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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA 
TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, 
ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

 

1.1 Navedba investitorja 
 

Tabela 1: Podatki o investitorju. 
 

Investitor: 

OBČINA SVETA ANA 
SV. ANA V SLOV. GORICAH 17  
2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH 
 
Tel.: 02 729 58 80 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI59385081 
 
Matična št.: 1332074000 
 
TRR: SI56 0110 0010 0018 188 (Uprava RS za javna plačila) 
 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110 
 
Odgovorna oseba: Silvo Slaček, župan 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 
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1.2 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 
 

Tabela 2: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije. 
 

Izdelovalec 
investicijske 
dokumentacije: 

ŠTAJERSKI INOVACIJSKI CENTER MARIBOR,  
Zavod za raziskovanje, izobraževanje in svetovanje  
SMETANOVA ULICA 86 
2000 MARIBOR 
 
Tel.: 040 357 457 
 
Davčna številka: 35267275 
 
Matična št.: 2345200000 
 
TRR: SI56 0451 5000 1414 768 (NOVA KBM d.d.) 
 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 70.200 
 
Odgovorna oseba: Dr. Matej Požarnik, direktor 
 
Vodja projekta: Dr. Matej Požarnik, direktor 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Vodja projekta: Podpis Žig 

 
 

  



 

 

Občina Sveta Ana 
Sv. Ana v Slov. goricah 17 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
 

 

  Stran 10 

1.3 Navedba upravljavca 
 

Tabela 3: Podatki o upravljavcu. 
 

Upravljavec: 

OBČINA SVETA ANA 
SV. ANA V SLOV. GORICAH 17  
2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH 
 
Tel.: 02 729 58 80 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI59385081 
 
Matična št.: 1332074000 
 
TRR: SI56 0110 0010 0018 188 (Uprava RS za javna plačila) 
 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110 
 
Odgovorna oseba: Silvo Slaček, župan 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 
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1.4 Navedba izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije 
 

Tabela 4: Podatki o izdelovalcu projektne in tehnične dokumentacije. 
 

 
 
Izdelovalec 
projektne in 
tehnične 
dokumentacije: 
 
 

RATING OTO RATNIK S.P. 
ŠERCERJEVO NASELJE 18 
9000 MURSKA SOBOTA 
 
Tel.: 02 535 16 70 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI23613157 
 
Matična št.: 5499141000 
 
TRR: SI56 0249 6008 9936 668 (NLB d.d.) 
 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 71.129 
 
Odgovorna oseba: Oto Ratnik 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 
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1.5 Navedba strokovnih delavcev, odgovornih za pripravo in 
nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, 
tehnične in druge dokumentacije 

 
Tabela 5: Podatki o strokovnih delavcih odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo 

ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije. 
 

Investitor: 

OBČINA SVETA ANA 
SV. ANA V SLOV. GORICAH 17  
2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH 
 
Tel.: 02 729 58 80 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI59385081 
 
Matična št.: 1332074000 
 
TRR: SI56 0110 0010 0018 188 (Uprava RS za javna plačila) 
 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110 
 
Odgovorna oseba: Silvo Slaček, župan 
 
Odgovorni strokovni delavec za pripravo dokumentacije: Viktor Kapl, 
tajnik občine 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Odgovorni strokovni 
delavec za pripravo 
dokumentacije: 

Podpis Žig 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 
INVESTICIJSKO  NAMERO 

 

2.1 Analiza stanja na področju obravnavane investicije 
 

2.1.1 Podravska statistična regija 

 
Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Regija meri 2.170 km², v 
njej pa prebiva 322.545 prebivalcev1. Naravno geografsko podobo te regije tvorijo gričevja na 
severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-
Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne 
energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost. Po 
podatkih Statističnega urada RS so površine kmetijskih zemljišč v uporabi v podravski regiji 
(80.500 ha) obsežnejše kot v preostalih regijah, vodilna pa je ta regija tudi po številu 
kmetijskih gospodarstev. Po višini prispevka k slovenskemu BDP je bila ta regija v letu 2013 
na drugem mestu, za osrednjeslovensko. Največji delež bruto dodane vrednosti v regiji so 
ustvarile storitvene dejavnosti. V letu 2014 je bila stopnja delovne aktivnosti prebivalcev te 
regije med najnižjimi v Sloveniji (43,8 %). Stopnja registrirane brezposelnosti v celotni regiji 
je leta 2014 znašala 14,9 %. 
 

 
 

Slika 1: Območje Podravske statistične regije. 
 
 
Na podlagi Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/2014) spada podravska regija med najmanj razvite regije v 
Sloveniji. Po stopnji razvojne ogroženosti je z indeksom 123,9 četrta najbolj razvojno 
ogrožena slovenska statistična regija na ravni SKTE 3 regije, kar prikazuje slika 2. 
 

                                                
1
 Vir: SURS (www.stat.si) 

http://www.stat.si/
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Slika 2: Indeksi razvojne ogroženosti slovenskih statističnih regij. 
 
 

2.1.2 Občina Sveta Ana 

 
Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji 
del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate – Avstrija. Na 
gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 
m in na površini 37,2 km² razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. 
goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, 
Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen 
so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive.  
 

 
 

Slika 3: Geostrateški položaj Občine Sveta Ana. 
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Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko – politična obdobja. Cesarska oblast na 
Dunaju je leta 1850 razglasila sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in 
Slovencev je v letu 1934 združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki 
je delovala do leta 1955. Leta 1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. 
goricah v krajevno skupnost Zg. Ščavnica in krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali 
krajevni skupnosti so priključili v Občino Lenart. Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ščavnica 
so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg. Ščavnica preimenovali v krajevno 
skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika Občine Sveta Ana pa je nastala leta 1998 z 
združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah in Lokavec. Leta 2015 je v občini 760 
gospodinjstev z 2.316 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo 
na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali prebivalci so zaposleni v 
sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno 
podjetništvo in različne obrti. 
 
V občini Sveta Ana je bil skupni prirast (seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 
1.000 prebivalcev) na podlagi podatkov Statističnega urada RS (»Slovenske občine v 
številkah«) v letu 2014 negativen in je znašal -1,7, kar je pod slovenskim povprečjem. Po 
podatkih Ministrstva za finance, koeficient razvitosti za Občino Sveta Ana za leto 2015 
znaša 0,84, kar pomeni, da spada Občina Sveta Ana med najmanj razvite v Republiki 
Sloveniji. Brezposelnost, ki je v septembru 2015 znašala 9,2 % je manjša od povprečja v 
državi (11,5 %).  
 
V občini je zelo razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje 
skrbi JVI in VVZ Osnovna šola Sv. Ana z dvema vrtcema in centralno osnovno šolo v Sv. Ani 
in s podružnično šolo v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno 
umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa, 
turistično društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov, športno društvo, čebelarsko 
društvo, društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna 
mladinska zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. Del duhovnega življenja se odvija v farni 
cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v Rožengruntu. V občini je še zdravstvena ambulanta, 
pošta, trgovina, bencinska črpalka, kmetijska trgovina, gostinska ponudba, itd. 
 

 
 

Slika 4: Naselja v Občini Sveta Ana. 
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Dobro urejena cestna infrastruktura v občini, ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne 
dediščine ter neokrnjena narava so omogočili, da danes že obstaja turistična ponudba in 
gostinsko turistična dejavnost v vseh vaseh občine. Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih 
in kolesarskih poti. Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo preusmerjajo klasično 
kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo. 
 

 
 

Slika 5: Občina Sveta Ana iz zraka. 
 
 

2.2 Opis razlogov za investicijsko namero 
 

2.2.1 Razvojni problemi na območju Občine Sveta Ana 

 
Problematika območja Občine Sveta Ana se nanaša na področje: 

 človeških virov,  

 gospodarstva in poslovne infrastrukture,  

 turizma in kulturne dediščine,  

 razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja,  

 okolja, prostora in infrastrukture. 
 
Ključni razvojni problemi na področju človeških virov so: 

 Neugodni demografski trendi – upadanje števila prebivalstva in nizka rodnost. 

 Visoka brezposelnost in strukturno neskladje na trgu dela. 

 Premalo novih delovnih mest in odsotnost mehanizmov ustvarjanja delovnih mest. 

 Premalo sodelovanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom. 

 Nizka osveščenost in motiviranost za izobraževanje in usposabljanje. 

 Pomanjkanje načrtovanja razvoja človeških virov v podjetjih. 

 Neustrezna štipendijska politika. 
 
Ključni razvojni problemi na področju gospodarstva in poslovne infrastrukture so: 

 Šibka ekonomska moč gospodarstva. 

 Povečanje izgub, stagnacija izvoza, zmanjšanje izdatkov za investicije. 
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 Premalo novih podjetij, premalo podjetij v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo. 
 

 
 

Slika 6: Občina Sveta Ana spada med občine z najmanj podjetji na prebivalca. 
 
 
Ključni razvojni problemi na področju turizma in kulturne dediščine so: 

 Neizkoriščeno mreženje izjemno bogate naravne in kulturne dediščine ter tradicij 
območja z obstoječo in razvijajočo se gostinsko-turistično ponudbo. 

 Nezadovoljiva povezanost javnega in zasebnega sektorja. 

 Pomanjkanje podjetniške tradicije in razvojne naravnanosti. 

 Premalo investicij v razvoj turistične ponudbe. 
 
Ključni razvojni problemi na področju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja so: 

 Visok delež mešanih kmečkih gospodarstev. 

 Prekomerna zemljiška razdrobljenost. 

 Pomanjkanje delovnih mest v nekmetijskih dejavnostih. 

 Pomanjkljiva prometna povezanost. 

 Stihijski razvoj podeželskih naselij.  

 Slabo povezovanje kmetov s prehrambno, živilsko-predelovalno industrijo v regiji. 

 Trženje kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev. 

 Zaraščanje kulturne krajine. 
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Ključni razvojni problemi na področju okolja, prostora in infrastrukture so: 

 Divja odlagališča odpadkov. 

 Obremenitve površinskih vodotokov s snovmi organske narave. 

 Onesnaženost vodnih virov s fitofarmacevtskimi sredstvi. 

 Onesnaženje zraka z dušikovimi oksidi. 

 Neusklajen prostorski razvoj, brez jasne trajnostne usmeritve oz. prostorske zasnove. 

 Prostorsko neenakomeren demografski razvoj. 

 Pomanjkanje konkretnih oblik zavarovanja pomembnih območij narave. 
 

2.2.2 Opis razlogov za investicijsko namero 

 
Velik razvojni razkorak Občine Sveta Ana proti ostalim območjem v regiji predstavlja tudi 
odsotnost trajnostno naravnane stanovanjske politike. Večina poselitvene vedute 
predstavljajo velike več družinske stanovanjske hiše, ki so energetsko potratne in z vidika 
stroškov neučinkovite. Slabo gospodarsko stanje na širšem območju v posebej slab položaj 
potiska posameznike z nižjimi prihodki, majhna gospodinjstva, mlade družine in starejše, ki 
potrebujejo za vzdržno rešitev svojega stanovanjskega problema manjše stanovanjske enote 
z nizkimi stroški vzdrževanja in upravljanja. Odsotnost ugodnih bivanjskih pogojev in 
energetsko varčnih stanovanj vpliva na odseljevanje prej naštetih skupin prebivalstva in 
nadaljnje poslabševanje demografskih kazalnikov.  
 

 
 

Slika 7: Odsotnost ugodnih bivanjskih pogojev vpliva na odseljevanje mladih družin. 
 
 
Ker je socialna stiska ljudi na obravnavanem območju vse večja, prav tako pa se spreminja 
življenjski slog in potrebe ter struktura družin oziroma gospodinjstev, je bilo zaznano 
povečano povpraševanje po manjših bivalnih enotah z nizkimi življenjskimi stroški. Z 
namenom obrnitve demografskih trendov se je Občina Sveta Ana odločila, da preuči 
možnost izgradnje energetsko varčne večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu ter tako 
zagotovi stanovanja za mlade družine, posameznike, starejše in socialno ogrožene skupine.  
 
Z izgradnjo nove večstanovanjske stavbe bi se izboljšala dostopnost do stanovanj za 
prebivalce obravnavanega območja, njihovi življenjski pogoji, socialna varnost, privlačnosti 
naselij Občine Sveta Ana kot bivalnega prostora ter potencial za razvoj gospodarstva.  
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Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sveta Ana 2015-2018 in 
predstavlja pomemben prispevek k uresničitvi regijskih razvojnih programov na področju 
trajnostne stanovanjske gradnje. Večstanovanjska stavba v Krivem Vrhu bo izboljšala 
kakovost življenja na območju Občine Sveta Ana in prispevala k enakovrednejšim pogojem 
bivanja na tem podeželskem območju. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti 
 
Novogradnja večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu bo omogočila nadaljnji razvoj endogenih 
potencialov občine. Investicija bo doprinesla k: 

 nadaljnjemu razvoju občine, pri čemer bodo nova stanovanja povečala koristi in 
varnost končnih uporabnikov, 

 boljšemu počutju in zadovoljstvu končnih uporabnikov, kar se bo neposredno odrazilo 
v večji motiviranosti za poslovno udejstvovanje in izvajanje različnih družbeno 
koristnih aktivnosti, 

 manjšim obremenitvam okolja in povečani rabi obnovljivih virov energije, 

 zmanjšanju povprečnih stroškov vzdrževanja in upravljanja stanovanjskih enot, 

 povečani privlačnosti območja in izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju 
enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.  

 
Projekt je smotrno izvesti, saj daje nova stanovanjska infrastruktura posredno tudi nov impulz 
gospodarskim dejavnostim na zadevnem območju, to pa bo imelo za posledico 
zmanjševanje brezposelnosti in zmanjševanje tendence odseljevanja mladih v urbana 
središča. Hkrati se z realizacijo projekta zagotavlja enakomernejši razvoj regije in Občine 
Sveta Ana.  
 
Družbeni učinki izvedbe investicije bodo imeli številne pozitivne učinke na življenje 
prebivalcev Občine Sveta Ana, in sicer: 

 izboljšanje pogojev za bivanje,  

 višja kakovost življenja na podeželju,  

 manjše obremenitve okolja na prebivalca, 

 boljša dostopnost do različnih storitev, 

 večja varnost prebivalcev,  

 večje možnosti za intenzivnejši razvoj gospodarstva,  

 itd.  
 
Namen novogradnje večstanovanjske stavbe je povečati ponudbo manjših energetsko 
varčnih bivalnih enot ter omogočiti nadaljnji razvoj podeželskega prostora Občine Sveta Ana. 
Najpomembnejši vidik investicije je nedvomno povečanje kakovost življenja na podeželju in 
varnosti ter koristi končnih uporabnikov.   
 
Investicija bo pripomogla k višji kakovosti bivanja in dela, k ohranjanju poseljenosti in 
gospodarskemu razvoju obravnavanega območja. Ustrezna stanovanjska politika in 
izgradnja novih bivalnih enot predstavlja enega izmed predpogojev za dosego ciljev 
trajnostnega in celovitega razvoja območja. 
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3.2 Cilji investicije 
 
Splošni cilj investicije je: 

 Prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih 
pogojev na podeželskih območjih. 

 
Specifični cilji investicije so naslednji: 

 Izgradnja večstanovanjske stavbe in pripadajočega nadstreška. 

 Izboljšati kvaliteto bivanja in varnost končnih uporabnikov. 

 Povečanje učinkovite rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije. 

 Zmanjšanje povprečnih stroškov vzdrževanja in upravljanja stanovanjskih enot. 

 Izboljšati pogoje za razvoj gospodarstva na širšem območju Občine Sveta Ana. 

 Izboljšanje življenjskih pogojev in kakovosti bivanja občanov. 

 Povečanje privlačnosti podeželja za delo in bivanje. 
 

Tabela 6: Cilji investicije. 
 

Vrsta investicije Enota Trenutno stanje Ciljno stanje 

Število novih stavbnih objektov število 0 1 

Neto površina novih stavbnih objektov m2 0 1.169 

Število novih stanovanjskih enot število 0 12 

 
 

3.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Novogradnja večstanovanjske stavbe je v skladu s najpomembnejšo razvojno strategijo na 
ravni EU, in sicer Evropa 2020, katere uresničitev bo državam članicam omogočila visoko 
zaposlenost, produktivnost in socialno kohezijo. Cilji investicije posredno prispevajo k 
uresničevanjem ciljev na področju socialne vključenosti in podnebja/energije. 
 
Prav tako lahko cilje investicije posredno navežemo na Strategijo razvoja Slovenije 
2014-2020, in sicer na prioritetni področji: 3. Zeleno življenjsko okolje in 4. Vključujoča 
družba. 
 
Investicija je usklajena z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, ki predstavlja strategijo za prispevek k Strategiji Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter k uresničevanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. 
Posebej se nanaša na prednostni osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 
revščine in 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja. 
 
Strategija pametne specializacije 2014-2020 (SPS) predstavlja strateški dokument, s 
pomočjo katerega želi Slovenija osredotočiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj 
in inovacije (RRI) – na področja, ki bodo prinesla največje učinke na gospodarstvo. V okviru 
vlaganj v prioritetna področja RRI Slovenija stremi k reševanju ključnih družbenih izzivov 
(trajnostna energija, trajnostna mobilnost, trajnostna graditev, učinkovita raba virov, zdravje, 
hrana in okolje, vključujoča in varna družba), ki so zapisani kot vertikalne prioritete in preko 
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katerih bo pred udejanjanjem finančnih spodbud potrebno dokazati, da obstajajo trgi, ki bodo 
upravičili vlaganja na ta področja. K doseganju ciljev vertikalnih prioritet posredno prispeva 
tudi zadevna investicija. 
 

 
 

Slika 8: Prioritetna področja Strategije pametne specializacije 2014-2020 
  
 
Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 opredeljuje javni interes na 
področju poselitve slovenskega prostora z vidika smotrnosti izrabe prostora, kvalitete 
bivalnega okolja ter identitete širšega prostora. Dolgoročni cilji Nacionalnega stanovanjskega 
programa 2015-2025 so: 

 Uravnotežena ponudba primernih stanovanj. 

 Lažja dostopnost do stanovanj. 

 Kakovostna in funkcionalna stanovanja. 

 Večja stanovanjska mobilnost prebivalstva. 
 
Investicija se dotika predvsem vsebinskega področja »Večja dostopnost do stanovanj za 
ranljivejše skupine prebivalstva« in »Gradnja novih stanovanj, kjer je potreba po njih 
največja« ter prednostnega področja »Gradnja javnih najemnih stanovanj«. 
 

 
 

Slika 9: Shema stanovanjskega programa 2015-2025 po prednostnih sklopih.  
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Investicija je v skladu z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko razvojno regijo 
2014-2020 oziroma vizijo razvoja Podravske regije, ki se glasi »Podravje – samooskrbna 
regija zelenega razvoja, inovativnega in kreativnega gospodarstva ter zadovoljnih ljudi«. 
Projekt posredno prispeva k ciljem:  

 Razvojne prioritete II: vključujoča družba in znanje (povečanje socialne vključenosti in 
izboljšanje dostopnosti do socialnih in zdravstvenih storitev ter infrastrukture). 

 Razvojne prioritete III: varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo (izboljšati dostopnosti do javne okoljske infrastrukture ter 
URE in OVE; izboljšati bivalne pogoje v mestih in na podeželju). 

 
Projekt je zaveden tudi v razvojnih programih občine in kot tak vključen v Načrt razvojnih 
programov Občine Sveta Ana 2015-2018. Projekt bo prispeval k uresničitvi vizije Občine 
Sveta Ana, ki bo z lepim naravnim okoljem, odlično bivalno klimo, povezanostjo navznoter in 
navzven ter infrastrukturno urejenostjo predstavljala privlačno in prijazno življenjsko okolje za 
družine, hkrati pa tudi destinacijo za šport, rekreacijo in turizem. 
 
Investicija se nanaša na prvi steber Strategije razvoja Občine Sveta Ana – »javna 
infrastruktura«, ki med drugim predvideva ukrepe in projekte na področju izgradnje in obnove 
stanovanjskih objektov v lasti občine. 
 

 
 

Slika 10: Strategija razvoja Občine Sveta Ana. 

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE SVETA ANA 
IZ

O
B

R
A

ŽE
V

A
N

JE
 

JA
V

N
A

 
IN

FR
A

ST
R

U
K

TU
R

A
 

V
A

R
O

V
A

N
JE

 
O

KO
LJ

A
 

KO
M

U
N

A
LN

A
 

D
EJ

A
V

N
O

ST
 

K
U

LT
U

R
A

,  
ŠP

O
R

T,
 

N
V

O
 



 

 

Občina Sveta Ana 
Sv. Ana v Slov. goricah 17 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
 

 

  Stran 24 

4 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V 
PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE 

 

4.1 Alternativa »brez« investicije 
 
Alternativa »brez« investicije pomeni nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja. To pomeni, da 
se v Občini Sveta Ana nadaljuje pomanjkanje manjših cenovno ugodnih energetsko varčnih 
bivalnih enot in odsotnost trajnostno naravnane stanovanjske politike. Zaradi navedenega se 
zvišujejo stroški in odstotek prihodkov namenjenih za osnovne potrebe pri nekaterih 
skupinah prebivalstva (mlade družine, majhna gospodinjstva, starejši) in poslabšuje njihova 
socialna varnost. Ob odsotnosti ukrepov se prenašajo dosedanje omejitve pri izkoriščanju 
potencialov območja, saj naštete skupine večji del svojih prihodkov namenjajo za 
zadovoljevanje osnovnih potreb, namesto da bi jih kanalizirali v druge razvojne namene z 
večjo družbeno dodano vrednostjo. Poleg tega pomeni alternativa »brez« investicije tudi 
okoljsko vprašljivo varianto, saj večino obstoječe poselitvene vedute predstavljajo velike 
energetsko potratne več družinske stanovanjske hiše, z neustreznimi viri energije, kar 
povzroča onesnaževanje zraka, tal in vode (v primeru fosilnih goriv) ali povečano količino 
trdih delcev, ogljikovega monoksida in dušikovih oksidov v zraku (v primerih, ko je vir 
energije lesna biomasa). 
 
Obstoječa situacija že zdaj negativno vpliva na kakovost življenja v občini. V prihodnjih letih 
bo takšno stanje zaradi slabše kvalitete bivanja zagotovo pripeljalo do odseljevanja in padca 
števila prebivalcev ter nadaljnjega poslabševanja demografskih kazalnikov, s čimer bo 
zaustavljen razvoj širšega območja. Alternativa »brez« investicije predstavlja stanje, ki je v 
nasprotju z navedenimi razvojnimi strategijami in sprejetimi ukrepi na področju stanovanjske 
politike, javne infrastrukture in razvoja podeželja ter ne sledi viziji razvoja Občine Sveta Ana. 
Prav tako onemogoča doseganje zastavljenih ciljev in izkoriščanje razvojnih možnosti.  
 
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je investicija v novogradnjo večstanovanjske 
stavbe nujno potrebna oziroma, da alternativa »brez« investicije ne rešuje problema na 
dolgoročno vzdržen način.  
 
 

4.2 Opis in analiza variant »z« investicijo 
 
V nadaljnjo obravnavo sta bili vključeni dve varianti, ki zadovoljivo rešujeta problematiko 
pomanjkanja manjših energetsko varčnih bivalnih enot v Občini Sveta Ana in omogočata 
zadovoljitev potreb ciljnih skupin. Varianti se razlikujeta po dinamiki izvedbe in virih 
financiranja. 
 

4.2.1 Varianta 1 (vključeni tudi zasebni viri, krajši rok izvedbe) 

 
Varianta 1 predvideva novogradnjo večstanovanjske stavbe z nadstreškom v Krivem Vrhu in 
izvedbo vseh potrebnih del, s katerimi se bo omogočilo uporabo 12 manjših energetsko 
varčnih bivalnih enot ter s tem posredno nadaljnji razvoj obravnavanega območja. Investicija 
zajema: 

 izdelavo investicijske dokumentacije,  
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 nakup zemljišča, 

 izdelavo projektne dokumentacije,  

 gradbena, obrtniška in instalacijska ter odstranjevalna dela,  

 ureditev komunalne opreme, 

 gradbeni nadzor, 

 ostale splošne stroške. 
 
Večstanovanjska stavba bo masiven nadstropen, podkleten objekt z izkoriščeno mansardo. 
Pripadajoči nadstrešek bo pritličen odprti leseni objekt, ki bo služil za parkirišče. Izvedena 
bodo tudi odstranjevalna dela, saj se na zemljišču trenutno nahajata dve zidani, delno leseni 
gospodarski poslopji. 
 
Varianta 1 predvideva izvedbo investicije v letih 2015, 2016 in 2017 ter vključitev zasebnega 
investitorja oz. zasebnih virov financiranja, kar omogoča hitrejšo izvedbo investicije in višje 
prihodke iz naslova najemnin. Občina namerava tri stanovanja v letu po izgradnji (2018) 
prodati na trgu. 
 
Večstanovanjska stavba bo omogočala izboljšanje pogojev za bivanje, višjo kakovost 
življenja na podeželju, intenzivnejši razvoj gospodarstva, večjo socialno varnost uporabnikov, 
boljšo dostopnost do javnih storitev, itd. Varianta 1 predstavlja prispevek k izboljšanju 
kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na širšem 
podeželskem območju Občine Sveta Ana. 
 

4.2.2 Varianta 2 (samo javni viri, daljši rok izvedbe) 

 
Varianta 2 predvideva enake posege in izvedbo predvidenih del v okviru novogradnje 
večstanovanjske stavbe kot varianta 1. Varianta 2 se od variante 1 razlikuje po strukturi virov 
financiranja in dinamiki izvedbe investicije. Občina bi investicijo izvajala le z lastnimi sredstvi, 
zaradi proračunskih omejitev pa bi se investicija izvajala v letih 2015-2020.  
 
Opisan način izvedbe prinaša nekoliko kasnejšo dosego učinkov investicije in nižje prihodke 
iz naslova najemnin. Občina namerava tri stanovanja v letu po izgradnji (2021) prodati na 
trgu. 
 
Tudi varianta 2 predstavlja prispevek k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju 
enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskem območju Občine Sveta Ana. 
 
Ob predpostavki, da lahko Občina Sveta Ana zagotovi izvedbo obeh variant, se je investitor 
odločil, da preveri stroškovno učinkovitost obeh variant in poda oceno za izbor racionalnejše 
variante. 
 

4.2.3 Analiza stroškovne učinkovitosti variant »z« investicijo 

 
Analiza variant je narejena s pomočjo analize stroškovne učinkovitosti (upoštevana 7% 
diskontna stopnja, ekonomska doba z vključeno pripravo projekta in predvideno dvoletno 
gradnjo znaša 30 let), ki je prikazana v tabeli 7.  
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Tabela 7: Analiza stroškovne učinkovitosti variant. 
 

 VARIANTA 1 VARIANTA 2 

Leto 
Investicijs
ki stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Skupni 
stroški 

Investicijs
ki stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Skupni 
stroški 

1 94.531 0 0 0 -94.531 94.531 0 0 0 -94.531 

2 509.175 0 0 0 -509.175 169.725 0 0 0 -169.725 

3 500.473 0 0 0 -500.473 169.725 0 0 0 -169.725 

4 0 23.900 360.100 0 336.200 169.725 0 0 0 -169.725 

5 0 23.900 45.600 0 21.700 250.237 0 0 0 -250.237 

6 0 23.900 45.600 0 21.700 250.237 0 0 0 -250.237 

7 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 352.600 0 328.700 

8 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

9 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

10 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

11 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

12 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

13 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

14 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

15 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

16 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

17 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

18 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

19 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

20 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

21 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

22 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

23 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

24 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

25 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

26 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

27 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

28 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

29 0 23.900 45.600 0 21.700 0 23.900 38.100 0 14.200 

30 0 23.900 45.600 245.867 267.567 0 23.900 38.100 341.235 355.435 

Sedanja 
vrednost 

941.615 233.855 686.114 32.299 -457.057 849.778 182.656 487.034 44.827 -500.573 

 
 
Kot je razvidno iz tabele 7, optimalno varianto predstavlja varianta 1, saj je sedanja 
vrednost stroškov te variante manjša. Varianta 2 ni racionalna, saj kljub manjšim 
diskontiranim investicijskim stroškom ob daljši dinamiki izvedbe omogoča doseganje nižjih 
prihodkov kot pri varianti 1, kar v ekonomski dobi privede do stroškovne neučinkovitosti 
investicije. 
 
V nadaljevanju dokumenta identifikacije investicijskega projekta je podrobneje analizirana 
izbrana varianta 1. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA 
INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIHIN TEKOČIH 
CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO 
VREDNOSTI 

 

5.1 Vrsta investicije 
 

5.1.1 Opis investicije 

 
Investicija zajema odstranitev dveh obstoječih gospodarskih poslopij, novogradnjo 
večstanovanjske stavbe in nadstreška za avtomobile v naselju Krivi Vrh, na zemljišču s 
parcelno številko 90/6, k.o. Zgornja Ročica. 
 
Odstranitev zajema dve zidani delno leseni gospodarski poslopji tlorisne velikosti 25,26 m X 
15,05 m + 4,00 m X 14,50 m in 4,27 m do 6,22 m X 21,17 m + 5,2 X 8,37 m. 
 
Večstanovanjska stavba bo masiven, nadstropen, podkleten objekt z izkoriščeno mansardo 
(K+P+1+M) tlorisne velikosti 11,52 m X 24,85 m + 7,75 m X 0,83 m. Klet bo namenjena 
pomožnim gospodarskim prostorom, garažam za avtomobile in shrambam za stanovalce, 
ostali del objekta pa bodo stanovanja (12 enot). 
 

 

 
 

Slika 11: Arhitektonska situacija večstanovanjske stavbe z nadstreškom. 
 
 
Pritličen, odprt leseni nadstrešek tlorisne velikosti 40,30 m X 5,00 m bo služil kot pokrito 
parkirišče za avtomobile stanovalcev. 
 
Za investicijo je občina že pridobila gradbeno dovoljenje št. 351-265/2015/5 z dne 15.9.2015. 



 

 

Občina Sveta Ana 
Sv. Ana v Slov. goricah 17 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
 

 

  Stran 28 

5.1.2 Tehnični podatki o investiciji 

 
Gradbena linija novih objektov bo potekala vzporedno z južno parcelno mejo, z odmikom 
14,30 m v notranjost parcele. Temelji objekta bodo izvedeni kot temeljna AB plošča, temelji 
nadstreška pa kot točkovni temelji. Zunanji in notranji nosilni zidovi bodo zidani s porotherm 
opeko (30 cm in 20 cm) in toplotno izolacijsko malto. Notranje predelne stene bodo izdelane 
s suhomontažnim sistemom. Zunanje površine zidave bodo obdelane s toplotno izolacijsko 
fasado debeline 20 cm. Streha večstanovanjske stavbe bo simetrična dvokapnica v naklonu 
30°. Kritina bo opečna. Streha nadstreška bo enokapnica v naklonu 10° z lahko kovinsko 
kritino. 
 
Dovozni priključek na javno cesto bo obstoječ, urejen na južni in severozahodni strani, s 
parcele 90/6 na parcele 92/1, 92/2, 1025/2 – občinske ceste, vse k.o. Zgornja Ročica. 
Predviden je priključek na NN omrežje pod pogoji upravljavca. Objekt bo napajan iz TP 
20/0,4kV Sveta Ana 2. Vsa predvidena svetila so v LED izvedbi. Objekt se bo priključil na 
javno vodovodno omrežje v upravljanju Mariborskega vodovoda. Predviden je priključek na 
čistilno napravo ustrezne velikosti, ki se zgradi v okviru projekta. Meteorne vode se preko 
peskolovcev in oljnega separatorja odvajajo v meteorni jarek. 
 
Za hlajenje in ogrevanje posameznih stanovanj ter pripravo tople sanitarne vode je predviden 
sistem toplotne črpalke zrak/voda. Za ogrevanje prostorov je predviden sistem talnega 
ogrevanja. V vseh prostorih, v katerih se z naravnim prezračevanjem ne doseže potrebna 
izmenjava zraka, je predvideno umetno prezračevanje preko rekuperacijske prezračevalne 
enote. 
 
Parkirišča bodo zagotovljena na asfaltirani površini pred objektom (9+1 PM) in delno pod 
nadstreškom (16 PM) in v garaži v kleti (6 PM). V večstanovanjski stavbi je predvidenih 12 
stanovanj. Podrobnejše podatke o površinah po enotah prikazuje slika 12.  
 

 
 

Slika 12: Podatki o površinah večstanovanjske stavbe. 
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5.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, 
prikazano posebej za upravičene in preostale stroške 

 

5.2.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 
Ocena investicijskih stroškov za izvedbo projekta Novogradnja večstanovanjske stavbe v 
Krivem Vrhu po stalnih cenah je 1.104.179,12 EUR z vključenim DDV. Ocena vključuje vse 
upravičene stroške, povezane z investicijo v obdobju investiranja. Investicija predvideva tudi 
neupravičene stroške in sicer iz naslova DDV. Ostali stroški se nanašajo izključno na 
izvedbo del, ki se v celoti vezani na izvedbo investicije. 
 

Tabela 8: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (december 2015). 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2015 2016 2017 SKUPAJ 

1. 
Investicijska in projektna 
dokumentacija 

28.859,84 0,00 0,00 28.859,84 

2. Nakup zemljišča 58.504,00 0,00 0,00 58.504,00 

3. 
Gradbena, obrtniška in instalacijska 
ter odstranjevalna dela 

0,00 450.000,00 389.053,00 839.053,00 

4. Komunalna oprema 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 

5. Gradbeni nadzor in splošni stroški 0,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 

  SKUPAJ 87.363,84 465.000,00 457.053,00 1.009.416,84 

  DDV  7.167,24 44.175,00 43.420,04 94.762,28 

  SKUPAJ Z DDV 94.531,08 509.175,00 500.473,04 1.104.179,12 

 
 

Tabela 9: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 
stalnih cenah (december 2015). 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 

Upravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 
Neupravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

1. Investicijska in projektna dokumentacija 28.859,84 0,00 28.859,84 0,00 5.997,16 5.997,16 34.857,00 

2. Nakup zemljišča 58.504,00 0,00 58.504,00 0,00 1.170,08 1.170,08 59.674,08 

3. 
Gradbena, obrtniška in instalacijska ter 
odstranjevalna dela 

839.053,00 0,00 839.053,00 0,00 79.710,04 79.710,04 918.763,04 

4. Komunalna oprema 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 5.035,00 5.035,00 58.035,00 

5. Gradbeni nadzor in splošni stroški 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 2.850,00 2.850,00 32.850,00 

  
SKUPAJ 1.009.416,84 0,00 1.009.416,84 0,00 94.762,28 94.762,28 1.104.179,12 

 

5.2.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 
Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov 
inflacionirane s pričakovano stopnjo inflacije. Ocena stroškov po tekočih cenah je bila 
narejena na osnovi predvidene dinamike izpeljave aktivnosti in predvidene stopnje rasti cen 
(Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015, UMAR, september 2015), ki je prikazana 
v tabeli 10. 
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Tabela 10: Napoved inflacije 2015-2017. 
 

Stopnje inflacije od 2015-2017 2015 2016 2017 

Inflacija (povprečje leta)   0,80% 1,40% 

Faktor inflacije 1 1,01 1,02 

 
 
V tabeli 11 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju 
zgoraj navedene stopnje inflacije. Kot izhodiščno je dano leto 2015. 
 

Tabela 11: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2015 2016 2017 SKUPAJ 

1. 
Investicijska in projektna 
dokumentacija 

28.859,84 0,00 0,00 28.859,84 

2. Nakup zemljišča 58.504,00 0,00 0,00 58.504,00 

3. 
Gradbena, obrtniška in instalacijska 
ter odstranjevalna dela 

0,00 453.600,00 397.655,74 851.255,74 

4. Komunalna oprema 0,00 0,00 54.171,94 54.171,94 

5. Gradbeni nadzor in splošni stroški 0,00 15.120,00 15.331,68 30.451,68 

  SKUPAJ 87.363,84 468.720,00 467.159,36 1.023.243,20 

  DDV  7.167,24 44.528,40 44.380,14 96.075,78 

  SKUPAJ Z DDV 94.531,08 513.248,40 511.539,50 1.119.318,98 

 
 

Tabela 12: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 
tekočih cenah. 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 

Upravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 
Neupravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

1. Investicijska in projektna dokumentacija 28.859,84 0,00 28.859,84 0,00 5.997,16 5.997,16 34.857,00 

2. Nakup zemljišča 58.504,00 0,00 58.504,00 0,00 1.170,08 1.170,08 59.674,08 

3. 
Gradbena, obrtniška in instalacijska ter 
odstranjevalna dela 

851.255,74 0,00 851.255,74 0,00 80.869,30 80.869,30 932.125,04 

4. Komunalna oprema 54.171,94 0,00 54.171,94 0,00 5.146,33 5.146,33 59.318,27 

5. Gradbeni nadzor in splošni stroški 30.451,68 0,00 30.451,68 0,00 2.892,91 2.892,91 33.344,59 

  
SKUPAJ 1.023.243,20 0,00 1.023.243,20 0,00 96.075,78 96.075,78 1.119.318,98 

 
 

5.3 Osnove za oceno vrednosti investicije 
 
Ocenjena vrednost projekta Novogradnja večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu je bila 
določena na podlagi vrednosti že izvedenih storitev in strokovne ocene odgovornega 
projektanta oziroma projektantskega predračuna. Nekateri elementi investicije so ocenjeni 
izkustveno na podlagi podobnih, v preteklosti izvedenih oziroma naročenih del in storitev s 
strani investitorja. 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO 
INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O 
PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI 
OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

 

6.1 Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo 
 

6.1.1 Predhodna idejna rešitev – študija 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta Novogradnja večstanovanjske stavbe v 
Krivem Vrhu (december 2015) je nastal na podlagi naslednjih dokumentov: 

 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, št. PR-17/1, ki ga je izdelal 
RATING OTO RATNIK s.p., marec 2015 

 Projekt za izvedbo PZI, št. PR-17/14, ki ga je izdelal RATING OTO RATNIK s.p., 
september 2015. 

 

6.1.2 Opis lokacije investicije 

 
Lokacija bodoče večstanovanjske stavbe se nahaja v Občini Sveta Ana, v naselju Krivi Vrh, 
na zemljišču s parcelno številko 90/6, k.o. Zgornja Ročica. 
 

 
 

Slika 13: Makro lokacija večstanovanjske stavbe. 
 
 
Glede prostorske ureditve se na obravnavanem območju uporabljajo določila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 82/2006). 
Predmetna parcela se nahaja v poselitvenem območju, ki je opredeljeno kot stavbno 
zemljišče v ureditvenem območju naselja (UON) Sveta Ana in delno kot kmetijsko zemljišče. 
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Glede na varstveni režim v Republiki Sloveniji se lokacija investicije ne nahaja na 
zavarovanem območju narave ali v bližini enote kulturne dediščine. 
 

 
 

Slika 14: Mikro lokacija večstanovanjske stavbe. 
 

6.1.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov 

 
V tabeli 13 je prikazana specifikacija vrednosti projekta Novogradnja večstanovanjske stavbe 
v Krivem Vrhu po tekočih cenah, ki prikazuje členitev vrednosti projekta po vrstah stroškov. 
Najvišji so stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih ter odstranjevalnih del, ki obsegajo 
jedro načrtovane investicije. Najmanjši po velikosti so stroški priprave investicijske 
dokumentacije. 
 

Tabela 13: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah. 
 

VRSTA INVESTICIJE 2015 2016 2017 SKUPAJ 

Investicijska dokumentacija 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 

Nakup zemljišča 58.504,00 0,00 0,00 58.504,00 

Projektna dokumentacija 27.259,84 0,00 0,00 27.259,84 

Gradbena, obrtniška in instalacijska ter 
odstranjevalna dela  

0,00 453.600,00 397.655,74 851.255,74 

Komunalna oprema 0,00 0,00 54.171,94 54.171,94 

Gradbeni nadzor 0,00 5.040,00 5.110,56 10.150,56 

Ostali splošni stroški 0,00 10.080,00 10.221,12 20.301,12 

SKUPAJ 87.363,84 468.720,00 467.159,36 1.023.243,20 

DDV 7.167,24 44.528,40 44.380,14 96.075,78 

SKUPAJ Z DDV 94.531,08 513.248,40 511.539,50 1.119.318,98 

 
 
Strukturo stroškov po tekočih cenah prikazuje tudi slika 15. 
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Slika 15: Struktura stroškov po tekočih cenah. 
 

6.1.4 Časovni načrt izvedbe investicije 

 
Občina Sveta Ana je v letu 2015 opravila nakup zemljišča ter naročila napravo projektne 
(PGD in PZI) in investicijske dokumentacije (DIIP). Septembra 2015 je investitor pridobil vsa 
potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije (št. 351-265/2015/5 z dne 
15.9.2015). Investitor bo predvidoma v začetku leta 2016 izvedel javni razpis za zasebnega 
investitorja in izvajalca del. Pred izvedbo bo izdelan tudi investicijski program (IP) ter izbran 
nadzornik gradbenih del. Sledi sklenitev pogodbe in pričetek del predvidoma v maju leta 
2016. Vsa predvidena dela za dokončanje naložbe bodo dokončana do konca oktobra leta 
2017, ko je predvidena tudi predaja novih stanovanj bodočim uporabnikom. Investitor bo v 
času izvedbe projekta skrbel tudi za ustrezno informiranje in obveščanje javnosti. Grafični 
prikaz izvedbe naložbe je prikazan na sliki 16. 
 

OPIS AKTIVNOSTI 
2015 2016 2017 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Nakup zemljišča                     

Projektna dokumentacija             

Pridobitev gradbenega dovoljenja                      

Investicijska dokumentacija             

Razpis in izbira zasebnega investitorja             

Izbira nadzornika gradbenih del             

Izvedba del                     

Predaja v uporabo                     

Informiranje in obveščanje                     

 
Slika 16: Grafični prikaz izvedbe investicije. 
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6.1.5 Varstvo okolja 

 
V okviru investicije se bodo izvedla gradbeno obrtniška in instalacijska ter odstranjevalna 
dela. Opravil se bo tudi nakup potrebne opreme. Pri izvedbi se bodo upoštevali naslednji 
predpisi s področja varovanja okolja:   

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), 

 Zakon o ohranjanju narave (ZON-B) (Uradni list RS, št. 56/99), 

 Pravilnik o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75), 

 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), 

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 
81/07), 

 Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), 

 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
34/08), 

 Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih v zraku (Uradni list RS, 
št. 73/94), 

 Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list 
RS, št. 70/96),  

 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98), 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94). 
 
Pri investiciji bo investitor upošteval vse predpise, ki urejajo problematiko varstva okolja, 
poleg tega pa tudi naslednja izhodišča za varstvo okolja: 

 Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin, okoljska učinkovitost). 

 Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno 
zbiranje odpadkov). 

 Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). 

 Zmanjševaje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 
vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 

 
Pri investitorju Občini Sveta Ana se zavedajo odgovornosti do okolja, v katerem delujejo in 
odgovornosti do občanov, zato so tudi pri pripravah na izvedbo te investicije posebej preučili 
vplive investicije na okolje. Občina skuša s svojo dejavnostjo čim manj obremenjevati 
naravno okolje in biti zgled ostalim subjektom v občini. Zaradi svoje vpetosti v naravno 
okolje, tako lokalno kot globalno, je občina v svoji strategiji opredelila zavezo o ohranjanju 
zdravega in čistega okolja in opredelila okolje kot enega ključnih stebrov za nadaljnji razvoj 
Občine Sveta Ana.  
 
Tudi izvedba obravnavane investicije bo imela izrazito pozitivne vplive in bo okolju prijazna. 
Investicija v projekt Novogradnja večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu je izrazito 
usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izboljšuje ekološko stanje (uporaba 
obnovljivih virov energije z majhnimi izpusti – toplotna črpalka zrak/voda, izdelava fasadne 
toplotne izolacije debeline 20 cm, namestitev LED svetil, izgradnja čistilne naprave, itd.). 
  
Kljub temu, da so v bližini predvidene lokacije tudi stanovanjske hiše in neokrnjeno naravno 
okolje, zadevna investicija ne bo povzročala dodatnih obremenitev okolja, saj bodo dela 
potekala dela na že zazidanem zemljišču (dve gospodarski poslopji ki bosta odstranjeni). 
Videz in lastnosti novega objekta bodo pritiske na okolje še zmanjšali (emisije snovi v zrak, 
vode in tla, itd.). 
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V času izvedbe del bo poskrbljeno za higiensko in zdravstveno zaščito ter okolico v skladu z 
zakonskimi predpisi. Z izvedbo del bo nastala manjša količina odpadkov, ki se, če je to 
mogoče, ponovno uporabi ali ustrezno loči in deponira v centru za ravnanje z odpadki. Med 
izvedbo se ne bo povzročalo visokih vrednosti hrupa, po uredbi o mejnih vrednostih hrupa ne 
bodo doseženi pragi obremenitve okolja z emisijami hrupa – spodnja opozorilna vrednost 
izpostavljenosti znaša 80 dB(A). 
 
Izvedene instalacije v sklopu stavbe in oprema bodo skladni z veljavnimi standardi v EU za 
električne instalacije. Pri načrtovanju investicije so bili upoštevani podatki o energetskih 
značilnostih posameznih segmentov, tako da bo oprema in razsvetljava čim manj energetsko 
potratna (npr. vgrajena LED svetila v primerjavi s klasičnimi svetilkami porabijo več kot 70% 
manj energije in imajo zelo dolgo življenjsko dobo). Oprema ne bo povzročala 
elektromagnetnih sevanj in bo v skladu s pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC). 
Tudi nekateri ostali uvedeni ukrepi bodo pripomogli k manjšim obremenitvam okolja. 
 
Dolgoročno bo projekt nedvomno ugodno vplival na okolje in njegovo varstvo, saj bodo 
uporabljeni obnovljivi viri energije in uvedeni ukrepi za učinkovito rabo energije. Največje 
zmanjšanje obremenitev okolja bo doseženo na področju emisij snovi v zrak, vode in tla, 
zmanjšala se bo poraba energije na prebivalca in izboljšal se bo pozitiven vplival na zdravje 
ljudi. 

 
 

Slika 17: Prikaz zmanjšanja obremenitev okolja. 
 

6.1.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 
Za izvajanje projekta bo skrbela skupina strokovnjakov zaposlenih na Občini Sveta Ana. 
Imenovan je odgovorni vodja za izvedbo investicije, in sicer Viktor Kapl. Vodja projekta je 
zadolžen za poročanje in pripravo javnih naročil, za nadzor nad samo izvedbo projekta, 
pridobitev investicijske in projektne dokumentacije, izvedbo javnega razpisa in organizacijo 
nadzora. Vodja projekta poseduje izkušnje z delom na primerljivih projektih.  
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Pri izvedbi aktivnosti mu pomaga namestnica vodje projekta Petra Golob. Namestnica vodje 
projekta je zadolžena za pripravo dokumentacije in vodenje administracije, prav tako pomaga 
pri izpeljavi posameznih postopkov. Po potrebi se pri izvedbi investicije s svojimi izkušnjami 
priključijo tudi ostali zaposleni na Občini Sveta Ana. Vsi opravljajo naloge v okviru svojih 
rednih delovnih nalog. Za izvajanje posameznih aktivnosti se bodo uporabili obstoječi 
poslovni prostori, v katerih opravljajo svojo redno dejavnost. 
 
Pri izvedbi investicije bosta potrebna najmanj dva zunanja izvajalca, in sicer zasebni 
investitor oziroma izvajalec gradbenih in instalacijskih del ter izvajalec nadzora. Investitor bo 
z javnim razpisom, v skladu z Zakonom o javnih naročilih, izvedel ustrezni postopek ter izbral 
najugodnejše ponudnike za izvedbo predvidenih del. 
 
Zaradi novogradnje večstanovanjske stavbe investitor pričakuje, da bo pri upravljavcu 
dosežena nova zaposlitev, na račun novih razvojnih možnosti pa tudi nekaj posrednih 
zaposlitev. 
 

 
 

Slika 18: Kadrovsko organizacijska shema. 
 

6.1.7 Predvideni viri financiranja 

 
Investicija bo financirana z lastnimi sredstvi Občine Sveta Ana in sredstvi zasebnega 
investitorja. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura financiranja investicije po letih. 
Vrednost investicije za dokončanje objekta znaša po tekočih cenah 1.236.303,90 EUR z 
DDV.  
 

Tabela 14: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. 
 
ZAP. 
ŠT. 

VIR 2015 2016 2017 SKUPAJ 

1. Občina Sveta Ana 94.531,08 100.000,00 100.000,00 294.531,08 

2. Zasebni investitor 0,00 413.248,40 411.539,50 824.787,90 

  SKUPAJ 94.531,08 513.248,40 511.539,50 1.119.318,98 
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6.2 Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oz. 
ekonomski upravičenosti projekta 

 
Pričakujemo, da bo izvedba projekta Novogradnja večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu 
posredno vplivala na povečanje blaginje prebivalstva, saj se bodo po izgradnji stanovanj 
izboljšali bivanjski pogoji na območju Občine Sveta Ana. Prav tako se bo vplivalo na 
zmanjševanje onesnaženosti okolja. Vse to bo povečevalo družbene koristi oziroma 
ekonomsko upravičenost projekta. Zaradi višjega standarda bo ekonomska upravičenost 
projekta dosežena, vložena sredstva pa se bodo v ekonomski dobi investicije v obliki 
družbeno ekonomskih koristi povrnila. Stopnja izrabe zmogljivosti znaša v proučevani 
ekonomski dobi projekta 78% vrednosti investicije, kar pomeni, da preostalo vrednost 
projekta po preteku 30 let ocenjujemo na 22% vrednosti investicije. 
 
Ekonomska upravičenost investicije bo podrobneje obravnavana v investicijskem programu 
oziroma v sklopu izdelave analize stroškov in koristi. Analiza stroškovne učinkovitosti za 
posamezni varianti »z« investicijo, ki je predstavljena v poglavju 4.2.3 je pokazala, da je 
varianta 1 stroškovno učinkovitejša. Zato bo za potrebe izračuna ekonomske upravičenosti 
projekta, za to varianto izdelana analiza stroškov in koristi (CBA), ki prikazuje finančno in 
ekonomsko upravičenost projekta.  
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN 
DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

7.1 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave 
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije 

 
Glede na vrednost izbrane variante investicije (1.023.243,20 EUR brez DDV) je v skladu z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) potrebno izdelati dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program IP. Izdelava predinvesticijske zasnove 
(PIZ) glede na določila uredbe ni potrebna. 
 
Na področju priprave projektne in tehnične dokumentacije so bili izdelani vsi z zakonom 
predpisani dokumenti (PGD, PZI). Po izvedbi investicije bo potrebno izdelati še Projekt 
izvedenih del (PID), ki je podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja.  
 
Za potrebe izvedbe javnega razpisa za izbiro zasebnega investitorja oziroma izvajalca z 
investicijo predvidenih del bo občina pripravila ustrezno razpisno dokumentacijo. 
 

7.2 Časovni načrt priprave investicijske, projektne, tehnične in 
druge dokumentacije 

 
Tabela 15: Časovni načrt priprave investicijske in projektne dokumentacije. 

 

Vrsta dokumentacije Datum priprave 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD) 

Marec 2015 

Projekt za izvedbo (PZI) September 2015 

Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) 

December 2015 

Priprava razpisne dokumentacije za javni 
razpis 

Januar 2016 

Investicijski program (IP) Marec 2016 

Projekt izvedenih del (PID) Oktober 2017 
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PRILOGA 1: Sklep o potrditvi DIIP 
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PRILOGA 2: Grafični prikaz večstanovanjske stavbe 
 
 



 

 
SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 

 
Investitor: Občina Sveta Ana 
Naslov: Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah  
Oznaka (številka, šifra) sklepa:       
Datum sklepa:       
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 

56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi 
Statuta Občine Sveta Ana je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe: 

 
1. Potrdi se  Dokument identifikacije investicijskega projekta za 
projekt/program

1
:Novogradnja večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu , ki ga 

je izdelal2 ŠTAJERSKI INOVACIJSKI CENTER MARIBOR, Zavod za raziskovanje, 
izobraževanje in svetovanje, Smetanova ulica 86, 2000 Maribor, december 2015. 
 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.119.318,98 EUR (z vključenim DDV) in 
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 18.12.2015 do 31.10.2017. 
 
3. Vire za financiranje zagotavljajo

3
: 

- Občina Sveta Ana v znesku  294.531,08 EUR 
- Zasebni investitor v znesku  824.787,90 EUR  
-       v znesku        EUR 
      
      
 
4. V NRP občine / države se

4
 uvrsti nov projekt

5
. 

 
5. Odobri se

6
 

 priprava Predinvesticijske zasnove 
 priprava Investicijskega programa 
 izvedba investicije. 

 
Odgovorna oseba investitorja: 
Ime in priimek: Silvo Slaček 
Funkcija: Župan 
 
Podpis: _______________________________________ 
 
 

                                                 
1
 Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije) 

2
 Ime in naslov osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo investicijski dokument ter datum izdelave 

3
 Navedite investitorja in sofinancerje ter vpišite zneske, ki jih zagotavljajo za pokrivanje finančne konstrukcije – 

po potrebi dodajte vrstice 
4
 Označite ustrezen dogodek 

5
 Sprememba – če gre za spremembo vrednosti projekta za več kot 20 %. 

6
 Označite, katere od naštetih aktivnosti sledijo temu sklepu (potrdite v kvadratu) 


