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1.

UVODNO POJASNILO

Predmet investicije je sanacija dotrajanih vodnih zajetij pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Sanacija
vključuje ograditev obstoječega črpališča in vodnih zajetij ter ureditev manjšega hudournika, ki
teže v bližini črpališča.
Občina Selnica ob Dravi je za zajetje in rabo vode iz dveh virov pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu
pridobila vodno dovoljenje št. 35527-60/2012-14, ki ga je izdaja Agencija RS za okolje.
Upravljalec objekta je Mariborski vodovod.
Na vodovod iz teh virov vode je vezanih okrog 50 prebivalcev in petnajst objektov, med njimi
Podružnica Osnovne šole Selnica ob Dravi na Ostrem vrhu, ki vključuje 26 otrok predšolske in
šolske vzgoje do 5. razreda in vrtec.
Investicijski program smo izdelali z namenom:



da prikažemo strokovno osnovo za investicijsko odločitev,
da občina realizira ta projekt s pomočjo sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, s katerimi razpolaga LAS Drava.

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje med drugim analizo stroškov in koristi
za posamezne variante ter izbor optimalne variante. Izdelan je v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ1.
Ekonomska doba investicije je 25 let, kolikor znaša predvidena življenjska doba ograje.

1

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL
RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/16).
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2.
OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU
2.1. Predstavitev investitorja
INVESTITOR
Naziv

Občina Selnica ob Dravi

Naslov

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Odgovorna oseba za projekt investicije

Karel Lampreht, dipl. inž. Grad.

Telefon

02/673 02 07

E-mail

info@selnica.si

Identifikacijska številka za DDV

36150380
1357930

Matična številka
Odgovorna oseba
Žig in podpis

dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž.

2.2. Predstavitev izdelovalca DIIP-a
IZDELOVALEC DOKUMENTA
Naziv

IMAGINE, d.o.o.

Naslov

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

Odgovorna oseba za izdelavo DIIP-a

mag. Božidar Ivec, univ.dipl.inž.str.

Telefon

041/684 528

E-mail

bozidar.ivec@telemach.net

Identifikacijska številka za DDV

SI98802399

Matična številka

3866912000

Odgovorna oseba
Žig in podpis

mag. Matej Leskovar, univ.dipl.inž.str.

2.3. Predstavitev upravljavca
UPRAVLJAVEC
Naziv

Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.

Naslov

Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

Odgovorna oseba za upravljanje

Danilo Burnač, mag. ekon.

Telefon

(02) 320 77 00

E-mail

info@mb-vodovod.si
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2.4. Predstavitev izdelovalca projektne dokumentacije
IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Naziv
MIKEC d.o.o.
Naslov
Odgovorna oseba za izdelavo projektne
dokumentacije
Telefon

Vinogradniška ulica 10, 2314 Zgornja Polskava
Branko Mikec, univ.dipl.gosp.inž. (pooblaščeni inženir

IZS G-2287)
02/ 803 66 74

E-mail

mikec@telemach.net

Identifikacijska številka za DDV

SI34023542

Matična številka

1614843000

Odgovorna oseba

Branko Mikec, univ. dipl. gosp. inž.

2.5. Mesto investicije v planu
Občina Selnica je predvidela investicijo v planu2 za leto 2020 pod pozicijo 04.2.2.001 Vodovod
Sveti Duh na Ostrem vrhu konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Na tem kontu
so v planu rezervirana sredstva v višini 30.000 €.

2.6. Strokovne podlage za izdelavo DIIP-a
Pri izdelavi investicijske dokumentacije so bili upoštevani naslednji dokumenti:
(1) Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Drava, LAS DRAVA, Ruše, 27.januar
2016 z dopolnitvami avgust 2016 in junij 2018.

in predpisi:
(1) Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. i. RS, št. 64/04, 5/06,
58/11 in 15/16)
(2) Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
(3) Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
(4) Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

2

Proračun Občine Selnica ob Dravi za leto 2020.
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3.

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Predmet investicije je sanacija dotrajanih vodnih zajetij pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Območje
črpališča in zajetja je prikazano na spodnji sliki.

Vir: Občina Selnica ob Dravi, 2020
Območje zajetij in črpališče ni ograjeno, kar pomeni prost dostop do tega območja. V tem
območju teče manjši potok, ki zbira in odvaja vodo z obronkov severno od naselja Sv. Duh na
Ostrem vrhu.
Potok ima hudourniški značaj. Ob nalivih prihaja do prelivanja potoka čez gozdno pot na
območje vodnega zajetja. To je eden izmed vzrokov, da je voda pogosto onesnažena in
neuporabna za uživanje. Drugi, pomembnejši, je dotok vode iz pašnika, ki je nad zajetji. Ta se
lahko onesnaži pri izpiranju tal na pašniku.
Preprečiti pašnje ne moremo, ker na tem področju še ni opredeljeno vodovarstveno območje.
Upravljanje vodovodnega sistema izvaja Mariborski vodovod. Kontrolo zajetij z ogledom terena
izvajajo vsaki drugi dan.
Oktobra 2017 je zdravstveni inšpektorat RS, OE Maribor in Murska sobota izdal odločbo št.
06102-625/2017 z dne 19. 10. 2017, s katero zahteva ukrepe za zaščito območja črpališča in
zajetij vode, kar je sedaj predmet investicije.
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V letih 2018 in 2019 sta gasilski društvi PGD Selnica in PGD Slemen pripeljali čisto vodo do
vodohrana iz drugih virov in sicer 15 m3 v letu 2018 in 415 m3 v letu 2019. Zadnji prevoz vode
je bil 11. novembra 2019. Letos še ni bilo potrebe po dostavi vode.
Ukrepi, ki jih je občina sprejela in izvedla v sodelovanju z Mariborskim vodovodom v letu 2019,
so:
- montaža dezinfekcijskega sistema (UV svetilo in filtri),
- vgradnja sistema za javljanje ob izpadu delovanja.
Poteka testiranje delovanja sistema ob različnih pogojih.
Tako se že več let srečujemo s problemom zagotavljanja ustrezne pitne vode pri Sv. Duhu na
Ostrem vrhu. Iz obstoječega vodnega vira se napaja 15 gospodinjstev (cca 50 prebivalcev),
podružnična šola, ki vključuje vrtec, predšolsko in šolsko vzgojo do 5 razreda. Skupno šolo
obiskuje 26 otrok. Prav tako se iz istega vodnega vira napajata še dve gostišči, kulturni dom, tri
kmetije in objekt na mejnem prehodu. Kraj ima izrazito možnost, da se razvije v turistično točko
saj leži na lepem razglednem območju tik ob meji s sosednjo Avstrijo.
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RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
4.1. Razvojne možnosti in cilji investicije
4.

Kot rečeno v uvodnem delu, občina Selnica ob Dravi s to investicijo ustrezno zaščiti vodni vir s
sanacijo vodovarstvenega območja, s čemer zagotavlja varno in dolgoročno oskrbo s pitno vodo
naselja Sv. Duh na Ostrem vrhu.
Cilji investicije in investitorja so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zagotoviti varno in dolgoročno oskrbo s pitno vodo na območju Sv. Duha na Ostrem vrhu,
vzpostavitev ustrezne kakovosti vode,
ustrezno zaščititi obstoječi vir s sanacijo vodovarstvenega območja, ki vključuje tudi
ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
odprava pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih,
izboljšati pogoje za življenje v lokalnem okolju,
ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov,
spodbuditi razvoj turistične ponudbe in človeške potenciale za nova delovna mesta,
zmanjšati stroške oskrbe s pitno vodo.

4.2. Usklajenost investicijskega projekta s strategijo razvoja države in občine
Za obdobje do leta 2020 nimamo sprejete strategije razvoja RS, obstaja le osnutek Strategije
razvoja Slovenije 2015–20203, ki v okviru prioritetnih ukrepov za zeleno življenjsko okolje
navaja: »Izboljšati stanje okolja in zagotavljanje kakovostnih in stroškovno učinkovitih
javnih storitev na področju varstva okolja (kakovost voda, ravnanje z odpadki, dostop do
kakovostne pitne vode, kakovosti zraka in tal)« .
Tudi če ni omenjena strategija potrjena z nekim aktom, se udejanja preko financiranja Lokalne
akcijske skupine (LAS) Drava iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)4. Iz Strategija lokalnega razvoja za lokalno
akcijsko skupino Drava, LAS DRAVA4, povzamemo, da so prioritetne naloge LAS Drava na
področju varstva okolja:
 izobraževanje in ozaveščanje podeželske skupnosti glede varstva okolja v povezavi z
vodo in kanalizacijo
 prepoznavanje in izkoriščanje obstoječih naravnih danosti,
s ciljema:



zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in vlaganja v manjšo okoljsko infrastrukturo na
podeželju,
ohraniti stanje naravnega okolja ob sočasni izrabi njegovih prednosti v turistične namene
(zeleni turizem).

Občina Selnica ob Dravi je članica LAS Drava. V svoji viziji5 izpostavlja skrb za aktiviranje
vseh razpoložljivih potencialov ob upoštevanju kakovosti življenja ljudi in okolja ter družbeni
odgovornosti dosedanjih in prihodnih rodov. Iz te izhajajo cilji, ki jih navajamo dobesedno.
3

Strategija razvoja Slovenije 2015-2020 (osnutek), PR Ministrstvo za gospodarstvo, avgust 2013
Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Drava, LAS DRAVA, Ruše, 27.januar 2016 z
dopolnitvami avgust 2016 in junij 2018
5
Vizija, poslanstvo, vrednote, cilji, http://www.selnica.si/obcina/vizija-poslanstvo-vrednote/
4
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Cilj 1: Občina, kjer so ljudje na prvem mestu
Odzivali se bomo na potrebe in pričakovanja občanov in organizacij ter jim zagotavljali
potrebno podporo in kakovostne storitve. Omogočali bomo širok nabor športnih, turističnih
in kulturnih aktivnosti za vse generacije.
Cilj 2: Prostor priložnosti in rasti
Še dalje bomo po svojih zmožnostih ustvarjali pogoje za rast in razvoj podjetij in kmetijskih
gospodarstev. Hkrati s tem bomo skrbeli za razvoj ljudi skozi vseživljenjsko učenje. Naredili
bomo vse, kar je v naši pristojnosti, da bi lahko vsak posameznik izkoristil svoje potenciale .
Cilj 3: Zdrava, varna in zelena občina
Vse aktivnosti bomo vodili z zavestjo, da mora občina (p)ostati odličen prostor za bivanje,
delo, družino in preživljanje prostega časa. Zagotavljali bomo takšno okolje, kjer se bodo
njeni prebivalci in drugi obiskovalci počutili varno in zaželeno. Naše okolje bomo upravljali
po načelih trajnosti.
Cilj 4: Občina, ki pametno troši in strateško investira
Zagotavljali bomo uravnotežen poračun, ki bo glede na sredstva nudil maksimalne možnosti
zadovoljevanja potreb občanov in organizacij v občini, hkrati pa bo razvojno naravnan.
Skrb za okolje je v 9. točki 7. člena statuta6 zapisala, da skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov,
za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanja druge dejavnosti
varstva okolja.
Iz navedenega vidimo, da je investiranje v zaščito vodnih virov in sanacijo vodovarstvenega
območja skladno s strateškimi usmeritvami Slovenije, Evropske unije in Občine Selnica ob
Dravi.

6

Statut Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017)
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5.
PREDSTAVITEV UPOŠTEVANIH VARIANT
5.1. Varianta z investicijo
Varianta z investicijo v vodno zajetje Sv. Duh na Ostrem vrhu vključuje:
 ureditev potoka v dolžini ~36 m, in sicer je potrebno:
o kanalizirati del struge ob črpališču, da bo možen dostop do črpališča in do zajetij,
o urediti prepust na gozdni poti, da preprečimo prelivanje potoka čez gozdno pot
na območje zajetja,
o urediti del potoka s hudourniškimi kanaletami in zavarovati brežine nad
kanaletami s travniškimi ploščami,
o izvesti priključek na obstoječo strugo,
 ograditev urejene meje parcel z žično ograjo višine 2 m z vhodom z dvokrilnimi vrati (s
ključavnico) dolžine 2 x 2.3 m,
 izpeljava kanala ob ograji za usmeritev vode iz travnika mimo zajetij.
Podrobneje so tehnične rešitve, ki so povzete iz projektne dokumentacije7, opisane točki 7.1.

5.2. Varianta brez investicije
Ostane takšna kot je, kljub vsem težavam z vzdrževanjem in uporabo vodnega zajetja.

7

VODNO ZAJETJE SV. DUH NA OSTREM VRHU, Projektna dokumentacija PZI št. 79/19, MIKEC d.o.o., julij
2019
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6.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE
6.1. Vrsta investicije
Investicija se nanaša na sanacijo vodnega zajetja in črpališča pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu.
Tehnične rešitve so opisane v poglavju 7.
6.2. Ocena vrednosti investicije
Varianta z investicijo
Ocena vrednosti investicije je prikazana v spodnji tabeli. Temelji na popisu del8, ki izhaja iz
projektne dokumentacije7 in na ceni stroškov projektantskih storitev in izdelovalca investicijske
dokumentacije. Vrednost investicije prikazujemo v stalnih cenah, ker bo izvedena v letu dni.
Tabela 6.2.1 Struktura in ocenjena vrednost izdatkov investicije
Poz.

Predmet

1
2
3
4
5

Sanacija vodnega zajetja Sv. Duh
Nadzor
Pripravljalna dela (dokumentacija PZI, DIIP)
Ureditev geodetsko upravnih zadev
Skupaj investicija (1+2+3+4)

Stalne cene
Vrednost z DDV
Upravičeni stroški
€
€
33.353,38
27.338,84
0,00
0,00
4.062,60
2.733,88
0,00
0,00
37.415,98
30.072,72

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja9 ne priznava celotnih stroškov za izdelavo projektne
dokumentacije PZI in DIIP-a, ampak le v višini 10% zadevne operacije. DDV ni priznan kot
upravičen strošek.
Ureditev geodetsko upravnih zadev je vključena v postavko: »Gradnja vodnega zajetja Sveti
Duh«. Stroški za pripravljalna dela vključujejo stroške izdelave DIIP-a v višini 1.000,00 € neto
in stroške izdelave projektne dokumentacije PZI v višini 2.330,00 € neto. Stroški nadzora so nič,
ker ga izvaja strokovni sodelavec občine.
Tabela 6.2.2 Struktura in ocenjena vrednost del sanacije vodnega zajetja
Poz Postavka

Stalne cene, v €
brez DDV

z DDV

a Preddela

3.286,00

4.008,92

b Zemeljska dela, zavarovalna dela

9.420,80

11.493,38

c Zaščitna ograja

10.824,69

13.206,12

č Razna dela

1.322,00

1.612,84

d Nepredvidena dela

2.485,35

3.032,13

27.338,84

33.353,38

0,00

0,00

27.338,84

33.353,38

1

Skupaj gradbena dela (a+b+c+č+d)

2

Nadzor
Skupaj gradbena dela in nadzor

Naložbe v obratna sredstva so nič.
Varianta brez investicije
Pri varianti brez investicije ni investicijskih vlaganj.

8
9

Ponudbeni predračun Helgo Žinko s.p. št. 2/2020, z dne 11. 2. 2020
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št.
42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18 in 68/19)
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7.
ELEMENTI INVESTICIJE
7.1. Tehnično tehnološke rešitve
Opis v tem delu se nanaša na varianto z investicijo, ker po varianti brez investicije ostane stanje
takšno, kot je, torej brez investicije. Osnova za opis gradbeno tehničnega dela je dokument PZI7.

7.1.1 Ureditev potoka
1. preddela:

- zakoličba objekta z zavarovanjem izven operativnega pasu v skupni dolžini
130m,
- postavitev in zavarovanje dvostranskih gradbenih prečnih profilov 12 m,
- čiščenje terena (grmovje), strojni posek dreves in strojno ruvanje štorov,
- odstranitev betonskih cevi Φ30 cm

2. zemeljska dela:

- strojno/ročni izkop za prepust in kanalete volumna ~111 m3,
- strojno/ročna izdelava kamnitega tlaka iz lomljenca tonalita,
- izdelava kamnitega tlaka površine 8,55 m2, debeline ~25 cm položene na
beton C25/30 debeline 10 cm in gramozni filter,
- zavarovanje dna jarka s hudourniškimi kanaletami v dolžini 16 m,
- namestitev travnih plošč,
- namestitev AB cevi Φ100 cm dolžine 14 m na predhodno izvedeni
betonski in gramozni podlagi,
- izdelava kamnitega zidu vtočno/iztočnega objekta iz lomljenca tonalita
volumna ~16 m3,
- izdelava enostranskega opaža (vtočno/iztočni objekt) volumna ~37m3,
- namestitev drenažne cevi Φ100 cm v dolžini 12 m,
- izdelava zaključnega lesenega praga,
- planiranje poševnih in ravnih površin ter posejanje planiranih površin
192m2.

7.1.2 Zaščitna ograja
1. zemeljska dela:

- strojni izkop zemlje za namestitev kanalet,
- izkop jame za temelj stebra, skupaj 64 jam,

2. namestitev elementov ograje: 36 napenjalnih stebrov ALU Φ65 mm, L=2,6 m,
72 diagonalnih opor Φ50 mm, L=2,5 m,
28 vmesnih stebrov Φ50 mm, L=2,6 m,
300 m napenjalne žice Φ4,8 mm,
100 m ALU mreže višini 2 m,
Vhodna dvokrilna vrata s ključavnico višini 2 m, širine 4,6 m
3. zavarovanje jarka s hudourniškimi kanaletami v dolžini 36 m.
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7.1.3 Razna dela
Razna dela vključujejo: črpanje vode v času gradnje, preusmeritev vode po ceveh PE Φ300 mm,
postavitev opozorilnih tabel, projektantski nadzor, izdelavo geodetskega posnetka izvedenih del
in izdelavo dokumentacije PID.
7.2. Lokacija in lastniško stanje
Ograditev vodnih zajetij in zajetja zajemajo naslednje parcele:
zajetje I. na parceli 764/2 k.o. 625-Gradišče (lastnik: Občina Selnica ob Dravi)
zajetje II na parceli 770/8 k.o. 625-Gradišče (lastnik: Matjaž Bukovec)
črpališče na parceli 765/2 k.o. 625-Gradišče (lastnik: Občina Selnica ob Dravi)
ureditev dostopa na objekt, delno na parceli 769 k.o. 625-Gradišče (lastnik: Matjaž
Bukovec)
- ureditev iztočnega odseka potoka na parceli 765/4 k.o. 625-Gradišče (lastnik: Marija
Fabrici Zafošnik)
- dostop in postavitev ograje na parceli 770/7 (lastnik: Matjaž Bukovec)
- dodatna parcela zaradi neposredne bližine postavitve ograje, ki bi lahko zaradi neurejenih
mej posegle na to zemljišče 764/1 (lastnik: Marija Fabrici Zafošnik)
-

Izdelana je bila lokacijska informacija št. 351-24/2020. Z lastniki parcel ima občina urejeno
služnostno razmerje.

7.3. Vpliv investicije na okolje
Izvedba sanacije vodnega zajetja ter ograditev zajetij in črpališča ne bo povzročila negativnih
učinkov na okolje.
Sam poseg med gradnjo bo zahteven in kot tak prinaša vse neugodnosti (uporabo mejnih površin
zemljišč in hrup strojev), ki spremljajo takšna dela.
Glede na koristi in kratek čas trajanja izvedbe ter možnosti povrnitve mejnih površin v prvotno
stanje bodo posledice vplivov na okolje zanemarljive.
Pri izvajanju gradbenih del predvidevamo začasno uničenje trave in drugih rastlin na območju
izvajanja del. S ponovno ureditvijo zelenic in zasaditvijo želenih kultur ob trasi bo ta škodljiv
vpliv zmanjšan, po določenem obdobju pa neopazen.
Pri čiščenju terena in poseku dreves bo nastal zeleni odpad, ki bo prepeljan v 3 km oddaljeno
deponijo.
Sama sanacija ne poseže v prostor, spremeni pa videz zaradi ograditve prostora.
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8.

TERMINSKI PLAN INVESTICIJE

KORAKI
Izdelava tehničnih
1 podlag za izvedbo
Odločitev za
investicijo

PRIČAKOVANI
REZULTATI
Projektna
dokumentacija PZI

POTREBNE
AKTIVNOSTI
Izdelava projektne dokumentacije

Sklep Občinskega
sveta

Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega
projekta,
predstavitev dokumenta, obravnava v pristojnih organih
občine
Pridobitev lokacijske informacije

2
Pridobitev
3 lokacijske
informacije
Ureditev
financiranja
4
Izbira izvajalca del
5
Gradnja
6
Prevzem in predaja
7 v uporabo

Lokacijska
informacija

ROK
IZVEDBE
julij 2019
(že
izvedeno)
februar 2020

februar 2020

Prijava investicije – projekta LAS DRAVA in pridobitev
februar–
soglasja ministrstva za uvrstitev projekta v plan
marec 2020
financiranja iz evropskih sredstev
Izbran najugodnejši Razpis, odpiranje vlog in izbira izvajalca
junij 2020
ponudnik
Sanacija vodnega
Nadzor izvajalca in sodelovanje pri reševanju
julij 2020
zajetja
problemov, prevzem in predaja v uporabo
Uporaba
Tehnični prevzem in predaja Mariborskemu vodovodu v avgust 2020
uporabo
Zagotovljeni
finančni viri

Izvedba gradnje se lahko premakne v primeru, da ministrstvo ne sprejem odločitve do konca
maja 2020.
Vse aktivnosti vodi in usklajuje odgovorna oseba za spremljanje projekta.
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9.

PLAN FINANČNIH VIROV

Viri za financiranje investicije, prikazane v preglednici 6.2.1, so navedeni v spodnji preglednici,
pri čemer smo vzeli pogoje iz uredbe o izvajanju lokalnega razvoja8.
Preglednica 9.1. Viri financiranja
tekoče cene, v €
Poz. Predmet

1
2
3
4
5

Sanacija vodnega zajetja Sveti Duh
Nadzor
Pripravljalna dela (dokumentacija PZI,
DIIP)
Ureditev geodetsko upravnih zadev
Skupaj investicija (1+2+3+4)

LASObčina
EKSRP
85%
15%
Neupravičeni Skupaj
upravičenih upravičenih stroški
stroškov
stroškov

Delež
LASEKSRP

Delež
občine

23.238,01
0,00

4.100,83
0,00

6.014,54 10.115,37 69,67% 30,33%
0,00
0,00

2.323,80
0,00
25.561,82

410,08
0,00
4.510,91

1.328,72 1.738,80 57,20% 42,80%
0,00
0,00
7.343,26 11.854,17 68,32% 31,68%

Izvedena dela bodo plačana po končni situaciji. Plačilni rok je 30 dni, kar pomeni, da bo končna
situacija plačana septembra/oktobra 2020. V tem roku bo plačan tudi DDV.
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10. FINANČNA ANALIZA
10.1. Načrt prihodkov in stroškov
Vodno zajetje, ki je predmet investicije, je v javno dobro. Zato ne bo prihodkov iz naslova njene
uporabe.
Stroške sestavljajo stroški vzdrževanja kakovosti vode, stroški, povezani z uporabo črpališča in
zajetij (urejanje okolice črpališča, zajetij in poti do njih, urejanje vodotoka in vzdrževanje
ograje). Razen tega prištevamo k stroškom še stroške prevoza vode iz drugih vodnih virov, ko
zaradi oporečnosti vode iz zajetja na moremo uporabljati.
Podrobno so stroški razčlenjeni spodaj za varianti z in brez investicije.
Varianta: z investicijo
Računamo, da bomo imeli z vzdrževanjem kakovosti vode enake ali manjše stroške, ko do sedaj
(prikazani so v varianti: brez investicije).
Z izvedbo nameravane investicije naj ne bi prihajalo do onesnaženja vode iz zajeta. Kljub temu
računamo, da bo morda potrebna oskrba z neoporečno vodo iz drugih virov v najslabšem
primeru 20% porabe v 2019. Predvideni strošek je 1.800 €/leto.

Varianta: brez investicije
V letu 2019 so stroški rednega vzdrževanja kakovosti vode znašali 4.572 €, od tega stroški
vzorčenja 3.500 €, stroški za dezinfekcijsko sredstvo 72 € in stroški za UV svetilo in filtre pa
1.000 €.
Upravljavec vsak drugi dan izvaja ogled zajetja in po potrebi opravi manjša dela urejanja okolice
zajetja in črpališča.
Zaradi nastalega onesnaženja vode iz zajetij po ujmah je bilo potrebno voziti vodo v cisternah iz
doline, glej točko 3, kar je občino stalo 540 € v 2018 in 8.955 € v 2019.
Primerjalne stroške z in brez investicije kaže spodnja preglednica.
Preglednica 10.1.1. Napovedi stroškov obratovanja
stalne cene, v €
Postavka
Vzdrževanje kakovosti vode
Urejanje okolice črpališča,
zajetja in vodotoka
Skupaj vzdrževanje
Oskrba z vodo od drugod
Skupaj
(1)

Z investicijo
0

(1)

0
0
0
0

Brez investicije
0
1
2

Z – brez investicije
0
1
-4.572
0

1
4.572

2
4.572

0
4.572
1.800
6.372

0
0
0
0
0
4.572 4.572 4.572 4.572 -4.572
1.800 8.955 8.955 8.955 -8.955
6.372 13.527 13.527 13.527 -13.527

4.572

4.572

4.572

0
0
-7.155
-7.155

2
0

0
0
-7.155
-7.155

Leto ni enako koledarskemu letu . Leto »0« je leto pred izvedbo investicije, leto »1, 2,…« pa leta po investiciji.

Vsako leto po zaključku investicije znašajo prihranki 7.155 €. Ti prihranki predstavljajo koristi
investicije (zaradi oportunitetnih stroškov pri vzdrževanju oz. oskrbi z vodo od drugod).
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10.2. Napoved uspešnosti poslovanja
Uspešnost poslovanja prikazujemo s finančnimi kazalniki. Oportunitetni stroški so stroški
vzdrževanja pri varianti brez investicije. Uspešnost poslovanja je enaka v celotni ekonomski dobi
investicije.
Preglednica 10.2.1 Uspešnost poslovanja
POSTAVKA
1 Prihodki
2 Oportunitetni stroški
I
SKUPAJ KORISTI (1+2)
3 Stroški obratovanja
4 Amortizacija
II

SKUPNI STROŠKI (3+4+5)

IV

POSLOVNI IZID (I-II)

Stalne cene, v €
Vrednost
0
13.527
13.527
6.372
965
7.337
6.190

Amortizacijska stopnja je za ograjo okrog vodnega vira 4% let, za gradbene objekte za regulacijo
vodotoka pa 2%.
10.3. Finančna analiza
Pri finančni analizi upoštevamo vse stroške v zvezi z investicijo in vse finančne koristi. Delamo
jo z namenom, da lahko izračunamo primerne stopnje donosnosti, zlasti finančno interno stopnjo
donosnosti in pripadajočo neto sedanjo vrednost.
Strukturo predmeta investicije vidimo v preglednici 6.2.1., strukturo prihodkov v preglednici
10.2.1 in stroškov pa v preglednici 10.1.1.. Izračunani neto denarni tokovi so prikazani v spodnji
tabeli.
Preglednica 10.3.1. Finančni tokovi
Stalne cene, v €
FINANČNI TOKOVI
F Skupaj viri financiranja
Skupaj prihodki
Skupaj prilivi
Skupaj stroški obratovanja
D Skupaj investicijski stroški
Obresti
Odplačilo kreditov (razdoslžnina)
Davki
Skupaj odlivi
Neto prilivi
Kumulativa neto prilivov

Leto
0
37.416

1
0

2
0

3
0

23
0

24
0

25
0

37.416
0
37.416

0
-7.155
0

0
-7.155
0

0
-7.155
0

0
-7.155
0

0
-7.155
0

0
-7.155
-16.677

37.416
0
0

-7.155
7.155
7.155

-7.155
7.155
14.310

-7.155
7.155
21.465

-7.155
7.155
164.565

-7.155
7.155
171.720

-23.832
23.832
195.552

V letu pred izvedbo investicije – leto 0 upoštevamo izdatke investicije in izdatke za pripravo
dokumentacija PZI in dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Vzeli smo, da ne rabimo
tvoriti obratnih sredstev. V postavki »Skupaj stroški obratovanja« se nahaja razlika med stroški
obratovanja z in brez investicije (zato je negativna).
Zaradi pomanjkanja prostora nismo prikazali tokov za vsa leta, ampak samo za tipična. Med leti
1 in 24 so tokovi enaki. Spreminja se le kumulativa neto prilivov. V 25. letu smo upoštevali, da
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bodo objekti, ki so predmet investicije, še v takšnem stanju, da bi obnova stala le 50% sedanje
vrednosti investicije. V gornji preglednici je to prikazano v investicijskih stroških kot negativni
tok.
Pri izračunu donosnosti investicije upoštevamo:

časovno obdobje, ki je v našem primeru 25 let,

da so časovno bolj odmaknjeni učinki manj vredni kot isti danes, kar izrazimo z diskontno
stopnjo, ki je v našem primeru 4,0% (kot določa uredba1),

ostanek vrednosti investicije, ki se določi na osnovi preostale tržne vrednosti predmeta
investicije na koncu opazovanega časovnega obdobja (50% investicijske vrednosti).
Preglednica 10.3.2. Podatki za izračun interne stopnje donosnosti investicije
stalne cene, v €
Postavka

Leto

Skupaj prihodki
Skupaj prilivi
Skupaj stroški obratovanja
Skupaj investicijski stroški
Skupaj odlivi
Neto prilivi

0
0
0
0
37.416
37.416
-37.416

1
0
0
-7.155
0
-7.155
7.155

2
0
0
-7.155
0
-7.155
7.155

3
0
0
-7.155
0
-7.155
7.155

23
0
0
-7.155
0
-7.155
7.155

24
0
0
-7.155
0
-7.155
7.155

25
25
0
0
-7.155
-16.677
-23.832

Na tej osnovi izračunani kazalniki donosnosti so prikazani ni razloženi v nadaljevanju.
Preglednica 10.3.3. Finančni učinki investicije
(pri načrtovanih stroških vzdrževanja)

Kratica






Neto sedanja vrednost
Relativna neto sedanja vrednost
Interna stopnja donosnosti
Doba vračanja brez diskontiranja

NSV
RNSV
ISDf
DV



Doba vračanja (čas, v katerem kumulativa neto prilivov doseže vsoto investicijskih stroškov):
DV = 5,2 leta < 25 let, kolikor znaša ekonomska doba investicije.
Pravilo: DV mora biti manjše od ekonomske dobe investicije.



Neto sedanja vrednost (razlika med diskontiranim tokom vseh prejemkov in izdatkov):
NSV = 80.616 € > 0 €
Pravilo: NSV mora biti pozitivna.



Interna stopnja donosnosti (diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost nič):
ISDf = 19,0 % > 4,0 %, kolikor znaša diskontna stopnja.
Pravilo: ISDf mora biti večje od diskontne stopnje.



Relativna neto sedanja vrednost (razmerje med NSV in sedanjo vrednostjo investicijskih
stroškov):
RNSV = 2,15 > 0
Pravilo: RNSV mora biti večja od nič.

Vsi kazalniki kažejo, da je investicija upravičena.

Vrednost

Mejna
vrednost
>0 €
>0%
>4%
<25 let

Kazalnik

€
2,15 %
19,0 %
5,2 let

80.616
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11.

DRUŽBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST INVESTICIJE

Finančna analiza kaže prispevek projekta (investicije) k razvoju le s finančnega vidika
investitorja, ne pa tudi s širšega, koliko z njo pridobi prebivalstvo, regija, država.
Od investicije imajo koristi:






prebivalci Sv. Duha na Ostrem vrhu, ker:
-

uživajo kakovostno pitno vodo iz virov v bližini,

-

imajo zagotovljene pogoje za življenje v lokalnem okolju

investitor Občina Selnica, ker dosegel cilje investicije, med drugim:
-

bo ustrezno zaščiten vir vode v kraju uporabe,

-

se bodo zmanjšali stroški oskrbe s pitno vodo kot posledica vplivov okolja,

-

se bo izboljšala stopnja varstva okolja in trajnostna raba naravnih virov,

-

se bo povečalo zadovoljstvo krajanov, obiskovalcev, kar bo imelo pozitivne
učinke na privlačnost lokacije za bivanje in obisk,

Republika Slovenija, in sicer:
-



ohranjanje kulturne dediščine,
prispevek k doseganju ciljev v okviru prioritetnih ukrepov za zeleno življenjsko
okolje,
izpolnjevanje zakonskih zahtev.

upravljalec vodovoda Mariborski vodovod, ker bo imel več možnosti zagotavljanja
kakovosti vode.

Stroške z investicijo imata samo Občina Selnica ob Dravi in EKSRP.
Pri ekonomskem vrednotenju stroškov in koristi upoštevamo poleg neposrednih finančnih, ki
smo jih spoznali pri finančni analizi, še dejavnike, ki smo jih našteli zgoraj in jih finančna
analiza ne upošteva, ker ne gre za dejanska denarna sredstva, ki bi se izkazovala med prihodki ali
izdatki.
Ekonomsko vrednotenje stroškov in koristi investicije zahteva razpolaganje s podatki o stroških
in koristih zunanjih dejavnikov, kot so prihranek časa, podaljšanje življenjske dobe, zmanjšanje
(povečanje) vplivov na okolje, prihodki od morebitnih turističnih tokov ipd. Teh podatkov
nimamo, pa tudi obseg investicije je premajhen, da bi opravičevala raziskavo, da bi do teh
podatkov prišli.
Vsak prihranek proračunskih izdatkov iz kateregakoli naslova, ki je povezan z izboljšanjem
bivalnega okolja, prispeva k povečanju ekonomske upravičenosti investicije.
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12.

TVEGANJA

Št. Tveganje
1

Izvedba
sanacije

2

Pričetek
izvajanja
projekta

3

Pričetek
izvajanja
projekta

4

Izvajanje
projekta

5

Izvajanje
projekta

Opis situacije

Verjetnost Ocena posledic
Predvideni ukrepi
pojava
Izvedena sanacija 30%
a) določitev
 Še vedno pride do
ne da
vodovarstvenega
onesnaženja
pričakovanih
področja v občinskih
vodnega zajetja
učinkov – še
aktih
 Večji stroški oskrbe
vedno je treba po
b) vzpostaviti ustrezen
z vodo od drugod
vodo k drugim
vodovarstveni režim,
virom
ki zagotavlja
ohranjanje kakovosti
vode
c) drugi ustrezni ukrepi
za odpravo vzrokov
onesnaženja
Občinski svet ni 20%
a)
utemeljitev
 ne bo koristi,
potrdil investicije
investicije na
navedenih v točki 11
Občinskem svetu
 lahko pride do
nezadovoljstva
prebivalcev
Ministrstvo ni
40%
a) primerna utemeljitev
 ne bo koristi,
odobrilo tega
investicije v prijavi
navedenih v točki 11
projekta v LAS
projekta LAS
 lahko pride do
DRAVA in ni
DRAVA za
nezadovoljstva
sofinanciranja
sofinanciranje iz
prebivalcev
evropskih sredstev
b) črpanje sredstev iz
občine
Investicija ne bo Majhna <  nezadovoljstvo
a) pravočasno izvesti
končana v roku
20% ,
javna naročila
potencialnih
do 30 dni
izvajalcem del
uporabnikov
zamude
b) takojšnje ukrepanje
v primeru negativnih
trendov
Potrebna so
Majhna
a) nadzor izvajanja del,
 dodatni stroški za
dodatna dela, kar <20%
b) ocena, če so
občino
podraži vrednost
potrebna in
investicije
privolitev v dodatna
dela pred izvedbo
c) črpanje sredstev iz
rezervnega sklada
občine
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13.

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM
NAČRTOM

Investicija je primerna za realizacijo, kar potrjujejo izračunani učinki v prejšnjih poglavjih, ki se
kažejo tako v ekonomskih koristih, kakor tudi v družbeno upravičenosti investicije.
Še enkrat naj poudarimo, da izvedba investicije pomeni tudi izpolnitev zakonskih zahtev, ki se
nanašajo na ograditev vodovarstvenega območja neposredno ob zajetju.
Zato je smiselno in upravičeno nadaljevati aktivnosti za pripravo gradnje in s samo gradnjo, kot
je določeno v točki 8. Glede na vrednost investicije, ki je pod 500.000,00 €, druga investicijska
dokumentacija ni potrebna.

