95 

Donosnost poslovanja 0,20 

Doba vračanja vloženih sredstev (leta) 50 

Neto sedanja vrednost   -193.793 € 

Interna stopnja donosnosti  -6,93% 

Relativna neto sedanja vrednost -117,66 € 

 

Stopnja finančnega donosa naložbe FRR/C je negativna in zelo nizka. Neto sedanja vrednost 
investicije in finančna relativna neto sedanja vrednost sta negativni, kar pomeni, da projekt ni 
finančno smotrn brez nepovratnih sredstev.   
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7.2 Ekonomska analiza  

Glede na neprofitni značaj investicije je temu prilagojena tudi ekonomska analiza projekta, ki je 
izvedena z vidika vpliva investicije na razvoj družbenega in socialnega okolja. Vlaganje v sanacijo 
javnih prostorov se ne da prikazati z ekonomskimi učinki vračanja vloženega kapitala (saj bo za večino 
uporabnikov brezplačno), vendar pa je investicijsko vlaganje nujna.  
 
Izhodišča za pripravo ekonomske analize :  

• referenčno časovno obdobje investicije je 20 let,  

• družbena ekonomska stopnja je 5 %,  

• denarni tokovi v finančni analizi so izhodišče za ekonomsko analizo.  
 
Družbena koristnost projekta izhaja iz: 

• povečanje dela za gradbena podjetja iz regije na račun izvedbe investicije v občini (68 % 
gradbenih del prinese vsaj 80 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim 
podjetjem); 

• predpostavili smo, da bo občina prihranila pri energiji 20 %; 

• prav tako smo predpostavili, da se bodo v novih prostorih organizirale razstave in prireditve, 
kar bo prineslo koristi na letni ravni 2.400 EUR; 

• koristi izhajajo tudi iz prihranka pri najemnini v višini 1.800 EUR na letni ravni za določene 
uporabnike;  

• predpostavili smo, da bo prihranek cca 300 občanom (iz celotne občine) pri potnih stroških 
za razdaljo do Maribora (40 km) in ob povprečni porabi in ceni bencina 1,4 EUR/l za obisk 6 
prireditev letno;  

• ostanek vrednosti projekta.  
 

TABELA 18: Ekonomski tok projekta  

Leto 
Vrednosti v stalnih cenah 

Diskontirane 
vrednosti 

Invest. 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ocenjene 
koristi 

NDT NDT 

2011 850 0 0 462 -387 -369 

2012 76.530 0 0 41.632 -34.898 -31.653 

2013 118.919 7.420 1.500 77.634 -47.206 -40.778 

2014 0 7.420 1.500 12.942 7.022 5.777 

2015 0 7.420 1.500 12.942 7.022 5.502 

2016 0 7.420 1.500 12.942 7.022 5.240 

2017 0 7.420 1.500 12.942 7.022 4.990 

2018 0 7.420 1.500 12.942 7.022 4.752 

2019 0 7.420 1.500 12.942 7.022 4.526 

2020 0 7.420 1.500 12.942 7.022 4.311 

2021 0 7.420 1.500 12.942 7.022 4.105 

2022 0 7.420 1.500 12.942 7.022 3.910 

2023 0 7.420 1.500 12.942 7.022 3.724 

2024 0 7.420 1.500 12.942 7.022 3.546 

2025 0 7.420 1.500 12.942 7.022 3.378 

2026 0 7.420 1.500 12.942 7.022 3.217 

2027 0 7.420 1.500 12.942 7.022 3.064 

2028 0 7.420 1.500 12.942 7.022 2.918 

2029 0 7.420 1.500 12.942 7.022 2.779 

2030 0 7.420 1.500 12.942 7.022 2.646 
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2031 0 7.420 1.500 12.942 7.022 2.520 

2032 0 7.420 1.500 12.942 7.022 2.400 

SKUPAJ 196.299 148.400 30.000 365.618 50.920 504 

 
 
TABELA 19: Kazalci ekonomske upravičenosti investicije  

Naziv  Kratica  Vrednost 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije  ERR/C 5,08% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije   ENPV/C 503,72 EUR 

Relativna neto sedanja vrednost  relativna EPV/C 0,29 EUR 

Stopnja družbene koristnosti  B/C 1,0034 

 

 

7.2.1 Drugi učinki, ki vplivajo na investicijo  

Z investicijsko namero bomo sledili tudi družbenim koristim, ki jih ne moremo izraziti v denarnih 
enotah in te so:  

− Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbeno-socialnem področju:  

• medgeneracijsko druženje prebivalcev, saj bodo občani pridobili prostor za druženje različnih 

skupin in prebivalcev z različnimi interesi; 

• povečanje kakovosti življenja prebivalcev zaradi predmeta investicije.  
 

− Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša glede na varnost:  

• v kletnih prostorih občine bodo delovala različna društva in v ta namen bo obnovljeno tudi 

stopnišče, s tem pa bomo poskrbeli za večjo varnost otrok in drugih občanov; 

• izvajanje različnih delavnic, ki spodbujajo večjo prometno varnosti otrok in drugih 

udeležencev v prometu (aktivnosti SPV); 

• zaradi obnove inštalacij in nove kotlovnice bo prostor varnejši iz vidika požarne ogroženosti;  

• predmetna investicija bo omogočila boljši dostop do kletnih prostorov intervencijskim 

službam; 

• z ureditvijo prostorov bomo omogočili mlajši generaciji prostor za druženje, zato bodo v 

manjši meri »prepuščeni ulici in postopanju po javnih površinah«, kjer so izpostavljeni 

različnim nevarnostim.  
 

− Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša z vidika ekološkega prispevka:  

• z implementacijo projekta bo le-ta rabil energijo učinkoviteje (nove inštalacije, nove luči, 

novo ogrevanje); 

• izkoriščali bomo energijo iz obnovljivih virov energije z vgradnjo toplotne črpalke in 

solarnega sistema; 

• višja energetska učinkovitost investicije se izkazuje za manjšo porabo energije zaradi novih 

inštalacij in načina ogrevanja; 

• z obnovo kletnih prostorov bomo izboljšali kakovost bivalnega okolja za delo društev in 

drugih uporabnikov prostora (npr. novo stavbno pohištvo bo zmanjšalo hrup in v prostor bo 

prihajalo manj prašnih delavec iz okolice).  
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7.3 Analiza občutljivosti in tveganj  

7.3.1 Analiza občutljivosti  

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili: 

• zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 % oz. 5 %, 

• znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 % oz. 5 %, 

• zvišanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 10 % oz. 5 %, 

• znižanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 10 % oz. 5 %. 
 
V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali 
smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NSV) in interno 
stopnjo donosnosti (ISD).  
 
TABELA 20: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR 
Spremembe predračunski vrednosti investicije  

Naziv  -10% -5% 0% 5% 10% 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije  8,468% 6,605% 5,081% 3,800% 2,700% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije  17.799 € 9.151 € 504 € -8.144 € -16.791 € 

         
Spremembe vrednosti operativnih stroškov 

Naziv  -10% -5% 0% 5% 10% 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije  6,392% 5,743% 5,081% 4,403% 3,709% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije  8.891 € 4.697 € 504 € -3.690 € -7.884 € 

         
Iz zgornje tabele vidimo, da je investicija bolj občutljiva na spremembe investicijske vrednosti kot na 
spremembe operativnih stroškov. Če vrednost investicije pada, se gibljejo kazalniki v pozitivno smer, 
če pa vrednost investicije raste, se gibljejo kazalniki v negativno smer. Enaka občutljivost investiciji se 
kaže pri spremembah vrednosti operativnih stroškov.  

 

 

7.3.2 Analiza tveganja  

Analiza tveganja je ocenjena verjetnost, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to 
verjetnost številčno izraziti, se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih 
(tveganja razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanje projekta) in splošnih tveganj (politična, 
narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja). Ocena projektnih tveganj za investicijo v 
sanacijo kletnih prostorov so prikazana v naslednji tabeli.  
 
TABELA 21: Ocena tveganja investicije 

Projektna tveganja Ocena 

Tveganje razvoja projekta Nizko 

Tveganje izvedbe projekta Srednje 

Tveganje obratovanja projekta Nizko 

 
V razvojni fazi projekta prikazana tveganja vpliva predvsem na čas izvedbe ter kakovost projekta in 
majhen vpliv na stroške. Pri upoštevanje predlaganih ukrepov za zmanjšanje tveganj se lahko 
minimizirajo negativni vplivi. Menimo, da je potrebno v fazi razvoja projekta poskrbeti predvsem za 
to, da se imenuje takšnega odgovornega vodjo, ki ima ustrezna znanja in izkušnje ter ni 
preobremenjen z drugimi nalogami. 
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V fazi izvedbe projekta imajo vsa našteta tveganja vpliv tako na povečanje stroškov izvedbe 
investicije, kakor tudi na čas izvedbe ter kakovost projekta. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost 
nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar se lahko 
prepreči s pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik 
izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba). V primeru izbora nestrokovnega izvajalca del bo 
naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten, in sicer z:  

• garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del,  

• z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak dan zamude.  
 
Naročnik je upravičen do unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude, 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina 
garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do polne 
višine nastalih stroškov.  
 
V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar 
osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno strokovno 
usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki jih 
pripravi izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno 
usposabljanje in izpopolnjevanje tehničnega osebja. 
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE  

Investicijska dokumentacija  

Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010) 
potrebna naslednja dokumentacijo:  

• Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 

• Izvesti postopke javnega naročanja skladno s predpisi,  

• Vloge za pridobitev sofinanciranja MGKP. 
 
Projektna dokumentacija  

Za izvedbo projekta je potrebna tudi naslednja projektna dokumentacija: 

• Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za objekte, ki se bodo gradili, skupaj s 

pripadajočimi elaborati, 

• Popis gradbenih obrtniških in inštalacijskih del (GOI), 

• Kulturnovarstveno soglasje št. ML-1027/2010 z dne, 9. 4. 2010, Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, OE Maribor. 
 
 
8.1 Smiselnost investicije  

Realizacija investicije bo prinesla energetsko učinkovitejšo objekt, kjer bodo prostori za delovanje 
društev, izobraževanje, prireditve in razstave, s čimer bo občina prispevala h kakovosti bivanja v 
občini.  
 
Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev: 

• ENSV, ki je večja od nič (0), 

• EIRR je večji od 5% in znaša 5,081%. 
 
Neto denarni tok v finančni analizi je v referenčni dobi negativen in znaša -193.792,54 EUR, zato je 
investicija upravičena do sofinanciranja. 
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj 
območja nujno potrebna. 
 
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list št. 60/2006) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo 
metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). 
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9 PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE IN PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO 

UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE  

Obe upoštevani variant sta bili med seboj primerjani; na osnovi primerjave in ocenjevanj je bila 
izbrana optimalna variant, ki je prikazana v nadaljevanju. 
 
9.1 Predstavitev optimalne variante 

Kot optimalno variant smo izbrali Varianto 2: Investicijo v kletne prostore občine. Z izvedbo 
investicije v sanacijo kletnih prostorov v Občini Selnica ob Dravi bo občina pridobila dodaten prostor, 
kjer bo uredila prostore za različna društva, skupine in posameznike, ki delujejo v občini. Prav tako bi 
z investicijo preprečila nadaljnje propadanje kletnih prostorov. Prostor bi naredila energetsko 
učinkovitejši. V poglavju 5.1 so podrobljene opisane karakteristike saniranega kletnega prostora. 
Neposredni cilji investicije so:  

• rekonstrukcija oz. ureditev prostorov za potrebe občanov in društev ter za razvoj družabnega 

in društvenega delovanja občanov vseh generacij v občini; 

• z investicijsko operacijo bomo obnovili skupno 267,38 m2 površin; 

• ekološki prispevek naložbe, ki se kaže v učinkovitejši rabe energije, izkoriščanje energije iz 

obnovljivih virov in višja energetska učinkovitost z novimi instalacijami in toplotno črpalko.   
 
9.2 Prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicije 

V naslednjih tabelah smo pripravili primerjavo vseh v DIIP-u opisanih variant. Za primerjavo smo vzeli 
naslednja merila: 

• Opis variante  

• Investicijska vrednost (stalne cene z DDV) v EUR 

• Terminski plan izvedbe investicije 

• Viri financiranja 

• Tehnične rešitve  

• Ocena vplivov na okolje 

• Vpliv investicije na družbeno in socialo okolje.    
 
Variante smo ocenjevali glede na upoštevana merila. Pri ocenjevanju smo upoštevali ocene od 1 do 
5, in sicer: 1 – najmanj, 2 – malo, 3 – srednje, 4 – dobro, 5 – zelo dobro. Na ta način je bil opravljen 
izbor treh najoptimalnejših variant za izvedbo.  
 
TABELA 22: Primerjava variant 

Oz. Merila  Varianta 1 Varianta 2  

1 Opis variante Ni investiranja Investicija v ureditev kleti  

2 
Investicijska vrednost v EUR na z DDV  
(v tekočih cenah) 

0 EUR 201.995,80 EUR 

3 Terminski plan izvedbe investicije - 2 leti 

4 Viri financiranja 
100 % občinski 

proračun 
Občina Selnica 29,17 % 
MKGP-EKSRP 70,83 % 

5 Tehnične rešitve  - 
Ureditev skladno z opisom 

v točki 5.2 

6 Ocena vplivov na okolje Negativni vplivi  
Zmanjšanje negativnih 

vplivov na minimum 

7 
Vpliv investicije na družbeno in socialo 
okolje  

Zanemarjeno in 
neurejeni prostori 

Pozitiven vpliv v socialo – 
družbenem smislu 
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TABELA 23: Ocena variant 

Oz. Merila  Varianta 1 Varianta 2 

1 Investicijska vrednost v EUR na z DDV 3 1 

2 Terminski plan izvedbe investicije 1 3 

3 Viri financiranja 1 5 

4 Tehnične rešitve  1 5 

5 Ocena vplivov na okolje 1 5 

6 Vpliv investicije na družbeno in socialo okolje 1 5 

 Skupaj 8 24 
 

Primerjava variante 1 in variante 2 je pokazala, da je s tehničnega, okoljskega, družbeno-socialnega in 
ekonomskega vidika ugodnejša investicija v varianto 2: Investicija v ureditev kletnih prostorov.  
 
Upravičenost investicije utemeljujemo z naslednjim: 

• rekonstrukcija oz. ureditev prostorov za potrebe občanov in društev ter za razvoj družabnega 

in društvenega delovanja občanov vseh generacij v občini; 

• z investicijsko operacijo bomo obnovili skupno 267,38 m2 površin; 

• ekološki prispevek naložbe, ki se kaže v učinkovitejši rabe energije, izkoriščanje energije iz 

obnovljivih virov in višja energetska učinkovitost z novimi instalacijami in toplotno črpalko; 

• z investicijo bomo prispevali k varnosti (otrok, požarna varnost, prometna varnost itd.); 

• pridobitev 70,83 % deleža sofinanciranja investicije; 

• večja možnost povezovanja in zbiranje ljudi (medgeneracijsko: mladi, starejši, družine z 

otroci, ranljive skupine ipd.). 
 


