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OBČINA SVETA ANA 

   Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-9 
Datum: 17. 02. 2016 

 
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. 
RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012) 
 

Sklicujem 
 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
 sredo, 24. 02. 2016,  ob 16.00  uri, 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17. 
 
 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 6. redne seje. 
3. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v  Sveti Ani. 
4. Sklep o potrditvi investicijskega programa  za projekt: Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v  Sveti Ani. 
5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: 

Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem zakladov kulturne dediščine »DETOX«. 
6. Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt: Podeželsko razstrupljanje s 

spoznavanjem zakladov kulturne dediščine »DETOX«. 
7. Pobude in vprašanja. 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  

 
 
 
 

 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

 
 
p.s.: 
Celotno gradivo za 7. sejo občinskega sveta Občine Sveta Ana je dosegljivo na: http://www.sv-
ana.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta. 
V primeru težav pri prenosu gradiva se obrnite na Petro Golob, tel.: 041 799 840, e-naslov: 
petra.golob@sv-ana.si. 

http://www.sv-ana.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta
http://www.sv-ana.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 
 
 
 
 
K točki 1 
Dnevni red po predlogu. 
K točki  2 
Sklepi so priloženi v gradivu. 
K točki  3 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 4 
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K točki 5 
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K točki 6 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 7 
Pobude so v gradivu. 
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-7 
Datum: 24.02.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV  
6.  REDNE SEJE OS OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 60/2007, 
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) Občinski svet na svoji 7. redni seji, dne 24.02.2016 
potrdi  sklepe 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki je bila dne, 
3.2.2016, kot so priloženi.  
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Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 60/2007, 
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) je Občinski svet na svoji 7. redni seji, dne 24.02.2016 
sprejel  
 

SKLEPE 
 

  
6. redne seje občinskega sveta občine Sveta Ana, ki je bila, dne 03.02.2016 ob 

1600 uri v prostorih sejne sobe občine Sveta Ana. 
 
Prisotni člani OS:  

Drago Ruhitel, Breda Špindler, Roman Režonja, Feliks Berič, Suzana 
Rejak Breznik, Katica Bauman, Mirko Šenveter,  Drago Weinhandl in Karl 
Škrlec. 

Opravičeno odsotni člani OS: 
                          
Neopravičeno odsotni člani OS: 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, Viktor Kapl - tajnik občine,  Petra Golob – OU, 
Stanka Ferš - OU, Anita Rojko – OU, Lea  Mohar – Profuturus d.o.o. 
 

K točki 1 
Župan vodi sejo in predlaga naslednji  
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 5. redne seje. 
3. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: CB 

MATCHING TRADITION. 
4. Sklep o potrditvi investicijskega programa  za projekt: CB MATCHING TRADITION. 
5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: Pobeg 

iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti. 
6. Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt: Pobeg iz zgodovine v 

prihodnost – po poti strpnosti. 
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016.  
8. Pobude in vprašanja. 
 
Sklep št. 62 

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur.l. 
RS, št. 39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani   predlog   dnevnega  reda.  

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z devetimi (9) glasovi.  
 
K točki 2 
Sklep št. 63 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 
94/07 - ZLS-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 
100/08 - Odl. US in 79/09) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 39/10 in MUV 23/12) je Občinski svet na svoji 6. redni 
seji, dne 03.02.2016 potrdil  sklepe 5. redne seje Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana, ki je bila dne, 18.12.2015, kot so priloženi. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z devetimi (9) glasovi.  
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K točki 3 
Sklep št. 64 
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, 109/2008), 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 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 6. redni seji dne, 03.02.2016 s sklepom št:  32205-4/2015 
sprejel sklep o: 
 

1. potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: CB MATCHING 
TRADITION, kot je  predložen. 

 
 

2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe projekta 
za potrebe javnega razpisa. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z devetimi (9) glasovi.  
 

K točki 4 
Sklep št. 65 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z devetimi (9) glasovi.  
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, 109/2008), 
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 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski 
svet Občine Sveta Ana na svoji 6. redni seji dne, 03.02.2016 s sklepom št:  32205-
4/2015 sprejel sklep o: 
 

1. potrditvi investicijskega programa za projekt: CB MATCHING TRADITION, kot je  
predložen. 

 
 

2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v IP za morebitne spremembe projekta za 
potrebe javnega razpisa. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z devetimi (9) glasovi.  
 
K točki 5 
Sklep št. 66 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z devetimi (9) glasovi.  
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, 109/2008), 
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 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski 
svet Občine Sveta Ana na svoji 6. redni seji dne, 03.02.2016 s sklepom št:  32205-
3/2015 sprejel sklep o: 
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1. potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: POBEG IZ 
ZGODOVINE V PRIHODNOST-PO POTI STRPNOSTI, kot je  predložen. 
 
 

2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe 
projekta za potrebe javnega razpisa. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z devetimi (9) glasovi.  
 
 
K točki 6 
Sklep št. 67 

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, 109/2008), 
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 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski 
svet Občine Sveta Ana na svoji 6. redni seji dne, 03.02.2016 s sklepom št:  32205-
3/2015 sprejel sklep o: 
 

1. potrditvi investicijskega programa za projekt: POBEG IZ ZGODOVINE V 
PRIHODNOST-PO POTI STRPNOSTI, kot je  predložen. 
 
 

2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v IP za morebitne spremembe projekta 
za potrebe javnega razpisa. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z devetimi (9) glasovi.  
 
K točki 7 
Sklep št. 68 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - 
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 
in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-
ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 6. redni seji, dne 3.2.2016 sprejel Odlok o 
rebalansu  proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016, kot predlagan. 

Predlog sklepa je bil potrjen z osmimi (8) glasovi ZA in enim (1) glasom PROTI.  
 

 

Številka: 03202-001/2014-7 
Datum: 03.02.2016 
 
 
Zapisal: 
Viktor Kapl 
 
 

 

        Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
           ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

 



7 
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OBČINA SVETA ANA 
   Občinski svet 
 
Številka: 35405-3/2016 
Datum: 24.02.2016-3 

 
 

 
 

 
PREDLOG SKLEPA  

O POTRDITVI DOKUMENTA 
 IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

(DIIP)  
 
 
 
 
 
 
 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH  
VODA V SVETA ANA 

 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG 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, 109/2008), 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 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 7. redni seji dne, 24.02.2016 s sklepom št:  35405-3/2016-3 
sprejel sklep o: 
 

1. potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v  Sveti Ani, kot je  predložen. 

 
 

2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe projekta 
za potrebe javnega razpisa. 

 



8 

 

 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

 
 Občina Sveta Ana ima izdelano projektno dokumentacijo in pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
investicijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Sveta Ana. 
Investicija načrtuje izgradnjo čistilne naprave velikosti 2 x 650 PE in dolžino omrežja cca 9 km. 
Na to čistilno napravo se bo tudi priključilo že zgrajeno omrežje iz centra Svete Ane. Novo 
omrežje se načrtuje za dele naselij Krivi Vrh, Sv. Ana, Kremberk, Zg. Ročica, Froleh in Zg. 
Ščavnica.  
Občina bo obravnavano investicijo prijavila na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin v letih 2016 in 2017. 
Občina je upravičena do višine 69.117 EUR nepovratnih sredstev letno. Vlogo je potrebno 
oddati do 28.2.2016. K vlogi je potrebno predložiti sklepe o potrditvi investicijske dokumentacije. 
 
Ker vrednost projekta presega višino 500.000 EUR mora  še biti izdelan Investicijski program, ki 
je v naslednji točki dnevnega reda.  
 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi predlog sklepa.  
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Občina Sveta Ana 

Sv. Ana  v Slov. goricah 17, 

2233 SV. ANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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, Spremembe: Ur.l. 

RS, št. 54/2010).  

 

Sv. Ana, 15. 02. 2016 

Odvajanje in čiščenje voda v           

Sveti Ani 

Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041
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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, 

STROKOVNIH DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA 

1.1 Predstavitev investitorja  

Naziv  Občina Sveta Ana 

Naslov  Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah  

Odgovorna oseba investitorja  Silvo Slaček, župan  

Telefon 02 729 58 80 

Fax 02 729 58 85 

E-pošta obcina@sv-ana.si  

Davčna št. SI59385081 

Matična št.  1332074000 

TRR 01381-0100010821 

Banka  Banka Slovenije, UJP 

 

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  

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje  

Naziv  
AGJ Ekološko svetovanje projektiranje – inženiring, Goran 

Rebernik sp 

Ime in priimek Pot na Kamenšak 2  

Naslov  Goran Rebernik 

Št. projekta 308-03/11 

Datum  Maj 2014 

 

Žig 

 

Podpis izdelovalca 

dokumentacije: 

 

  

mailto:obcina@sv-ana.si
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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 Zlatka Zastavnikovič 

Telefon 02 749 32 24 

Fax 02 749 32 17 

e-pošta zlatka@ezavod.si  

 

Žig 

 

Podpis izdelovalca 

dokumentacije: 

 

 

1.4 Upravljavki investicije 

Naziv ustanove Občina Sveta Ana  

Naslov  Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah  

Odgovorna oseba Silvo Slaček, župan  

Telefon 02 729 58 80 

Fax 02 729 58 85 

E-pošta obcina@sv-ana.si 

 

Žig 

 

Podpis: 

 

 

 

 

  

mailto:zlatka@ezavod.si
mailto:obcina@sv-ana.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO  

2.1 Predstavitev investitorja  

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, v katerih živi po podatkih SURS (na dan 1.7.2015) 

2.316 prebivalcev. 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.  

  

V občini je bilo po podatkih SURS za leto 2015 760 gospodinjstev. 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 je novembra 2015 živelo 773 

delovno aktivnih prebivalcev in sicer 412 moških in 361 žensk.   

 

Konec leta 2014 je bilo v občini registriranih 91 podjetij, ki so zaposlovala 195 delavcev in so 

ustvarila 7.391.000 € letnega prihodka. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v letu 

2014 je znašala 1.289,35 € in neto plača 869,95 €. Stopnja registrirane brezposelnosti je 

novembra 2015 znašala 9,2 %, kar je bilo pod slovenskim povprečjem (to je 11,7%). 

 

SLIKA 1: Zemljevid občine Sveta Ana  

 
 

V občini je razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI in 

VVZ Osnovna šola Sveta Ana z dvema vrtcema (eden je v Lokavcu) in centralno osnovno šolo v 

Sveti Ani ter 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. 
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V občini je še zdravstvena in zobozdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, 

kmetijska zadruga, pestra gostinska ponudba, itd.   

 

Ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine ter neokrnjena narava so omogočili, da je 

danes v občini razvita 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 pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in 

turistično ponudbo.  

  

 

2.2   Opis stanja 

Deli naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleha v občini Sveta Ana, 

nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Prebivalci odpadne vode odvajajo v 

greznice ali v bližnje vodotoke. Obstaja velika nevarnost onesnaženja podtalnice in potoka v 

naselju, ki se navezuje na druge vodotoke v občini Sveta Ana in tudi sosednjih občinah. 

 

Investicija bo zajemala izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih voda za dele 

naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. Vsa ta naselja bodo s 

tem povezana s novo čistilno napravo, ki bo prečiščevala odpadno vodo. Nosilec investicije bo 

občina Sveta Ana.  

 

TABELA 1: Število prebivalcev in gospodinjstev na gravitacijskem območju novogradnje (SURS, 

1.7.2011) 

Občina  Naselje Št. prebivalcev Št. gospodinjstev 

Sveta Ana  Zg. Ščavnica  583 134 

Sveta Ana  Krivi vrh 149 35 

Sveta Ana  Kremberk 259 72 

Sveta Ana  Froleh 140 39 

Sveta Ana  Sv. Ana 163 35 

Sveta Ana  Zg. Ročica 58 24 

SKUPAJ  1.352 339 

Vir: SURS, št. prebivalcev je ocenjeno na dan 1.7.2011, pri št. gospodinjstev je predstavljen podatek za leto 

2011 

 

Na območju naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh je 339 

gospodinjstev, sedem gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, občina, vrtec in osnovna šola. 

Skupno živi v vseh navedenih naseljih 1.307 prebivalcev. Na kanalizacijsko omrežje, ki bo na 

novo zgrajeno in ČN se bo lahko po investiciji kanalizacijskega omrežja priključilo 131 

gospodinjstev s približno 504 prebivalci. Za center Sv. Ane pa je kanalizacijsko omrežje že 

zgrajeno do predvidene lokacije izgradnje ČN. Na zgrajenem omrežju je večina gostinskih 

lokalov, ambulanta in šola z vrtcem.  S tem bo kapaciteta 1 x 650 PE zapolnjena. Ostali priključki 

bodo zaradi razpršene gradnje hiš na tem območju izvedeni in priključeni kasneje (v obdobju 

cca 10 let). Zaradi možnih kasnejših priključitev na kanalizacijsko omrežje in ČN je bila 

kapacitete le – te dimenzionirana na 1.300 PE (2 x 650 PE).  
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3 OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 

USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

3.1  Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije  

Upravičen namen investicije so vlaganja v okoljsko infrastrukturo, in sicer izgradnjo meteorne in 

fekalne kanalizacije in manjše čistilne naprave - izgradnja sistema za odvajanje odpadnih 

komunalnih in padavinskih voda. 

 

Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. 

Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni 

operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči.  

 

Cilji investicije so: 

 Vzpostavitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za 131 gospodinjstev s 504 prebivalci v 

naseljih  Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh.  

 Izgradnja 9.939 m cevovodov fekalne kanalizacije. 

 Izgradnja ČN 1.300 PE. 

 Izgradnja elektroenergetskega priključka. 

 Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, 

Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh ipd. 

 

 

3.2  Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami  

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur. l. 60/06, 54/10). 

 

Investicija v projekt odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Sveti Ani je skladna z EU zakonodajo in 

strategijami in politikami na območju R Slovenije. 

 

Investicija se neposredno vključuje v evropsko: 

 Direktivo 91/271/EGS 

Direktivo 91/271/EGS ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter odvajanje in 

čiščenje odpadne vode iz industrijskih obratov, kjer nastaja biološko razgradljiva industrijska 

odpadna voda. Cilj direktive je varstvo okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja biološko 

razgradljivih odpadnih voda. Direktiva določa roke v zvezi z izgradnjo ustreznih kanalskih 

omrežij in komunalnih čistilnih naprav, za izpuste v vode pa določa mejne emisijske vrednosti. V 

Aktu o pogojih pristopa, so določena prehodna obdobja za roke te direktive, v katerih mora 

Republika Slovenija izpolniti predpisane zahteve. S pristopom Republike Bolgarije in Republike 

Romunije Evropski skupnosti je prišlo do novih robnih pogojev, zaradi česar se za celotno 

povodje reke Donave na ozemlju Republike Slovenije v skladu s členom 9 te direktive uveljavijo 

strožje zahteve.  
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Investicija je usklajena tudi z naslednjimi strategijami, politikami in razvojnimi dokumenti na 

območju R Slovenije in ožje na območju Podravske regije, kot sledi: 

1. Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek, avgust 2013) 

2. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 

do 2017 

3. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) 

4. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 – 2020 (predlog, januar 

2015) 

5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Sveta Ana 

(december 2012) 

 

3.2.1 Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020  

Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020 okolja ne obravnava le kot dejavnik omejevanja rasti, 

ampak kot razvojno priložnost za novo razvojno paradigmo, ki išče sinergije med cilji na 

gospodarskem, družbenem in okoljskem področju. Na tem področju strategija posebej 

izpostavlja: 

 Zmanjšanje pritiskov na okolje s pozitivnimi in negativnimi spodbudami za znižanje 

onesnaževanja, učinkovito rabo in upravljanje z naravnimi viri, razvoj in uporaba 

proizvodov, storitev in tehnologij, ki bodo okolju prijazni ali bodo odgovarjali na izzive 

podnebnih sprememb.  

 

S prioriteto Zeleno življenjsko okolje želi strategija med drugim doseči tudi: 

 Izboljšanje stanja 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).  

 

3.2.2 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 

– 2017  

Država je sprejela predmetni dokument za potrebe ureditve področja odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih vod. Ta za vsa poselitvena območja v Sloveniji natančno opredeljuje 

kakšno komunalno infrastrukturo na tem področju je potrebno zgraditi in do kdaj. 

 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda 

pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega 

programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo vseh površinskih in podzemnih voda na območju 

Republike Slovenije pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred 

mikrobiološkim onesnaženjem na s predpisi določenih območjih s posebnimi zahtevami, zaradi 

odvajanja komunalne odpadne vode. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode je izvedbeni akt, s katerim so določena območja poselitve, za katera je v 

predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo 

in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. V njem so določena tudi območja poselitve, 

kjer je v predpisanih rokih potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne 

odpadne vode, z usmeritvami. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode velja za celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije oziroma kjer to ni predpisano, 

ustrezno ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, do leta 2017. 
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3.2.3 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode(Uradni list RS št. 98/15) 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ureja emisije snovi pri odvajanju 

odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in določa: 

 merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda, 

 mejne vrednosti emisije snovi, 

 ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode in  

 monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo komunalne odpadne vode. 

 

Uredba določa, da morajo biti aglomeracije zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem 

območju opremljena z: 

 javnim kanalizacijskim omrežjem, 

 komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode. 

 

Uredba tudi določa, da mora investitor, lastnik ali upravljavec javne kanalizacije pri načrtovanju, 

gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja zagotoviti, 

da se upoštevajo količina in značilnosti komunalne odpadne vode in da se za njeno odvajanje 

uporabljajo objekti in naprave javne kanalizacije, ki: 

 izpolnjujejo zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, 

 so izvedeni tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje komunalne odpadne vode, in 

 imajo ustrezno hidravlično zmogljivost. 

 

3.2.4 Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 – 2020 (predlog, 

januar 2015)  

RRP Podravske razvojne regije 2014 – 2020 obravnava odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

okviru Razvojne prioritete III: Varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na 

nizkoogljično gospodarstvo. 

 

Cilj prioritete je izboljšanje kakovosti življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost 

ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Svet se spoprijema z resnimi okoljskimi težavami, kot 

so spremembe podnebja, izčrpavanje naravnih virov, onesnaženje zraka in izginjanje biotske 

raznovrstnosti. Vsi ti problemi se bolj ali manj odražajo v Sloveniji, kakor tudi na območju 

Podravja. V večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 bosta ohranjeno okolje in 

trajnostna raba virov okoljska izziva, ki bosta ključnega pomena za ohranjanje blaginje in 

kakovosti življenja v regiji. V okviru te prioritete bodo razvojni cilji Podravja usmerjeni v 

optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj Podravja ter zagotavljanje uravnotežene 

infrastrukturne opremljenosti. Programi in ukrepi bodo usmerjeni v zagotavljanje večje 

energetske samostojnosti Podravja, povečanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov 

energije, izboljšavo učinkovite rabe energije ter tako prispevek k cilje nizkoogljične družbe. 

Spodbude bodo namenjene tudi optimalnemu varstvu okolja z zagotavljanjem ustrezne okoljske 

infrastrukture, zmanjšanju količine odpadkov ter prilagajanju podnebnim spremembam. 

 

Ukrepi na področju varstva okolja in učinkovite rabe virov bodo usmerjeni v: 

 vzpostavitev primernega sistema za ravnanje z odpadki, 

 energetska učinkovitost (inovativne tehnologije, energetska učinkovitost in uporaba 

obnovljivih virov energije), 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/Komunalna_uredba_2015.pdf
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/Komunalna_uredba_2015.pdf
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 povečevanje snovne učinkovitosti, 

 naložbe v učinkovito oskrbo z vodo (avtomatizacija in prenova vodovodnega omrežja), 

 izgradnja okoljske infrastrukture (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

degradirana območja, obvladovanje poplavne ogroženosti). 

 

Podravje ima na področju varstva okolja in investicij v razvoj okoljske infrastrukture še vedno 

velik primanjkljaj. Še posebej so velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na 

področju zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Podravje je tudi velik 

rezervoar pitne vode, ki pa je zaradi najrazličnejših vzrokov zelo ogrožen in ponekod že 

prekomerno onesnažen.   

 
Med načrtovane izvedbene projekte okviru RRP Podravske razvojne regije 2014 – 2020 je 

uvrščena tudi investicija v Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani. 

 

 

3.2.5 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Sveta 

Ana (december 2012) 

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda je strateška študija, ki ponudi alternativo 
izvedbenih programov ukrepov, ki lokalni skupnosti omogoča postopno doseganje ciljev varstva 
okolja pred obremenjevanjem s komunalnimi odpadnimi vodami, kot to predpisuje zakonodaja. Je 
vodilo in napotilo občinski upravi, županu in občinskemu svetu za ustrezno odločanje na področju 
urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.  
 
Predvsem je na novo opredelil območja poselitve (aglomeracije), kjer morajo občine zagotoviti 

ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, poenostavil je stopnje izvedbe in opredelil 

individualno urejanje (torej na stroške lastnikov objektov, ki odvajajo odpadno vodo v okolje) 

kot stopnji urejanja. 

 

Cilji operativnega programa so:  

 izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in v 

skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje 

komunalne odpadne vode,  

 izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih stopenj operativnega programa, kjer je 

to tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno do leta 2017 in v skladu s tehničnimi 

ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,  

 izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 

posamezne stavbe, za katere javna kanalizacija ni predpisana in ne bo zgrajena do leta 

2017 oziroma 2015 na območjih s posebnimi zahtevami, v skladu s tehničnimi ter 

okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.  

 
V občinski Operativni program je uvrščena tudi investicija v Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

v Sveti Ani. 
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4 OPIS VARIANTE  

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta smo obdelali dve variantni rešitvi, ki sta 

prikazani v nadaljevanju.   

  

Varianta 1: Minimalna varianta ali brez investicije 

Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

 

 

4.1  Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V varianti 1 ja predvideno nespremenjeno stanje. Občina ne pristopi k izgradnji kanalizacije in 

ČN. Prebivalci dela naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh 

odvajajo odpadne vode v greznice, ki jih občasno praznijo in v bližnje vodotoke, kar lahko 

pripelje do onesnaženja podtalnice.  

  

Z neurejenim odvajanjem odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotoka, ki izvira 

neposredno pod naseljem Sveta Ana in teče pod naseljem Froleh v občino Benedikt in se v Sv. 

Trojici izliva v reko Velko, le-ta naprej v reko Pesnico, ki dalje teče čez Podravsko in Pomursko 

regijo in se izliva v reko Dravo. Odvajanje odpadne vode v greznice, zakonsko ne bo več 

dopustno po letu 2016.  

 

 

4.2  Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani  

Namen izgradnje kanalizacije je, povezati obstoječe kanalizacijske vode (izpuste) in jih speljati 

do lokacije predvidene ČN 1.300 PE. Povezali se bodo obstoječi kanalizacijski izpusti in izvedli se 

bodo navezovalni jašek za kasnejše priključke individualnih stanovanjskih objektov. Kanalizacija 

bo gravitacijska in tlačna in bo izvedena iz cevi PVC/SN8 fi 250 mm in fi 300 mm, jaški so PE fi 

1000 mm, Za tlačne vode se uporabi cev PEHD100  SDR 17 PN 10 d=80 mm, po SIST ISO 8772, 

katera se spaja z elektrouporovno spojko. Črpališče bo tipsko z vgrajenima dvema potopnima 

črpalkama na prosti hod fi 80 mm. Priključna nazivna moč črpališča bo znašala do 5,5 kW. 

 

Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja bo znašala 9.939,40 m. Od tega bo 9.737,90 m 

gravitacijske kanalizacije in 201,50 m tlačne kanalizacije, črpališče bo eno. 

 

Komunalna kanalizacija se bo priključila na čistilno napravo preko revizijskega jaška, ki bo imel 

tudi funkcijo merilnega jaška. Zasnova naprave temelji na grobem predčiščenju, ki se bo vršilo s 

pomočjo tipskih rotacijskih grabelj in lovilca maščob ter peska. Tako očiščena voda grobih 

delcev se bo nadalje obdelovala na tipski biološki stopnji vrste Rešetilovs (MBBR), v katero 

spada tudi UV sterilizacija vode. Predvideni tip: 2.N+P (+C) YP.4-M1 (2x 650 PE). 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

5.1  Vrsta investicije  

Investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode in izgradnjo čistilne naprave na območju naselij 

Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh spada med okoljsko 

infrastrukturo, in sicer: vlaganja v izgradnjo sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in 

padavinskih voda (sekundarno omrežje) in izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih 

naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva – do 2.000 populacijskih enot.  

 

V nadaljevanju je predstavljen tehnično – tehnološki rešitev investicije za varianto 2:  Odvajanje 

in čiščenje odpadnih voda v naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in 

Froleh, saj varianta 1: minimalna varianta ali »brez« investicije ne predvideva vlaganja v 

kanalizacijski sistem.  

 

 

5.1.1 Opredelitev osnovnih tehnično  - tehnoloških rešitev v okviru investicije  

Investitor namerava zgraditi novi kanalizacijski sistem s čistilno napravo na območju naselij 

Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, v skupni dolžini cca 9.939,40 

m.  Od tega bo 9.737.90 m  gravitacijske kanalizacije in 201,50 m tlačne kanalizacije, črpališče bo 

eno. 

 

Projektne rešitve pri upoštevanju komunalne in druge infrastrukture: 

 

Cevovodi 

Kanalizacijski vodi bodo odmaknjeni po horizontali od vodovoda 3 m, ko bo kanalizacijski vod 

potekal na manjši ali enaki globini kot cevovod, v primeru, da bo kanalizacijski vod potekal na 

večji globini kot vodovod, pa bo odmaknjenost 1,5 m. Minimalni vertikalni odmik pri križanju 

cevovoda vodovoda in kanalizacije bo znašal 0,30 m, ko bo potekal cevovod nad kanalizacijo. 

 

Kot križanja, ne bo manjša od 45%. Ustji cevi zaščite, bosta odmaknjeni od zunanje stene 

kanalizacije najmanj 3 m na vsako stran. Med izvajanjem gradbenih del, si je potrebno pridobiti 

stalni nadzor nad deli iz strani Mariborski Vodovod d.o.o. 

 

Pri križanjih kanalizacijskega voda z cevovodom vodovoda, se bo le ta izvedel tako, da bo znašal 

vertikalni odmik kanalizacije 1,0 m od oboda vodovoda ter 0,6 m v poteku vodovoda nad 

kanalizacijo. Horizontalni odmiki bodo znašali 3,00 m kadar bo kanalizacija na enaki ali manjši 

globini kot vodovod in 1,5 m, kadar bo potekala kanalizacija na večji globini kot vodovod. 

 

Pred samim pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca vodovoda, 

zakoličiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca 

vodovoda. 10 dni pred začetkom gradbenih del, bo potrebno iz strani gradbenega izvajalca 

obvestiti Mariborski Vodovod, da se izvede zakoličba trase vodovoda. Vsi izkopi ob neposredni 

trasi vodovoda, se bodo izvajali ročno. 
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Elektrika 

Pri lesenih oporiščih, ki bodo vpeta v drogovnike ali betonske klešče, se med časom gradnje 

upošteva, da mora ostati vznožje lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od 

tal. Oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje kanalizacijske cevi do oporišč bo izven 

samega naselja 5 m v naselju pa 1,5 m. Vodoravni razmik pri paralelnem polaganju 

kanalizacijske cevi zraven elektroenergetskega kabla, bo najmanj 0,5 m. Navpični svetli razmik 

pri križanju kabla in kanalizacije bodo 0,5 m. V primeru, ko ne bodo mogli doseči želenih 

odmikov bodo izvedli zaščito kabla z cevno kanalizacijo. 

 

Pred samim pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca el. omrežja, 

zakoličiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca el. 

omrežja. 

 

Telefon  

Križanje in vzporedni potek kanalizacije od obstoječega TK omrežja bo projektiran tako, da kot 

križanj ni manjši od 45°vertikalni odmik pa 0,6 m, horizontalni odmik od zemeljskega TK 

omrežja bo najmanj 1-2 m. Na samih mestih križanj bodo TK kabli zaščiteni s PVC cevmi in sicer 

najmanj 3 m na vsako stran od osi kanalizacije. 

 

Vsako poškodbo TK omrežja med gradnjo, je potrebno takoj javiti na Občino Sveta Ana. Pred 

samim pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca TK omrežja, 

zakoličiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca TK 

omrežja. 

 

Lokalne poti 

Trasa poteka večinoma po lokalnih poteh. Med samo izgradnjo se bodo izvajale zaščite izkopov 

gradbenih jarkov z opažem. Izkopi se bodo izvajajo v osi oz. ob notranjem robu vozišča. Izvajali 

se bodo selektivno (izkop na dnevnem delu trase - polaganje cevovoda - zasip na danem izkopu). 

Sama sanacija vozišča, se bo izvaja po predpisani tehnični rešitvi.  

 

Električni priključki 

Za objekt bo potrebno izdelati električne instalacije jakega toka, NN električni priključek za 

trifazno napetost 400 V. Črpališče: iz transformatorske postaje TP Froleh izvod: I-01 smer 

Froleh-Bačkova, natančneje iz obstoječe omarice na parc. št.:403/22 k.o.: Zg. Ščavnica 

 

Iz odjemnega mesta se bo napajalni kabel položi do prostostoječe razdelilne omarice PS-PRMO, 

za črpališče.  

 

V električni omarici PS-PRMO se bodo izvajale meritve električne energije, omarica bo tipske 

prostostoječe izvedbe. PS-PRMO, ki bo nameščen ob črpališču, pa bo nato napajal posamezne 

naprave na črpališču. Na črpališču bo tudi tipska oprema za zaščito in krmiljenje porabnikov, 

oprema bo dobavljena v sklopu črpališča  in jo bo dobavil dobavitelj opreme.  
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Na projektiranem območju bo potrebno vse kovinske dele oz. naprave med sabo povezati s 

tračnim ozemljilom Fe/Zn 25x4mm. Vsi kabli na projektiranem območju se bodo pred 

polaganjem uvlekli v cevi Stigmaflex fi 110 mm. 

 

Ves NN razvod in električne insatlacije bo potrebno izvesti v skladu z veljavnimi predpisi. Kabli 

naj bodo položeni v zemljo, vsi izkopi na območju obstoječih kablovodov morajo biti izvršeni 

ročno. Med gradnjo predvidenih objektov mora investitor oz. izvajalec gradbenih del preprečiti 

dostop kamionov in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene dele kablovodov ter preprečiti 

trajno odlaganje materiala ali posnetje materiala nad njimi. Po končanih gradbenih delih mora 

ostati globina vkopa ista kot do sedaj.  

 

Na območju kanalizacije bodo porabniki napajani in varovani pred vplivi električnega toka s 

pomočjo el. omarice tipske izvedbe, kjer bo nameščena tipska stikalna oprema za krmiljenje in 

zaščito naprav  na območju črpališča. Po podatkih pridobljenih od proizvajalca se predvideva 

črpališče z močjo 3 kW. Prostostoječa priključno razdelilna merilna omarica bo tipiziranih 

dimenzij in mora biti ustreznega zaščitnega razreda. Razdelilnik mora biti s stopnjo zaščite pred 

udarom trdih teles in tekočin IP 54 z možnostjo priključne sponke za kabel prereza do 240 mm2. 

 

Čistilna naprava  

Potrebno bo zgraditi čistilno napravo. Izbrana lokacija ČN je na parcelni št.: 59/3, k.o.: Zgornja 

Ročica. Naprava bo velikosti 1300 PE, z dnevno obremenitvijo Qd= 260,72 m3/d, Qmax = 9,05 l/s. 

 

Čistilna naprava bo v grobem sestavljena iz dveh delov: 

1. Predčiščenje (usedanje trdih in velikih delov -maščobe,…), 

2. Biološka stopnja (eliminacija dušika), 

 

GROBO PREDČIŠČENJE: 

Voda, ki bo priteka iz obstoječe kanalizacije bo tekla direktno skozi fine rotacijske grablje v 

črpališče. V same grablje bo speljan tudi gravitacijski dovod iz zalogovnika za sprejem grezničnih 

gošč. Greznične gošče se bodo v zalogovnik dovažale le v slučaju morebitne intervencije, da 

prevoz ne bo možen na katero drugo ČN. V tem primeru se bo izpust iz avtocisterne v sam 

zalogovnik izvršil po gumijasti cevi, tako, da ne bo prišlo do izliva vsebine. 

 

Odpadek iz grabelj se bo odlaga v PVC vodotesno posodo. Iz črpališča bo vodil tlačni vod v 

maščobni lovilec in usedalnik peska ter od tukaj v razdelilno črpališče od koder se bo voda 

prečrpava na dve ločeni liniji biološke stopnje čiščenja. 

 

BIOLOŠKO ČIŠČENJE: 

Se bo vršil na tipski biološki stopnji vrste Rešetilovs, konzorcija BIOCLERE. Naprava bo v celoti 

iz nerjaveče pločevine in se bo v celoti nahaja pod zemljo, postavila se bo na AB temeljno ploščo. 

Krmiljenje naprave bo avtomatsko. Opis ene linije čiščenja: Voda bo pritekala direktno v lamelni 

usedalnik. Od tukaj se bo voda pretaka v posebni prekat v katerem bodo plastična polnila, ki 

prosto lebdijo v vodi. Pod njimi se bodo nahajajo difuzorji, ki se občasno, odvisno od potrebe, 

aktivirajo. Namen tega prekata bo povzročanje nitrifikacije kakor tudi denitrifikacije. Od tukaj se 

bo voda izlivala v deljene prekate (aeracijske bazene) v katerih se bodo nahajali plastični 

bionosilci (fotrole). Namen teh nosilcev bo pridobivanje površine za bakterije in ostalo potrebno 

biologijo. Pod nosilci se bodo nahajali difuzorji. Iz zadnjega prekata se bo preko lamelne letve, ki 
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preprečuje iztok plavajočih delcev, voda izliva v UV sterilizator, ter od tam preko merilnega 

jaška v recipient. V merilnem jašku se bo vključila tudi linija (pritok) iz druge biološke linije. 

 

Odvečno blato, ki se bo nahajalo v napravi se bo avtomatsko občasno s pomočjo talnih črpalk 

prečrpalo v recirkulacijski bazen, ki bo AB ovalne konstrukcijske zasnove. Tukaj voda rotacijsko 

omogoča posedanje delcev blata, ki v konusu povzročajo delno stabilizacijo blata in s tem 

zmanjšujejo volumen. Del vode pa se bo izlival gravitacijsko nazaj v črpališče. Stabilizirano blato 

se bo občasno (po potrebi) izčrpavalo z avtocisterno (koncesionar) in se odvažalo na nadaljnjo 

predelavo v najbližjo centralno čistilno napravo oz. na dehidracijski stroj. Del blata se bo 

prečrpaval nazaj na biološko stopnjo v delno obdelavo kjer se bo s tem zmanjševal njegov 

volumen. 

 

Iztok (izpust) v recipient (vodotok Ročica) bo urejen preko obstoječe betonske izpustne glave z 

LTŽ žabjim poklopcem, ki varuje napravo pred vdorom vode in zalitjem. Izpustna glava bo 

oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne bo segala v svetli profil vodotoka. Iztok bo 

dodatno zavarovan z granitnim kamenjem, ki bo varoval brežino in del dna vodotoka pred 

erozijo. Teme cevi iztoka bo pod koto srednje nizke vode. 

 

 

5.1.2 Fizični kazalniki investicije  

Investicija bo zajemala izgradnjo: 

 Gravitacijska kanalizacija v dolžini 9.737,90 m 

 Tlačna kanalizacije v dolžini 201,50, 

 1 črpališče in 

 Čistilne naprave s 1.300 PE. 

 

 

5.2   Ocena investicijskih stroškov  

V nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost v stalnih in tekočih cenah v skladu z določili 

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

javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in sprememb).  

 

Skladno z omenjeno Uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so 

opredeljene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2015 (UMAR, september 2015). Pri 

preračunu investicijskih vrednosti v tekoče cene smo upoštevali napovedi povprečne letne 

inflacije v višini 0,8% za leto 2016 in 1,4 za leto 2017. Povprečno rast cen oz inflacijo za leti 2018 

in 2019 smo izračunali po zadnjem znanem podatku iz leta 2017 oz. koeficient 1,014.  

 

 

5.2.1 Investicijski stroški variante 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

Predpostavili smo odvajanje odpadne vode v greznice, praznjenje greznic in odvoz odpadne 

vode na čiščenje v najbližjo ČN. Pri izračunu stroškov te variante smo upoštevali naslednje 

predpostavke: 

 339 gospodinjstev 

 Praznjenje greznic 2 x letno. 
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Stroški so naslednji: 

Prevoz s cisterno znaša 45,05 € x 2 =           90,10 € 

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod znaša 2 x 30 m3 x 1,3056 €  =           41,17 € 

Letni stroški odvajanja in čiščenja odpadnih voda za eno gospodinjstvo =         131,27 € 

Letni stroški za 339 gospodinjstev bi tako znašali    =    44.501,89 € 

  

Na osnovi zgornjih podatkov smo izračunali diskontirane stroške praznjenja greznic za 

gospodinjstva v naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh za 

obdobje naslednjih 30 let. Izračunana je bila neto sedanja vrednost predvidenih stroškov 

(uporabljena je 7 % diskontna stopnja). 

 

TABELA 2: Izračun stroškovne učinkovitosti variante 1 

Leto 
Letni 

strošek 
Koeficient Vrednost Leto 

Letni 

strošek 
Koeficient Vrednost 

1 44.502 0,934579 41.591 16 44.502 0,338735 15.074 

2 44.502 0,873439 38.870 17 44.502 0,316574 14.088 

3 44.502 0,816298 36.327 18 44.502 0,295864 13.167 

4 44.502 0,762895 33.950 19 44.502 0,276508 12.305 

5 44.502 0,712986 31.729 20 44.502 0,258419 11.500 

6 44.502 0,666342 29.653 21 44.502 0,241513 10.748 

7 44.502 0,622750 27.714 22 44.502 0,225713 10.045 

8 44.502 0,582009 25.900 23 44.502 0,210947 9.388 

9 44.502 0,543934 24.206 24 44.502 0,197147 8.773 

10 44.502 0,508349 22.622 25 44.502 0,184249 8.199 

11 44.502 0,475093 21.143 26 44.502 0,172195 7.663 

12 44.502 0,444012 19.759 27 44.502 0,160930 7.162 

13 44.502 0,414964 18.467 28 44.502 0,150402 6.693 

14 44.502 0,387817 17.259 29 44.502 0,140563 6.255 

15 44.502 0,362446 16.130 30 44.502 0,131367 5.846 

    
SKUPAJ 1.335.057 

 
552.226 

 

Neto sedanja vrednost predpostavljenih stroškov praznjenja greznic in čiščenja odpadne vode 

na ČN znašajo 552.226 €.  

 

5.2.2 Investicijski stroški variante 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Okvirna vrednost investicijskih del v izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v 

naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh v občini Sveta Ana bo 

znašala 1.214.377,00 € v stalnih cenah in 1.234.284,46 € v tekočih cenah. Vrednost je povzeta po 

projektantskem predračunu iz novembra 2014. 
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TABELA 3: Ocenjena vrednosti investicije v stalnih cenah  

Oz. Opis del Neto vrednost v € DDV v € Skupaj v € 

1 Projektna dokumentacija 11.784,43 2.592,57 14.377,00 

2 Investicijska dokumentacija 1.433,44 315,36 1.748,80 

3 GOI dela 951.489,03 209.327,59 1.160.816,61 

4 Gradbeni nadzor 9.676,93 2.128,92 11.805,85 

5 Ostali splošni stroški 5.094,42 1.120,77 6.215,19 

  Skupaj 979.478,24 215.485,21 1.194.963,46 

 

TABELA 4: Ocenjena vrednosti investicije v tekočih cenah  

Oz. Opis del Neto vrednost v € DDV v € Skupaj v € 

1 Projektna dokumentacija 11.784,43 2.592,57 14.377,00 

2 Investicijska dokumentacija 1.433,44 315,36 1.748,80 

3 GOI dela 967.177,92 212.779,15 1.179.957,07 

4 Gradbeni nadzor 9.836,06 2.163,93 11.999,99 

5 Ostali splošni stroški 5.159,13 1.135,01 6.294,14 

  Skupaj 995.390,98 218.986,02 1.214.377,00 

 

 

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 Ur.l. RS, št. 54/2010).  

 

Predhodne idejne rešitve in študije, ki so bile podlaga za pripravo predmetne investicije so 

naslednje: 

 Tehnično poročilo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani, PZI 308-03/11, ki ga 

je izdelalo podjetje AGJ – Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran 

s.p., maj 2014. 

 Načrt elektro instalacij in elektro opreme 4, PGD 308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ 

– Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran s.p., maj 2011. 

 Načrt za izvedbo NN in el. priključka 4.1, PGD 308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ – 

Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran s.p., maj 2011. 

 Tehnično poročilo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani – čistilna naprava, PZI 

308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ – Ekološko svetovanje, projektiranje – 

inženiring Rebernik Goran s.p.  

 

 

6.2  Opis lokacije  

6.2.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V primeru ohranitve obstoječega stanja se bodo greznice za zbiranje odpadnih voda nahajale ob 

hišah v naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041
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6.2.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Kanalizacijski sistem bo potekal skozi naselja Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. 

Ročica in Froleh, v skupni dolžini 9.939,40 m. Sama lokacija cevovodov bo potekala po 

naslednjih parcelnih številkah: 

 

OBČINA SVETA ANA: 

k.o. Zgornja Ročica: 

165/1, 1026/1, 166/10, 166/8, 1027/1, 250/4, 250/1, 256/1, 244/1, 261/2, 261/1, 259/1, 

259/6, 259/2, 217, 218/1, 218/2, 219/7, 225, 232, 365, 59/3, 59/5, 1022, 38/5, 37/5, 8/2, 3/6, 

15/2, 1023/2, 1004/5, 1004/7, 1004/6, 1004/4, 1005/1, 1005/2, 1008/4, 1014/9, 1014/10, 

1014/7, 1020/1, 43, 41, 39/11, 39/12, 39/7, 91/31, 90/34, 90/5, 90/33, 90/32, 90/25, 90/18, 

90/17, 90/28, 90/26, 90/14, 91/2, 28, 24/1, 26/1, 23, 26/2, 47/2, 47/1, 47/4, 1026/2, 85/8, 

85/7, 85/6, 85/4, 85/2, 171/2, 163/33, 64/5, 163/25, 163/40, 163/24, 63/1, 163/20, 163/19, 

130/3, 130/1, 129, 125, 124, 123, 116/8, 116/1, 115/1, 111/9, 111/8, 111/11, 112/1, 115/4, 

115/12, 136/1, 139, 163/23, 163/37, 163/17, 163/16, 163/13, 163/12, 14/2, 7/5, 148, 143, 

1027/2, 381, 375/2, 379, 375/1, 370, 367/2, 216, 215/3, 226/2, 228, 110, 108, 107/2, 101, 103, 

100/5, 100/4, 217, 215/2, 366, 380, 395, 394, 397, 403, 402/2, 407, 408, 388/1 

 

k.o. Kremberk: 

239/1, 240/3, 240/1, 301/14, 301/11, 301/10, 315/6, 315/8, 347/5, 318/5, 318/4, 347/2, 

315/4, 315/9, 294/5, 284/1 

 

k.o. Krivi vrh: 

5/13, 5/14, 5/12, 5/11, 4/3, 14/1, 3/2, 5/1, 31/4, 31/5, 31/6, 25, 31/3, 28/2 

 

k.o. Zg. Ščavnica: 

384/17, 384/22, 1007, 403/2. 

 

OBČINA BENEDIKT: 

k.o.: Drvanja: 941/2, 638/1 

  

NN PRIKLOP: 

k.o. Zgornja Ročica: 248/1 

 

Čistilna naprava bo zgrajena v k.o. Zgornja Ročica, parcelna številka: 59/3. Teren lokacije ČN ne 

predstavlja poplavne ogroženosti, kljub temu se teren zviša za cca 1 m nad obstoječim terenom. 

Kota platoja ČN se nahaja na: 276.60 m.n.v. 

 

 

6.3  Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije 

6.3.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

Stroški praznjenja greznic in čiščenja odpadne vode na ČN se bodo pojavljali letno in jih bodo 

plačevali prebivalci sami. V primeru variante 1 ne bo prišlo do izvajanja investicijskih del. 
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6.3.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Investicija v izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje in čistilne naprave v naseljih Sveta 

Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, se bo izvajala od 24.02.2016 do 

predvidoma 31.12.2019. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

investicije v stalnih in tekočih cenah je prikazana v naslednjih tabelah. 

 

TABELA 5: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v stalnih cenah, v €  

Oz. Opis del Pred 2016 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € 

1 Projektna dokument. 14.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.377,00 

2 Investicijska dokument. 0,00 1.748,80 0,00 0,00 0,00 1.748,80 

3 GOI dela 0,00 292.617,07 293.432,54 289.381,20 285.385,80 1.160.816,61 

4 Gradbeni nadzor 0,00 2.999,99 2.976,19 2.935,10 2.894,57 11.805,85 

5 Ostali splošni stroški 0,00 2.634,14 1.210,32 1.193,61 1.177,13 6.215,19 

 
Skupaj 14.377,00 300.000,00 297.619,05 293.509,91 289.457,50 1.194.963,46 

 

Investicijski stroški po stalnih cenah znašajo 1.194.963,46 €. Predvidena dinamika izvajanja del 

je sledeča: pred letom 2016 so nastali stroški v višini 14.377,00 €, v leta 2016 bo stroškov 

predvidoma za 300.000,00 €, leta 2017 za 297.619,05 €, leta 2018 za 293.509,91 € in leta 2019 

za 289.457,50 €. 

  

TABELA 6: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah, v €  

Oz. Opis del pred 2016 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € 

1 Projektna dokument. 14.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.377,00 

2 Investicijska dokument. 0,00 1.748,80 0,00 0,00 0,00 1.748,80 

3 GOI dela 0,00 292.617,07 295.780,00 295.780,00 295.780,00 1.179.957,07 

4 Gradbeni nadzor 0,00 2.999,99 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.999,99 

5 Ostali splošni stroški 0,00 2.634,14 1.220,00 1.220,00 1.220,00 6.294,14 

  Skupaj 14.377,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.214.377,00 

 

Investicijski stroški po tekočih cenah bodo znašali 1.214.337,00 €. Pred letom 2016 je nastalo 

14.377,00 € stroškov, v naslednjih štirih letih bo predvidoma nastalo za 300.000,00 € stroškov 

leto.  

  

Podrobnejši terminski načrt izvajanja aktivnosti za izvedbo investicije je prikazan v naslednji 

tabeli. 
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TABELA 7: Terminski načrt investicije  

Oz.  
Opis aktivnosti 

Do 

2016 

2016 2017 2018 2019 

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

1 
Projektna 

dokumentacija 
 

                

2 Gradbeno dovoljenje                  

3 
Investicijska 

dokumentacija 
 

                

4 Javna naročila                   

5 
Sklenitev pogodb za 

gradnjo in nadzor 
 

                

6 Gradbena dela                   

7 Gradbeni nadzor                   

8 Financiranje naložbe                   

9 
Tehnični prevzem in 

pred. v uporabo  
 

                

10 Obratovanje                  
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6.4  Varstvo okolja  

6.4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

Neurejeno odvajanje odpadnih voda ima negativen vpliv na okolje. Nekatera gospodinjstva, ki se 

nahajajo na območju predmeta investicije odvajajo odpadne vode v greznice, del pa odpadne 

vode izliva v bližnje vodotoke. Lahko pride do onesnaženja podtalnice in bližnjih vodotokov, kar 

bi lahko imelo zelo negativen učinek na okolje. 

  

6.4.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Ocena vplivov na okolje za izgradnjo kanalizacije 

Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 

presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega 

poročila o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje. 

 

Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise 

in normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na 

osnovi ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne 

sestavine okolja in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: 

 izgradnja kanalizacije za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v 

zrak, zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni,  

 sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa in ne bo presegla predpisanih mejnih 

vrednosti, 

 ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z 

nevarnimi snovmi, 

 nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij,  

 nameravani poseg ne bo ogrožal objekta kulturne dediščine, 

 poseg ne bo imel večjega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo celo 

izboljšano. 

 

Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izvedba komunalne ureditve naselij 

Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, iz okoljevarstvenega vidika 

sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja, prav tako sta obe občini, ki sta 

vključeni v investicijo, dolžni opremiti z javno kanalizacijo obravnavano območje v skladu 

Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 

105/2002, 50/2004). 

 

Ocena vplivov na okolje za izgradnjo ČN 

Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 

presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega 

poročila o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje: 
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 HRUP  

Naprava ima vgrajeni samo dve potopni črpalki. Obe sta stalno potopljeni, zato je njuno 

delovanje neslišno. Hrup na ČN ne bo presegal 40 db/A, merjeno v oddaljenosti 20 m od ČN,  

torej bo manjši od zakonsko dovoljenega. 

 

 SMRAD  

Predvidena je zaprta izvedba čistilne naprave, zato ne pričakujemo nikakršnih emisij smradu. a 

prispevnem področju naprave ni takšnih odpadnih vod, ki bi lahko povzročale večje motnje v 

delovanju naprave, zato tudi po tej strani ne pričakujemo večjih izpadov obratovanja naprave. 

 

 VIZUALNI IZGLED CČN 

Večji del naprave je vgrajen v zemlji, viden je samo zgornji del precejalnika. Izgled tega dela je 

prilagojen okolici in ne bo motil krajinskih značilnosti. 

 

Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise 

in normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na 

osnovi ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne 

sestavine okolja in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: 

 Izgradnja biološke ČN za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v 

zrak, zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni.  

 Sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa in ne bo presegla predpisanih mejnih 

vrednosti. 

 Ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z 

nevarnimi snovmi. 

 Nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij. 

 Poseg ne bo imel večjega negativnega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo 

celo izboljšano. 

 Občina Sveta Ana si je od MOP – Urad za opravljanje z vodami pridobila vodno soglasje k 

projektni dokumentaciji št. soglasja: 35507-3579-03-AL-VL.doc. 

 

Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izgradnja biološke ČN v občini Sveta 

Ana, iz okoljevarstvenega vidika sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja. 

Ocenjujemo, da bo stanje po posegu, za nekatere segmente okolja celo izboljšano. 

 

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). 

  

Operacija bo imela pozitiven vpliv na okolje, saj bo z zgrajenim sistemom zbiranja, odvajanja in 

čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica 

in Froleh ekološko precej razbremenjen vodotok, ki izvira neposredno pod naseljem Sv. Ana in 
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teče skozi občine Sveta Ana, Benedikt  in se v Sv. Trojici izliva v reko Velko, ta pa v Pesnico, ki 

dalje teče čez Podravsko in Pomursko regijo in se izliva v reko Dravo.  

 

1. Po zaključku gradbenih del je potrebno na območju travnikov vzpostaviti stanje, kot je 

bilo pred posegom 

2. višek materiala se odlaga na deponijo označeno na situaciji 

3. Dreves in grmovne zarasti ob objektu in na trasi iztoka, kot tudi na mestu iztoka v reko, 

ni dovoljeno izsekavati. Ob morebitnem uničenju grmovnic oz. dreves je le te treba 

zasaditi z avtohtonimi vrstami (vrbe, jelše,topoli,…) po zaključku del. 

4. V času del preprečiti odtekanje odpadnih voda in olj v tla in okolico 

5. V primeru nastopa visokih vod vodotoka Ročica je potrebno vsa dela prekiniti, gradbeni 

material in stroje odstraniti. 

6. Začasne deponije je potrebno predvideti izven struge Ročice in območja potencialno 

ogroženega z visokimi vodami vodotoka Ročica, območja pod vplivom zalednih vod ali 

erozijsko in plazovito ogroženega območja. 
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6.5  Kadrovsko – organizacijska shema  

6.5.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V primeru variante 1 se investicija ne bo izvajala.   

 

6.5.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Občina Sveta Ana bo vodenje projekta in nadzor pri izvedbi kanalizacijskega omrežja in ČN 

izvedla z obstoječim kadrom in zunanjimi sodelavci.  

 

Vodja projekta (uslužbenec občinske uprave) bo odgovoren za uspešno izvedbo projekta. 

Njegove naloge in odgovornosti so: pravočasna pridobitev projektne dokumentacije in zagon 

projekta, koordinacija izvajanja projekta in izvajanje strokovnega nadzora ter ustrezno 

ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene 

cilje, razreševanje problemov in spremljanje finančnega plana. Vodja projekta bo svoje funkcije 

izvajal preko vodje gradbišča, projektanta in bo odgovoren za načrtovanje vseh izvedbenih del, 

napredovanje del, nadzor, kontrolo kakovosti in poročanje o stanju del.  

  

Reference odgovornega vodje projekta v občini: 

Ime in priimek:  Viktor Kapl   

Delovno mesto:  tajnik občine  

Izobrazba:    višji poslovni sekretar    

 

TABELA 8: Izbrani projekti (EU): 

Naziv projekta Modernizacija lokalne ceste LC 203-110 Zg. Porčič-Zg. Ročica 

Obdobje 2007 – 2008 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 2. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 

koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta Izgradnja kulturno-turističnega centra 

Obdobje 2008-2009 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 2. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 

koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju Lokavec 

Obdobje 2010-2012 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 5. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 

koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledinek, Dražen vrh 
Obdobje 2012 – 2014 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge za 6. Javni poziv, izvedba javnega naročila, spremljanje 

projekta, koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega 

poročila 
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6.6  Viri financiranja  

6.6.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V primeru variante 1 ne bo prišlo do investicije zato ni potrebno zagotavljati virov financiranja. 

 

6.6.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Naložba se bo financirala iz lokalnih virov – občinskega proračuna Občine Sveta Ana v 

Slovenskih goricah in nepovratnih sredstev MGRT 21. člen ZFO-1. MGRT pa bo občini odobrilo 

tudi brezobrestni kredit za delno financiranje izvedbe investicije. V naslednji tabeli so prikazni 

viri in struktura financiranja v stalnih cenah.  

 

TABELA 9: Viri in struktura financiranja v stalnih cenah v € 

Oz. Viri financiranja Pred 2016 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € % 

1 Občina Sv. Ana 14.377,00 127.208,00 124.827,05 293.509,91 289.457,50 849.379,46 71,08% 

2 MGRT 21. člen ZFO-1 0,00 69.117,00 69.117,00 0,00 0,00 138.234,00 11,57% 

3 Posojilo MGRT pp 160233 0,00 103.675,00 103.675,00 0,00 0,00 207.350,00 17,35% 

  Skupaj 14.377,00 300.000,00 297.619,05 293.509,91 289.457,50 1.194.963,46 100,00% 

 

V primeru variante 2 se bo investicija izvajala do konca leta 2019. Pripravljalne aktivnosti so se 

izvajale že v letu 2014 in 2016, začetek izvajanja del bo 26.02.2016 in predviden zaključek del 

31.12.2019. 

 

Investicijski stroški po tekočih cenah se bodo financirali v višini 888.793,00 € oz. 71,54 % 

zagotovila Občina sveta Ana, nepovratna sredstva MGRT 21. člen ZFO-1 bodo znašala 138.234,00 

€ oz. 11,38 % in brezobrestno posojilo MGRT v višini 207.350,00 € oz. 17,07 %. Pregled 

prikazuje naslednja tabela. 

 

TABELA 10: Viri in struktura financiranja v tekočih cenah v €  

Oz. Viri financiranja Pred 2016 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € % 

1 Občina Sv. Ana 14.377,00 127.208,00 127.208,00 300.000,00 300.000,00 868.793,00 71,54% 

2 MGRT 21. člen ZFO-1 0,00 69.117,00 69.117,00 0,00 0,00 138.234,00 11,38% 

3 Posojilo MGRT pp 160233 0,00 103.675,00 103.675,00 0,00 0,00 207.350,00 17,07% 

  Skupaj 14.377,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.214.377,00 100,00% 
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6.7  Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oz. ekonomska upravičenost projekta  

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti je odvisna od števila priključenih gospodinjstev na 

kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo. Na kanalizacijski sistem in čistilno napravo se bodo 

gospodinjstva in ostali uporabniki (sedem gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, občina, 

vrtec in osnovna šola) priklapljali postopoma. V prvem letu obratovanja se bo na sistem 

predvidoma priključilo manj kot polovica uporabnikov (cca 40 %). Ostali se bodo zaradi 

razdrobljenosti poselitve priklapljali kasneje, predvidoma bo večina priklopljenih do leta 2020. 

Takrat bo kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo predvidoma polno zasedeno. 

 

Z izvedbo investicije v izgradnjo kanalizacije in ČN v Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. 

Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, bodo dani pogoji, da se na ČN priključi 339 gospodinjstev – 

priključkov in ostali uporabniki - sedem gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, občina, vrtec 

in osnovna šola. Zaradi predvidenih dodatnih priključitev na tem območju je kapaciteta ČN večja 

od trenutnih potreb.  

 

 

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE  

Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Ur.l. RS, št. 54/2010), je za 

investicijske projekte, ki presegajo vrednosti 500.000 € potrebno pripraviti naslednjo 

dokumentacijo:  

 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in 

 Investicijski program (IP).  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041


 

36 

 

 

 
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: 35405-3/2016-3 
Datum sklepa: 24.02.2016 
 
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
:Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v  Sveti Ani, ki ga  

je izdelal2 E-Zavod, Čučkova ul. 5, 2250 Ptuj, februar 2016. 
 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.214.377,00 EUR (z vključenim DDV) in 
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 24.3.2016 do 31.12.2019. 
 
3. Vire za financiranje zagotavljajo

3
: 

- Občina Sveta Ana v znesku  868.793,00 EUR 
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO, postavka 953610 v  znesku  138.234,00 EUR  
- Posojilo MGRT proračunska postavka 160233 v znesku  207.350,00 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) 
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                                                                     4   
OBČINA SVETA ANA 
   Občinski svet 
 
Številka: 35405-3/2016-1 
Datum: 24.02.2016-4 

 
 

 
 

 
PREDLOG SKLEPA  

O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
(IP)  

 
 
 
 
 
 
 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V  
 SVETI ANI 

 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG 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, 109/2008), 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 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 7. redni seji dne, 24.02.2016 s sklepom št:  35405-3/2016-4 
sprejel sklep o: 
 
 

1. potrditvi investicijskega programa za projekt: odvajanje in čiščenje odpadnih voda v  
Sveti Ani, kot je  predložen. 

 
2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v IP za morebitne spremembe projekta za 

potrebe javnega razpisa. 
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Občina Sveta Ana 
Sv. Ana  v Slov. goricah 17, 
2233 SV. ANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
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, Spremembe: Ur.l. RS, št. 
54/2010).  

 

Sv. Ana, 15. 02. 2016 

Odvajanje in čiščenje voda v    
Sveti Ani 

Investicijski program (IP) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041
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1 UVODNA POJASNILA    

1.1 Predstavitev investitorja  

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.  
 
V občini je bilo leta 2011, po podatkih SURS, 748 gospodinjstev s 2.338 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 je živelo leta 2010 
726 delovno aktivnih prebivalcev in sicer 390 moških in 336 žensk.   
 
Konec leta 2010 je bilo v občini registriranih 74 podjetij, ki so zaposlovala162 delavcev in so ustvarila 
6.194.000 € letnega prihodka. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za mesec november 
2011 je znašala 1.526,25 € in neto plača 992,46 €. Stopnja registrirane brezposelnosti je novembra 
2011 znašala 8,3 %, kar je bilo pod slovenskim povprečjem (to je 11,9%). 
 
V občini je razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI in VVZ 
Osnovna šola Sveta Ana z dvema vrtcema, ki ju je v letu 2010 obiskovalo 96 otrok in centralno 
osnovno šolo v Sveti Ani ter 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. 
 

SLIKA 1: Zemljevid občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 

 
 
V občini je razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI in VVZ 
Osnovna šola Sveta Ana z dvema vrtcema (eden je v Lokavcu) in centralno osnovno šolo v Sveti Ani 
ter 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 
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kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in Twirling 
klub Aninih mažoretk. 
  
V občini je še zdravstvena in zobozdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, 
kmetijska zadruga, pestra gostinska ponudba, itd.   
 
Ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine ter neokrnjena narava so omogočili, da je 
danes v občini razvita 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 pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in turistično 
ponudbo.  
 
 
1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije  

Investicijski program je izdelal E-zavod, zavod za celovite razvojne rešitve Ptuj, odgovorna oseba za 
izdelavo je Zlatka Zastavnikovič, univ.dipl.ekon. 
 
 
1.3 Namen in cilji investicijskega projekta   

Predmet investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na ČN 
Področje investicije: odvajanje in čiščenje voda  
Vrsta investicije: novogradnja 
 
Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. 
Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni 
operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči.  
 
Cilji investicije so: 

 Vzpostavitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za 131 gospodinjstev s 504 prebivalci v 

naseljih  Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh.  

 Izgradnja 9.939 m cevovodov fekalne kanalizacije. 

 Izgradnja ČN 1.300 PE. 

 Izgradnja elektroenergetskega priključka. 

 Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, 

Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh ipd. 
 
 
1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta  

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil pripravljen z namenom opredeliti optimalno 
varianto za izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v delih naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. V ta namen sta 
bili obdelani dve varianti in sicer: 
 

 Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije 

  

 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani  
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Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranje investicije po posameznih variantah so prikazani v 
naslednji tabeli.  
 
TABELA 1: Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije  

Postavka  Varianta 1 Varianta 2 

Investicijska vrednost (tekoče cene) - 1.194.963 € 

Ocena stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode 552.226 € 530.543 € 

Viri financiranja investicije    

 Občinski proračun Sveta Ana  0 % 72 % 

 Nepovratna sredstva – MGRT 21. člen ZFO-1 0 % 11 % 

 Brezobrestni kredit MGRT 0 % 17 % 

 Občani občine Sveta Ana 100 % 0 % 

 
Pregled vseh variant je pokazal, da je glede na ekonomske, tehnične in širše regijske rešitve, 
ekonomiko poslovanja, statične in dinamične metode ocenjevanja najugodnejša varianta 2. v:  
 
Izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 9.939 m in čistilne naprave 1300 PE v delih naselij Sveta 

Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA  

2.1 Opredelitev ciljev investicije  

Predmet investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na ČN 
Področje investicije: odvajanje in čiščenje voda  
Vrsta investicije: novogradnja 
 
 
2.1.1 Namen investicije  

Upravičen namen investicije so vlaganja v okoljsko infrastrukturo, in sicer izgradnjo meteorne in 
fekalne kanalizacije in manjše čistilne naprave - izgradnja sistema za odvajanje odpadnih komunalnih 
in padavinskih voda. 
 
Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. 
Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni 
operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči.  
 
 
2.1.2 Cilji investicije  

Cilji investicije so: 

 Vzpostavitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za 131 gospodinjstev s 504 prebivalci v 

naseljih  Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh.  

 Izgradnja 9.939 m cevovodov fekalne kanalizacije. 

 Izgradnja ČN 1.300 PE. 

 Izgradnja elektroenergetskega priključka. 

 Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, 

Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh ipd. 
 
 
2.2 Spisek strokovnih podlag  

Predhodne idejne rešitve in študije, ki so bile podlaga za pripravo predmetne investicije so naslednje: 

 Tehnično poročilo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani, PZI 308-03/11, ki ga je 

izdelalo podjetje AGJ – Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran s.p., 

maj 2014. 

 Načrt elektro instalacij in elektro opreme 4, PGD 308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ – 

Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran s.p., maj 2011. 

 Načrt za izvedbo NN in el. priključka 4.1, PGD 308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ – 

Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran s.p., maj 2011. 

 Tehnično poročilo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani – čistilna naprava, PZI 

308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ – Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring 

Rebernik Goran s.p.  

 Dokument identifikacije investicijskega projekta za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

Sveti Ani, ki ga je izdelal E-zavod Ptuj, februar 2016. 
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2.3 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 

Obe upoštevani variant sta bili med seboj primerjani, na osnovi primerjave in ocenjevanj, je bila 
izbrana optimalna variant, ki je prikazana v nadaljevanju. 
 
 
2.3.1 VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije  

V varianti 1 ja predvideno nespremenjeno stanje. Občina ne pristopi k izgradnji kanalizacije in ČN. 
Prebivalci dela naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh odvajajo 
odpadne vode v greznice, ki jih občasno praznijo in v bližnje vodotoke, kar lahko pripelje do 
onesnaženja podtalnice.  
  
Z neurejenim odvajanjem odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotoka, ki izvira neposredno 
pod naseljem Sveta Ana in teče pod naseljem Froleh v občino Benedikt in se v Sv. Trojici  izliva v reko 
Velko,, le-ta naprej v reko Pesnico, ki dalje teče čez Podravsko in Pomursko regijo in se izliva v reko 
Dravo. Odvajanje odpadne vode v greznice, zakonsko ne bo več dopustno po letu 2016.  
 
 
2.3.2 VARIANTA 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Namen izgradnje kanalizacije je, povezati obstoječe kanalizacijske vode (izpuste) in jih speljati do 
lokacije predvidene ČN 1.300 PE. Povezali se bodo obstoječi kanalizacijski izpusti in izvedli se bodo 
navezovalni jašek za kasnejše priključke individualnih stanovanjskih objektov. Kanalizacija bo 
gravitacijska in tlačna in bo izvedena iz cevi PVC/SN8 fi 250 mm in fi 300 mm, jaški so PE fi 1000 mm, 
Za tlačne vode se uporabi cev PEHD100  SDR 17 PN 10 d=80 mm, po SIST ISO 8772, katera se spaja z 
elektrouporovno spojko. Črpališče bo tipsko z vgrajenima dvema potopnima črpalkama na prosti hod 
fi 80 mm. Priključna nazivna moč črpališča bo znašala do 5,5 kW. 
 
Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja bo znašala 9.939,40 m. Od tega bo 9.737,90 m gravitacijske 
kanalizacije in 201,50 m tlačne kanalizacije, črpališče bo eno. 
 
Komunalna kanalizacija se bo priključila na čistilno napravo preko revizijskega jaška, ki bo imel tudi 
funkcijo merilnega jaška. Zasnova naprave temelji na grobem predčiščenju, ki se bo vršilo s pomočjo 
tipskih rotacijskih grabelj in lovilca maščob ter peska. Tako očiščena voda grobih delcev se bo nadalje 
obdelovala na tipski biološki stopnji vrste Rešetilovs (MBBR), v katero spada tudi UV sterilizacija 
vode. Predvideni tip: 2.N+P (+C) YP.4-M1 (2x 650 PE). 
 
 
2.4 Navedba odgovornih oseb  

V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije 
ter odgovorni vodja za izvedbo investicije. 

 Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Igor Pivec, udig, IZS-G2693   

 Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Zlatka Zastavnikovič, 

univ.dipl.ekon., 

 Odgovorni vodja za izvedbo: Viktor Kapl, direktor občinske uprave.   
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2.5 Predvidena organizacija in izvedba operacije 

Investitor naložbe je Občina Sveta Ana, ki bo izvedla javni razpis za oddajo del. Izvedbo investicije bo 
spremljali odgovorni s strani občine Sveta Ana, pri delu bo sodelovala tudi občinska finančna služba. 
Odgovorni vodja operacije bo Viktor Kapl, za finančno računovodski del bo odgovorna Ferš Stanka. Za 
knjiženje pošte in hrambo arhive bo odgovorna Anita Rojko. Dokler bo operacija v teku se bo 
dokumentacija investicije nahajala v omari odgovornega vodja operacije. Po končanju operacije pa 
bo dokumentacija odložena v občinski arhiv v Sv. Ana 17, 1. nadstropje.  
Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o 
izvrševanju proračuna. Spremljala jo bo finančna služba občine. 
 
 
2.6 Ocena vrednosti investicije  

Okvirna vrednost investicijskih del v izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naseljih Sveta Ana, 
Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh v občini Sveta Ana znaša 1.194.963,46 € v 
stalnih cenah in 1.214.377,00 € v tekočih cenah z vključenim DDV. Vrednost je povzeta po 
predračunu iz maja 2014.  
 
TABELA 2: Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah 

Oz Postavke  
Vrednost investicije v 

stalnih cenah 
Vrednost investicije v 

tekočih cenah 

1. Projektna dokumentacija 11.784,43 11.784,43 

2. Investicijska dokumentacija 1.433,44 1.433,44 

3. GOI dela 951.489,03 967.177,93 

4. Gradbeni nadzor 9.676,93 9.836,05 

5. Ostali splošni stroški 5.094,42 5.159,13 

 
Skupaj  979.478,24 995.390,98 

6. DDV 215.485,21 218.986,02 

 Vrednost skupaj z DDV 1.194.963,46 1.214.377,00 

 
Investicijski stroški po tekočih cenah bodo znašali 1.214.377,00 €. Pred letom 2016 je nastalo 
14.377,00 € stroškov, v nadaljnih štirih letih se načrtuje vsako leto 300.000,00 € stroškov.  
 
TABELA 3: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah, v €  
 
Oz. Opis del pred 2016 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € 

1 Projektna dokumentacija 14.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.377,00 

2 Investicijska dokumentacija 0,00 1.748,80 0,00 0,00 0,00 1.748,80 

3 GOI dela 0,00 292.617,07 295.780,00 295.780,00 295.780,00 1.179.957,07 

4 Gradbeni nadzor 0,00 2.999,99 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.999,99 

5 Ostali splošni stroški 0,00 2.634,14 1.220,00 1.220,00 1.220,00 6.294,14 

  Skupaj 14.377,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.214.377,00 

 
Finančna konstrukcija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Sveti Ani je prikazana v naslednji tabeli.  
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TABELA 4: Načrt financiranja investicije v tekočih cenah 
Oz. Viri financiranja Pred 2016 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € % 

1 Občina Sv. Ana 14.377,00 127.208,00 127.208,00 300.000,00 300.000,00 868.793,00 71,54% 

2 MGRT 21. člen ZFO-1 0,00 69.117,00 69.117,00 0,00 0,00 138.234,00 11,38% 

3 Posojilo MGRT pp 160233 0,00 103.675,00 103.675,00 0,00 0,00 207.350,00 17,07% 

  Skupaj 14.377,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.214.377,00 100,00% 

 
Investicijski stroški po tekočih cenah se bodo financirali v višini 868.793,00 € oz. 71,54 % zagotovila 
Občina sveta Ana, nepovratna sredstva MGRT 21. člen ZFO-1 bodo znašala 138.234,00 € oz. 11,38 % 
in brezobrestno posojilo MGRT v višini 207.350,00 € oz. 17,07 %. Pregled prikazuje naslednja tabela. 
 
2.7 Zbirni prikazanih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega 

projekta   

Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2024, ko bo investicija v polnem obratovanju.  
 
TABELA 5: Finančni kazalci investicije  

Kazalniki Vrednosti v € 

Prihodki  48.175,44 € 

Odhodki  53.108,63 € 

Dobiček / izguba -4.933,19 € 

Ekonomičnost poslovanja 0,91 

Donosnost poslovanja -0,10 

Doba vračanja vloženih sredstev (leta) 33,33 

Neto sedanja vrednost   -6,029% 

Interna stopnja donosnosti  -986.407,51 € 

Relativna neto sedanja vrednost -1,039735132 

 
Neto sedanja vrednost investicije znaša – 986.407,51 € in je negativna, prav tako je negativna tudi  
interna stopnja donosnosti in znaša -6,029 %. Investicija v odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh bo prispevala k poseljenosti 
in spodbujanju razvoja, zato investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja.  
 
Predlog izvedbe investicije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, 
Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh utemeljujemo z naslednjim: 

 Nuditi prebivalcem sodoben in po predpisani zakonodaji urejen sistem odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda na katerega se bo priključilo 339 gospodinjstev in ostali uporabniki (sedem 

gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, občina, vrtec in osnovna šola).  

 Zmanjšanje možnosti onesnaženja vodotokov in podtalnice na območju občine Sveta Ana in 

širše. 

 Omogočiti priključitev na čistilno napravo. 

 Možnosti sofinanciranja investicije s strani MGRT in s tem lažje zapiranje finančne 

konstrukcije. 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU S PREDSTAVITVIJO STROKOVNIH SODELAVCEV  

V nadaljevanju so prikazani osnovni podatki o investitorju,  izdelovalcih projektne dokumentacije, 
investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljavcu.  
 
 
3.1  Predstavitev investitorja  

Naziv  Občina Sveta Ana 

Naslov  Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah  

Odgovorna oseba investitorja  Silvo Slaček, župan  

Telefon 02 729 58 80 

Fax 02 729 58 85 

E-pošta obcina@sv-ana.si  

Davčna št. SI59385081 

Matična št.  1332074000 

TRR 01381-0100010521 

Banka  Banka Slovenije, UJP 

 
Žig 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 
 
 
3.2 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 Zlatka Zastavnikovič 

Telefon 02 749 32 24 

Fax 02 749 32 17 

e-pošta zlatka@ezavod.si  

 
Žig 

 

Podpis izdelovalca 
dokumentacije: 

 
 
 
 
 
  

mailto:obcina@sv-ana.si
mailto:zlatka@ezavod.si
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3.3 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 
investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije 

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje  

Naziv  
AGJ Ekološko svetovanje projektiranje – inženiring, Goran 
Rebernik sp 

Naslov  Pot na Kamenšak 2  

Ime in priimek  Goran Rebernik 

Št. projekta 308-03/11 

Datum  Maj 2014 

 
Žig 

 

Podpis izdelovalca 
dokumentacije: 

 
 
3.4 Upravljavki investicije 

Naziv ustanove Občina Sveta Ana  

Naslov  Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah  

Odgovorna oseba Silvo Slaček, župan  

Telefon 02 729 58 80 

Fax 02 729 58 85 

E-pošta obcina@sv-ana.si 

 
Žig 

 

Podpis: 

 
 
 
 

mailto:obcina@sv-ana.si
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA  

4.1 Analiza sedanjega stanja  

Deli naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleha v občini Sveta Ana, 
nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Prebivalci odpadne vode odvajajo v greznice 
ali v bližnje vodotoke. Obstaja velika nevarnost onesnaženja podtalnice in potoka v naselju, ki se 
navezuje na druge vodotoke v občini Sveta Ana in tudi sosednjih občinah. 
 
Investicija bo zajemala izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih voda za dele naselij 
Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. Vsa ta naselja bodo s tem povezana 
s novo čistilno napravo, ki bo prečiščevala odpadno vodo. Nosilec investicije bo občina Sveta Ana.  
 
TABELA 6: Število prebivalcev in gospodinjstev na gravitacijskem območju novogradnje (SURS, 

1.7.2011) 

Občina  Naselje Št. prebivalcev Št. gospodinjstev  

Sveta Ana  Zg. Ščavnica  583 134 

Sveta Ana  Krivi vrh 149 35 

Sveta Ana  Kremberk 259 72 

Sveta Ana  Froleh 140 39 

Sveta Ana  Sv. Ana 163 35 

Sveta Ana  Zg. Ročica 58 24 

SKUPAJ  1.352 339 

Vir: SURS, št. prebivalcev je ocenjeno na dan 1.7.2011, pri št. gospodinjstev je predstavljen podatek za leto 
2011 

 
Na območju naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh je 339 
gospodinjstev, sedem gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, občina, vrtec in osnovna šola. 
Skupno živi v vseh navedenih naseljih 1.307 prebivalcev. Na kanalizacijsko omrežje, ki bo na novo 
zgrajeno in ČN se bo lahko po investiciji kanalizacijskega omrežja priključilo 131 gospodinjstev s 
približno 504 prebivalci. Za center Sv. Ane pa je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno do predvidene 
lokacije izgradnje ČN. Na zgrajenem omrežju je večina gostinskih lokalov, ambulanta in šola z vrtcem.  
S tem bo kapaciteta 1 x 650 PE zapolnjena. Ostali priključki bodo zaradi razpršene gradnje hiš na tem 
območju izvedeni in priključeni kasneje (v obdobju cca 10 let). Zaradi možnih kasnejših priključitev na 
kanalizacijsko omrežje in ČN je bila kapacitete le – te dimenzionirana na 1.300 PE (2 x 650 PE).  
 
 
4.2 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti  

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
60/06, 54/10). 
 
Investicija v projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Sveti Ani je skladna z EU zakonodajo in strategijami 
in politikami na območju R Slovenije. 

 
Investicija se neposredno vključuje v evropsko: 

 Direktivo 91/271/EGS 
Direktivo 91/271/EGS ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter odvajanje in čiščenje 
odpadne vode iz industrijskih obratov, kjer nastaja biološko razgradljiva industrijska odpadna voda. 
Cilj direktive je varstvo okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja biološko razgradljivih odpadnih voda. 
Direktiva določa roke v zvezi z izgradnjo ustreznih kanalskih omrežij in komunalnih čistilnih naprav, za 
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izpuste v vode pa določa mejne emisijske vrednosti. V Aktu o pogojih pristopa, so določena prehodna 
obdobja za roke te direktive, v katerih mora Republika Slovenija izpolniti predpisane zahteve. S 
pristopom Republike Bolgarije in Republike Romunije Evropski skupnosti je prišlo do novih robnih 
pogojev, zaradi česar se za celotno povodje reke Donave na ozemlju Republike Slovenije v skladu s 
členom 9 te direktive uveljavijo strožje zahteve.  
 

Investicija je usklajena tudi z naslednjimi strategijami, politikami in razvojnimi dokumenti na območju 
R Slovenije in ožje na območju Podravske regije, kot sledi: 

1. Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek, avgust 2013) 

2. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 

2017 

3. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) 

4. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 – 2020 (predlog, januar 2015) 
5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Sveta Ana 

(december 2012) 
 
4.2.1 Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020  

Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020 okolja ne obravnava le kot dejavnik omejevanja rasti, ampak 
kot razvojno priložnost za novo razvojno paradigmo, ki išče sinergije med cilji na gospodarskem, 
družbenem in okoljskem področju. Na tem področju strategija posebej izpostavlja: 

 Zmanjšanje pritiskov na okolje s pozitivnimi in negativnimi spodbudami za znižanje 

onesnaževanja, učinkovito rabo in upravljanje z naravnimi viri, razvoj in uporaba proizvodov, 

storitev in tehnologij, ki bodo okolju prijazni ali bodo odgovarjali na izzive podnebnih 

sprememb.  
 
S prioriteto Zeleno življenjsko okolje želi strategija med drugim doseči tudi: 

 Izboljšanje stanja 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).  
 
4.2.2 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 – 

2017  

Država je sprejela predmetni dokument za potrebe ureditve področja odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih vod. Ta za vsa poselitvena območja v Sloveniji natančno opredeljuje kakšno 
komunalno infrastrukturo na tem področju je potrebno zgraditi in do kdaj. 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred 
onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva 
okolja. Nanaša se na varstvo vseh površinskih in podzemnih voda na območju Republike Slovenije 
pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred mikrobiološkim onesnaženjem na s 
predpisi določenih območjih s posebnimi zahtevami, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, s katerim so 
določena območja poselitve, za katera je v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje 
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. V 
njem so določena tudi območja poselitve, kjer je v predpisanih rokih potrebno zagotoviti ustrezno 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, z usmeritvami. Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode velja za celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije oziroma kjer 
to ni predpisano, ustrezno ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, do leta 2017. 
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4.2.3 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode(Uradni list RS št. 98/15) 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav in določa: 

 merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda, 

 mejne vrednosti emisije snovi, 

 ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode in  

 monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo komunalne odpadne vode. 
 
Uredba določa, da morajo biti aglomeracije zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju 
opremljena z: 

 javnim kanalizacijskim omrežjem, 

 komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode. 
 
Uredba tudi določa, da mora investitor, lastnik ali upravljavec javne kanalizacije pri načrtovanju, 
gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja zagotoviti, da se 
upoštevajo količina in značilnosti komunalne odpadne vode in da se za njeno odvajanje uporabljajo 
objekti in naprave javne kanalizacije, ki: 

 izpolnjujejo zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, 

 so izvedeni tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje komunalne odpadne vode, in 

 imajo ustrezno hidravlično zmogljivost. 
 
4.2.4 Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 – 2020 (predlog, januar 

2015)  

RRP Podravske razvojne regije 2014 – 2020 obravnava odvajanje in čiščenje odpadnih voda v okviru 
Razvojne prioritete III: Varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo. 
 
Cilj prioritete je izboljšanje kakovosti življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost ob 
upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Svet se spoprijema z resnimi okoljskimi težavami, kot so 
spremembe podnebja, izčrpavanje naravnih virov, onesnaženje zraka in izginjanje biotske 
raznovrstnosti. Vsi ti problemi se bolj ali manj odražajo v Sloveniji, kakor tudi na območju Podravja. V 
večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 bosta ohranjeno okolje in trajnostna raba 
virov okoljska izziva, ki bosta ključnega pomena za ohranjanje blaginje in kakovosti življenja v regiji. V 
okviru te prioritete bodo razvojni cilji Podravja usmerjeni v optimalno varstvo okolja in skladen 
prostorski razvoj Podravja ter zagotavljanje uravnotežene infrastrukturne opremljenosti. Programi in 
ukrepi bodo usmerjeni v zagotavljanje večje energetske samostojnosti Podravja, povečanje 
pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije, izboljšavo učinkovite rabe energije ter tako 
prispevek k cilje nizkoogljične družbe. Spodbude bodo namenjene tudi optimalnemu varstvu okolja z 
zagotavljanjem ustrezne okoljske infrastrukture, zmanjšanju količine odpadkov ter prilagajanju 
podnebnim spremembam. 
 
Ukrepi na področju varstva okolja in učinkovite rabe virov bodo usmerjeni v: 

 vzpostavitev primernega sistema za ravnanje z odpadki, 

 energetska učinkovitost (inovativne tehnologije, energetska učinkovitost in uporaba 

obnovljivih virov energije), 

 povečevanje snovne učinkovitosti, 

 naložbe v učinkovito oskrbo z vodo (avtomatizacija in prenova vodovodnega omrežja), 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/Komunalna_uredba_2015.pdf
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/Komunalna_uredba_2015.pdf
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 izgradnja okoljske infrastrukture (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

degradirana območja, obvladovanje poplavne ogroženosti). 
 
Podravje ima na področju varstva okolja in investicij v razvoj okoljske infrastrukture še vedno velik 
primanjkljaj. Še posebej so velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na področju 
zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Podravje je tudi velik rezervoar pitne 
vode, ki pa je zaradi najrazličnejših vzrokov zelo ogrožen in ponekod že prekomerno onesnažen.   

 
Med načrtovane izvedbene projekte okviru RRP Podravske razvojne regije 2014 – 2020 je uvrščena 
tudi investicija v Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani. 
 
 
4.2.5 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Sveta Ana 

(december 2012) 

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda je strateška študija, ki ponudi alternativo 
izvedbenih programov ukrepov, ki lokalni skupnosti omogoča postopno doseganje ciljev varstva 
okolja pred obremenjevanjem s komunalnimi odpadnimi vodami, kot to predpisuje zakonodaja. Je 
vodilo in napotilo občinski upravi, županu in občinskemu svetu za ustrezno odločanje na področju 
urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.  
 
Predvsem je na novo opredelil območja poselitve (aglomeracije), kjer morajo občine zagotoviti 
ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, poenostavil je stopnje izvedbe in opredelil 
individualno urejanje (torej na stroške lastnikov objektov, ki odvajajo odpadno vodo v okolje) kot 
stopnji urejanja. 
 
Cilji operativnega programa so:  

 izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in v skladu 
s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode,  

 izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih stopenj operativnega programa, kjer je to 
tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno do leta 2017 in v skladu s tehničnimi ter 
okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,  

 izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne 
stavbe, za katere javna kanalizacija ni predpisana in ne bo zgrajena do leta 2017 oziroma 
2015 na območjih s posebnimi zahtevami, v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki 
veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.  

 
V občinski Operativni program je uvrščena tudi investicija v Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Sveti Ani. 

 
 

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  

Načrtovani investcijski projekt predstavlja vlaganja v izgradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v delih naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh v občinah Sveta 
Ana. Predmet investicijskega proejkta je javna okoljska infrastruktura in v tem primeru ne moremo 
govoriti o neposredno tržno naravnanem investcijskem projektu.  
 
Lastnica javne infrastrukture bo Občina Sveta Ana. Na podlagi Zakon o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11) jo bo predala v upravljene 
izbrabnemu upravljavc po zaključku investicije.  
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V času trajanja investicijskih del operacija ne bo ustvarjala prihodkov, po zaključeni investiciji, bodo 
nastajali prihodki iz naslova kanalščine (odvajanje in čiščenje odpadne vode) in omrežnine. Cene 
javnih komunalnih storitev ne bodo predmet prostega oblikovanja glede na tržne pogoje, saj bodo 
regulirane s strani Občine. 
 
Prihodki za obratovanje investicije bodo izhajali iz števila priključkov na kanalizacijsko omrežje, števila 
prebivalcev na območju in predvideni količini odpadne vode. Ti podatki so prikazani v naslednjih 
tabelah. 
 
TABELA 7: Število priključkov 

Priključki 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029.. 

Št. gospodinjstev 0 0 0 0 131 154 177 200 223 246 269 292 315 339 

Skupaj 0 0 0 0 131 154 177 200 223 246 269 292 315 339 

 
Po zaključku investicije leta 2019 se bo na kanalizacijski sistem priključilo predvidoma 131 
gospodinjstev. Ostali priključki bodo zaradi razpršene gradnje hiš na tem območju izvedeni in 
priključeni kasneje (v obdobju cca 10 let). 
 
TABELA 8: Število prebivalcev  

Prebivalci 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029.. 

 Št. prebivalcev 0 0 0 0 504 600 690 780 870 960 1.050 1.140 1.230 1.352 

Skupaj 0 0 0 0 504 600 690 780 870 960 1.050 1.140 1.230 1.352 

 
Na kanalizacijski sistem bo na začetku priključenih 504 prebivalcev, s potopno priključitvijo na 
kanalizacijski sistem se bo število uporabnikov povečevalo. Pri izračunu predvidena količine odpadne 
vode smo upoštevali, da vsak prebivalec povprečno letno porabi 45 m3 odpadne vode. Iz tega izhaja 
naslednja količina odpadne vode. 
 
TABELA 9: Količina odpadne vode v m3 
 

Poraba 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029.. 

Poraba v m
3
 0 0 0 0 22.844 26.984 31.034 35.084 39.134 43.184 47.234 51.284 55.334 60.824 

Skupaj 0 0 0 0 22.844 26.984 31.034 35.084 39.134 43.184 47.234 51.284 55.334 60.824 

 
Količina odpadne vode se bo začela obračunavati leta 2020, ko bo investicija zaključena in bodo 
priključeni prvi uporabniki. Količina odpadne vode se bo gibala od 22.844 m3 v prvem letu 
obratovanja do 60.824 m3 v 10 letu obratovanja, ko naj bi bili predvidoma priključeni vsi uporabniki.   
 
Izgradnja kanalizacijskega sistema s priključitvijo na ČN bo namenjena vsem gospodinjstvom in 
ostalim uporabnikom na tem območju. V nasprotju s finančno upravičenostjo iz ekonomske analize 
izhaja ekonomska upravičenost investicije. Tako lahko kljub zgornjim navedbam z izvedbo 
obravnavane investicije pričakujemo posreden turistični in gospodarski razvoj področja občine in 
širše regije, kar bo imelo za posledico tudi razvoj tržnih možnosti na področju turizma in malega 
gospodarstva (boljša prodaja turističnih storitev, izboljšanje zdravja ljudi…)  
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6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL  

6.1 Opredelitev investicijskega projekta  

Investicija v izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave na območju naselij Sveta Ana, Krivi 
Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh spada med okoljsko infrastrukturo, in sicer: vlaganja 
v izgradnjo sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje) in 
izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva – 
do 2.000 populacijskih enot.  
 
V nadaljevanju so predstavljene tehnično – tehnološke rešitve investicije v odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda.  
 
 
6.2 Tehnični opis investicije z normativi  

Investitor namerava zgraditi novi kanalizacijski sistem s čistilno napravo na območju naselij Sveta 
Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, v skupni dolžini cca 9.939,40 m.  Od tega 
bo 9.737.90 m  gravitacijske kanalizacije in 201,50 m tlačne kanalizacije, črpališče bo eno. 
 
Projektne rešitve pri upoštevanju komunalne in druge infrastrukture: 
 
Cevovodi 

Kanalizacijski vodi bodo odmaknjeni po horizontali od vodovoda 3 m, ko bo kanalizacijski vod potekal 
na manjši ali enaki globini kot cevovod, v primeru, da bo kanalizacijski vod potekal na večji globini kot 
vodovod, pa bo odmaknjenost 1,5 m. Minimalni vertikalni odmik pri križanju cevovoda vodovoda in 
kanalizacije bo znašal 0,30 m, ko bo potekal cevovod nad kanalizacijo. 
 
Kot križanja, ne bo manjša od 45%. Ustji cevi zaščite, bosta odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije 
najmanj 3 m na vsako stran. Med izvajanjem gradbenih del, si je potrebno pridobiti stalni nadzor nad 
deli iz strani Mariborski Vodovod d.o.o. 
 
Pri križanjih kanalizacijskega voda z cevovodom vodovoda, se bo le ta izvedel tako, da bo znašal 
vertikalni odmik kanalizacije 1,0 m od oboda vodovoda ter 0,6 m v poteku vodovoda nad kanalizacijo. 
Horizontalni odmiki bodo znašali 3,00 m kadar bo kanalizacija na enaki ali manjši globini kot vodovod 
in 1,5 m, kadar bo potekala kanalizacija na večji globini kot vodovod. 
 
Pred samim pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca vodovoda, 
zakoličiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca vodovoda. 10 
dni pred začetkom gradbenih del, bo potrebno iz strani gradbenega izvajalca obvestiti Mariborski 
Vodovod, da se izvede zakoličba trase vodovoda. Vsi izkopi ob neposredni trasi vodovoda, se bodo 
izvajali ročno. 
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SLIKA 2: Detajl prečkanja potoka 

 
 
 
Elektrika 

Pri lesenih oporiščih, ki bodo vpeta v drogovnike ali betonske klešče, se med časom gradnje 
upošteva, da mora ostati vznožje lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od tal. 
Oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje kanalizacijske cevi do oporišč bo izven samega 
naselja 5 m v naselju pa 1,5 m. Vodoravni razmak pri paralelnem polaganju kanalizacijske cevi zraven 
elektroenergetskega kabla, bo najmanj 0,5 m. Navpični svetli razmik pri križanju kabla in kanalizacije 
bodo 0,5 m. V primeru, ko ne bodo mogli doseči želenih odmikov bodo izvedli zaščito kabla z cevno 
kanalizacijo. 
 
Pred samim pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca el. omrežja, 
zakoličiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca el. omrežja. 
 
Telefon  

Križanje in vzporedni potek kanalizacije od obstoječega TK omrežja bo projektiran tako, da kot križanj 
ni manjši od 45°vertikalni odmik pa 0,6 m, horizontalni odmik od zemeljskega TK omrežja bo najmanj 
1-2 m. Na samih mestih križanj bodo TK kabli zaščiteni s PVC cevmi in sicer najmanj 3 m na vsako 
stran od osi kanalizacije. 
 
Vsako poškodbo TK omrežja med gradnjo, je potrebno takoj javiti na Občino Sveta Ana. Pred samim 
pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca TK omrežja, zakoličiti lokacije 
posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca TK omrežja. 
 
Lokalne poti 

Trasa poteka večinoma po lokalnih poteh. Med samo izgradnjo se bodo izvajale zaščite izkopov 
gradbenih jarkov z opažem. Izkopi se bodo izvajajo v osi oz. ob notranjem robu vozišča. Izvajali se 
bodo selektivno (izkop na dnevnem delu trase - polaganje cevovoda - zasip na danem izkopu). Sama 
sanacija vozišča, se bo izvaja po predpisani tehnični rešitvi.  
 
Vzdolžni prekop cestišča: 
Upoštevamo SOGLASJE št.: 35108-6/2014. 
Pri vzdolžnem prekopu cestišča bo izvedena sanacija vozišča po naslednjem detajlu: 
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SLIKA 3: Vzdolžni prekop cestišča  
 

 
 
 
 
Električni priključki 

Za objekt bo potrebno izdelati električne instalacije jakega toka, NN električni priključek za trifazno 
napetost 400 V. Črpališče: iz transformatorske postaje TP Froleh izvod: I-01 smer Froleh-Bačkova, 
natančneje iz obstoječe omarice na parc. št.:403/22 k.o.: Zg. Ščavnica 
 
Iz odjemnega mesta se bo napajalni kabel položi do prostostoječe razdelilne omarice PS-PRMO, za 
črpališče.  
 
V električni omarici PS-PRMO se bodo izvajale meritve električne energije, omarica bo tipske 
prostostoječe izvedbe. PS-PRMO, ki bo nameščen ob črpališču, pa bo nato napajal posamezne 
naprave na črpališču. Na črpališču bo tudi tipska oprema za zaščito in krmiljenje porabnikov, oprema 
bo dobavljena v sklopu črpališča  in jo bo dobavil dobavitelj opreme.  
 
Na projektiranem območju bo potrebno vse kovinske dele oz. naprave med sabo povezati s tračnim 
ozemljilom Fe/Zn 25x4mm. Vsi kabli na projektiranem območju se bodo pred polaganjem uvlekli v 
cevi Stigmaflex fi 110 mm. 
 
Ves NN razvod in električne insatlacije bo potrebno izvesti v skladu z veljavnimi predpisi. Kabli naj 
bodo položeni v zemljo, vsi izkopi na območju obstoječih kablovodov morajo biti izvršeni ročno. Med 
gradnjo predvidenih objektov mora investitor oz. izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov 
in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene dele kablovodov ter preprečiti trajno odlaganje 
materiala ali posnetje materiala nad njimi. Po končanih gradbenih delih mora ostati globina vkopa 
ista kot do sedaj.  
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Na območju kanalizacije bodo porabniki napajani in varovani pred vplivi električnega toka s pomočjo 
el. omarice tipske izvedbe, kjer bo nameščena tipska stikalna oprema za krmiljenje in zaščito naprav  
na območju črpališča. Po podatkih pridobljenih od proizvajalca se predvideva črpališče z močjo 3 kW. 
Prostostoječa priključno razdelilna merilna omarica bo tipiziranih dimenzij in mora biti ustreznega 
zaščitnega razreda. Razdelilnik mora biti s stopnjo zaščite pred udarom trdih teles in tekočin IP 54 z 
možnostjo priključne sponke za kabel prereza do 240 mm2. 
 

SLIKA 4: Prikaz zaščite pred posrednim dotokom z avtomatičnim odklopom napajanja 
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Čistilna naprava  

Potrebno bo zgraditi čistilno napravo. Izbrana lokacija ČN je na parcelni št.: 59/3, k.o.: Zgornja Ročica. 
Naprava bo velikosti 1300 PE, z dnevno obremenitvijo Qd= 260,72 m3/d, Qmax = 9,05 l/s. 
 
Čistilna naprava bo v grobem sestavljena iz dveh delov: 

1. Predčiščenje (usedanje trdih in velikih delov -maščobe,…), 

2. Biološka stopnja (eliminacija dušika), 
 
GROBO PREDČIŠČENJE: 
Voda, ki bo priteka iz obstoječe kanalizacije bo tekla direktno skozi fine rotacijske grablje v črpališče. 
V same grablje bo speljan tudi gravitacijski dovod iz zalogovnika za sprejem grezničnih gošč. 
Greznične gošče se bodo v zalogovnik dovažale le v slučaju morebitne intervencije, da prevoz ne bo 
možen na katero drugo ČN. V tem primeru se bo izpust iz avtocisterne v sam zalogovnik izvršil po 
gumijasti cevi, tako, da ne bo prišlo do izliva vsebine. 
 
Odpadek iz grabelj se bo odlaga v PVC vodotesno posodo. Iz črpališča bo vodil tlačni vod v maščobni 
lovilec in usedalnik peska ter od tukaj v razdelilno črpališče od koder se bo voda prečrpava na dve 
ločeni liniji biološke stopnje čiščenja. 
 
BIOLOŠKO ČIŠČENJE: 
Se bo vršil na tipski biološki stopnji vrste Rešetilovs, konzorcija BIOCLERE. Naprava bo v celoti iz 
nerjaveče pločevine in se bo v celoti nahaja pod zemljo, postavila se bo na AB temeljno ploščo. 
Krmiljenje naprave bo avtomatsko. Opis ene linije čiščenja: Voda bo pritekala direktno v lamelni 
usedalnik. Od tukaj se bo voda pretaka v posebni prekat v katerem bodo plastična polnila, ki prosto 
lebdijo v vodi. Pod njimi se bodo nahajajo difuzorji, ki se občasno, odvisno od potrebe, aktivirajo. 
Namen tega prekata bo povzročanje nitrifikacije kakor tudi denitrifikacije. Od tukaj se bo voda izlivala 
v deljene prekate (aeracijske bazene) v katerih se bodo nahajali plastični bionosilci (fotrole). Namen 
teh nosilcev bo pridobivanje površine za bakterije in ostalo potrebno biologijo. Pod nosilci se bodo 
nahajali difuzorji. Iz zadnjega prekata se bo preko lamelne letve, ki preprečuje iztok plavajočih delcev, 
voda izliva v UV sterilizator, ter od tam preko merilnega jaška v recipient. V merilnem jašku se bo 
vključila tudi linija (pritok) iz druge biološke linije. 
 
Odvečno blato, ki se bo nahajalo v napravi se bo avtomatsko občasno s pomočjo talnih črpalk 
prečrpalo v recirkulacijski bazen, ki bo AB ovalne konstrukcijske zasnove. Tukaj voda rotacijsko 
omogoča posedanje delcev blata, ki v konusu povzročajo delno stabilizacijo blata in s tem 
zmanjšujejo volumen. Del vode pa se bo izlival gravitacijsko nazaj v črpališče. Stabilizirano blato se bo 
občasno (po potrebi) izčrpavalo z avtocisterno (koncesionar) in se odvažalo na nadaljnjo predelavo v 
najbližjo centralno čistilno napravo oz. na dehidracijski stroj. Del blata se bo prečrpaval nazaj na 
biološko stopnjo v delno obdelavo kjer se bo s tem zmanjševal njegov volumen. 
 
Iztok (izpust) v recipient (vodotok Ročica) bo urejen preko obstoječe betonske izpustne glave z LTŽ 
žabjim poklopcem, ki varuje napravo pred vdorom vode in zalitjem. Izpustna glava bo oblikovana pod 
naklonom brežine vodotoka in ne bo segala v svetli profil vodotoka. Iztok bo dodatno zavarovan z 
granitnim kamenjem, ki bo varoval brežino in del dna vodotoka pred erozijo. Teme cevi iztoka bo pod 
koto srednje nizke vode. 
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVNO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVNO »BREZ« 

INVESTICIJE 

Z izvedbo investicije ne predvidevamo nastanka dodatnih delovnih mest, saj bo kanalizacijo v 
upravljanje prevzel upravljavec javne komunalne infrastrukture v občini. Upravljavec bo v okviru 
obstoječih kadrovskih zmogljivosti uspešno upravljala tudi s to investicijo. Predvideva se, da bo 
upravljavec, ki bo prevzel v upravljanje komunalno infrastrukturo z prevzemom upravljanja 
osnovnega sredstva porabil manj delovnih ur za praznjenje sedanjih greznic.  
 
Prav tako pri varianti »brez« investicije ni predvidenih nobenih novih zaposlitev, zato sta varianti iz 
tega vidika enako sprejemljivi.  
 
Vodja projekta (uslužbenec občinske uprave) bo odgovoren za uspešno izvedbo projekta. Njegove 
naloge in odgovornosti so: pravočasna pridobitev projektne dokumentacije in zagon projekta, 
koordinacija izvajanja projekta in izvajanje strokovnega nadzora ter ustrezno ukrepanje v primeru 
odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, razreševanje 
problemov in spremljanje finančnega plana. Vodja projekta bo svoje funkcije izvajal preko vodje 
gradbišča, projektanta in bo odgovoren za načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, 
nadzor, kontrolo kakovosti in poročanje o stanju del.  
  
Reference odgovornega vodje projekta v občini: 
Ime in priimek:  Viktor Kapl   
Delovno mesto:  tajnik občine  
Izobrazba:  višji poslovni sekretar    
 
TABELA 10: Izbrani projekti (EU): 

Naziv projekta Modernizacija lokalne ceste LC 203-110 Zg. Porčič-Zg. Ročica 

Obdobje 2007 – 2008 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 2. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 
koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta Izgradnja kulturno-turističnega centra 

Obdobje 2008-2009 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 2. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 
koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju Lokavec 

Obdobje 2010-2012 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 5. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 
koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Ledinek, Fražen vrh 

Obdobje 2012 – 2014 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge za 6. Javni poziv, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 
koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila 
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH  

Okvirna vrednost investicije znaša 1.194.963,46 € po stalnih cenah. V investicijsko vrednost je 
vključen 22 % DDV. V naslednji tabeli je prikazana specifikacija investicijskih stroškov.   
 
TABELA 11: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah  

Oz. Opis del Neto vrednost v € DDV v € Skupaj v € 

1 Projektna dokumentacija 11.784,43 2.592,57 14.377,00 

2 Investicijska dokumentacija 1.433,44 315,36 1.748,80 

3 GOI dela 951.489,03 209.327,59 1.160.816,61 

4 Gradbeni nadzor 9.676,93 2.128,92 11.805,85 

5 Ostali splošni stroški 5.094,42 1.120,77 6.215,19 

  Skupaj 979.478,24 215.485,21 1.194.963,46 

 
Investicija se bo izvajala predvidoma štiri leta od 2016 do 2019, zato je investicijska vrednost 
preračunana tudi v tekoče cene in znaša 1.214.377,07 €. Tekoče cene so preračunane na osnovi 
Jesenska napovedi gospodarskih gibanj 2015 (UMAR, september 2015). Pri preračunu investicijskih 
vrednosti v tekoče cene smo upoštevali napovedi povprečne letne inflacije v višini 0,8% za leto 2016 
in 1,4 za leto 2017. Povprečno rast cen oz inflacijo za leti 2018 in 2019 smo izračunali po zadnjem 
znanem podatku iz leta 2017 oz. koeficient 1,014.  
 
TABELA 12: Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah  

Oz. Opis del Neto vrednost v € DDV v € Skupaj v € 

1 Projektna dokumentacija 11.784,43 2.592,57 14.377,00 

2 Investicijska dokumentacija 1.433,44 315,36 1.748,80 

3 GOI dela 967.177,92 212.779,15 1.179.957,07 

4 Gradbeni nadzor 9.836,06 2.163,93 11.999,99 

5 Ostali splošni stroški 5.159,13 1.135,01 6.294,14 

  Skupaj 995.390,98 218.986,02 1.214.377,00 
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9 ANALIZA LOKACIJE  

Kanalizacijski sistem bo potekal skozi naselja Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica 
in Froleh, v skupni dolžini 9.939,40 m. Sama lokacija cevovodov bo potekala po naslednjih parcelnih 
številkah: 
 
OBČINA SVETA ANA: 
k.o. Zgornja Ročica: 
165/1, 1026/1, 166/10, 166/8, 1027/1, 250/4, 250/1, 256/1, 244/1, 261/2, 261/1, 259/1, 259/6, 
259/2, 217, 218/1, 218/2, 219/7, 225, 232, 365, 59/3, 59/5, 1022, 38/5, 37/5, 8/2, 3/6, 15/2, 1023/2, 
1004/5, 1004/7, 1004/6, 1004/4, 1005/1, 1005/2, 1008/4, 1014/9, 1014/10, 1014/7, 1020/1, 43, 41, 
39/11, 39/12, 39/7, 91/31, 90/34, 90/5, 90/33, 90/32, 90/25, 90/18, 90/17, 90/28, 90/26, 90/14, 
91/2, 28, 24/1, 26/1, 23, 26/2, 47/2, 47/1, 47/4, 1026/2, 85/8, 85/7, 85/6, 85/4, 85/2, 171/2, 163/33, 
64/5, 163/25, 163/40, 163/24, 63/1, 163/20, 163/19, 130/3, 130/1, 129, 125, 124, 123, 116/8, 116/1, 
115/1, 111/9, 111/8, 111/11, 112/1, 115/4, 115/12, 136/1, 139, 163/23, 163/37, 163/17, 163/16, 
163/13, 163/12, 14/2, 7/5, 148, 143, 1027/2, 381, 375/2, 379, 375/1, 370, 367/2, 216, 215/3, 226/2, 
228, 110, 108, 107/2, 101, 103, 100/5, 100/4, 217, 215/2, 366, 380, 395, 394, 397, 403, 402/2, 407, 
408, 388/1 
 
k.o. Kremberk: 
239/1, 240/3, 240/1, 301/14, 301/11, 301/10, 315/6, 315/8, 347/5, 318/5, 318/4, 347/2, 315/4, 
315/9, 294/5, 284/1 
 
k.o. Krivi vrh: 
5/13, 5/14, 5/12, 5/11, 4/3, 14/1, 3/2, 5/1, 31/4, 31/5, 31/6, 25, 31/3, 28/2 
 
k.o. Zg. Ščavnica: 
384/17, 384/22, 1007, 403/2. 
 
OBČINA BENEDIKT: 
k.o.: Drvanja: 941/2, 638/1 
  
NN PRIKLOP: 
k.o. Zgornja Ročica: 248/1 
 
Čistilna naprava bo zgrajena v k.o. Zgornja Ročica, parcelna številka: 59/3. Teren lokacije ČN ne 
predstavlja poplavne ogroženosti, kljub temu se teren zviša za cca 1 m nad obstoječim terenom. Kota 
platoja ČN se nahaja na: 276.60 m.n.v. 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE  

Ocena vplivov na okolje za izgradnjo kanalizacije 

Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 
presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega poročila 
o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje. 
 
Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in 
normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na osnovi 
ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja 
in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: 

 izgradnja kanalizacije za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v zrak, 

zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni,  

 sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa in ne bo presegla predpisanih mejnih 

vrednosti, 

 ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z 

nevarnimi snovmi, 

 nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij,  

 nameravani poseg ne bo ogrožal objekta kulturne dediščine, 

 poseg ne bo imel večjega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo celo izboljšano. 
 
Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izvedba komunalne ureditve naselij 
Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, iz okoljevarstvenega vidika 
sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja, prav tako sta obe občini, ki sta vključeni v 
investicijo, dolžni opremiti z javno kanalizacijo obravnavano območje v skladu Pravilnikom o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/2002, 50/2004). 
 
Ocena vplivov na okolje za izgradnjo ČN 

Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 
presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega poročila 
o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje: 
 

 HRUP  
Naprava ima vgrajeni samo dve potopni črpalki. Obe sta stalno potopljeni, zato je njuno delovanje 
neslišno. Hrup na ČN ne bo presegal 40 db/A, merjeno v oddaljenosti 20 m od ČN,  torej bo manjši od 
zakonsko dovoljenega. 
 

 SMRAD  
Predvidena je zaprta izvedba čistilne naprave, zato ne pričakujemo nikakršnih emisij smradu. a 
prispevnem področju naprave ni takšnih odpadnih vod, ki bi lahko povzročale večje motnje v 
delovanju naprave, zato tudi po tej strani ne pričakujemo večjih izpadov obratovanja naprave. 
 

 VIZUALNI IZGLED CČN 
Večji del naprave je vgrajen v zemlji, viden je samo zgornji del precejalnika. Izgled tega dela je 
prilagojen okolici in ne bo motil krajinskih značilnosti. 
 
Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in 
normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na osnovi 
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ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja 
in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: 

 Izgradnja biološke ČN za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v zrak, 

zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni.  

 Sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa in ne bo presegla predpisanih mejnih 

vrednosti. 

 Ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z 

nevarnimi snovmi. 

 Nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij. 

 Poseg ne bo imel večjega negativnega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo 

celo izboljšano. 

 Občina Sveta Ana si je od MOP – Urad za opravljanje z vodami pridobila vodno soglasje k 

projektni dokumentaciji št. soglasja: 35507-3579-03-AL-VL.doc. 
 
Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izgradnja biološke ČN v občini Sveta Ana, 
iz okoljevarstvenega vidika sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja. Ocenjujemo, 
da bo stanje po posegu, za nekatere segmente okolja celo izboljšano. 
 
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). 
  
Operacija bo imela pozitiven vpliv na okolje, saj bo z zgrajenim sistemom zbiranja, odvajanja in 
čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in 
Froleh ekološko precej razbremenjen vodotok, ki izvira neposredno pod Sv. Ano in teče skozi občine 
Benedikt in se v Sv. Trojici izliva  v reko Velko, ta pa v Pesnico, ki dalje teče čez Podravsko in 
Pomursko regijo in se izliva v reko Dravo.  
 

1. Po zaključku gradbenih del je potrebno na območju travnikov vzpostaviti stanje, kot je bilo 

pred posegom 

2. višek materiala se odlaga na deponijo označeno na situaciji 

3. Dreves in grmovne zarasti ob objektu in na trasi iztoka, kot tudi na mestu iztoka v reko, ni 

dovoljeno izsekavati. Ob morebitnem uničenju grmovnic oz. dreves je le te treba zasaditi z 

avtohtonimi vrstami (vrbe, jelše,topoli,…) po zaključku del. 

4. V času del preprečiti odtekanje odpadnih voda in olj v tla in okolico 

5. V primeru nastopa visokih vod vodotoka Ročica je potrebno vsa dela prekiniti, gradbeni 

material in stroje odstraniti. 

6. Začasne deponije je potrebno predvideti izven struge Ročice in območja potencialno 

ogroženega z visokimi vodami vodotoka Ročica, območja pod vplivom zalednih vod ali 

erozijsko in plazovito ogroženega območja. 
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11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE  

Investicija v izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje in čistilne naprave v naseljih Sveta Ana, 
Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, se bo izvajala od 24.02.2016 do predvidoma 
31.12.2019. Projektna dokumentacije je bila pripravljena v letu 2014. Predhodno je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje in pripravljena in vesticijska dokumentacija. Dela se bodo pričela izvajati 
24.02.2016 in se nadaljevala v letih 2017, 2018 in predviboma zaključila 31.12.2019. Podrobnejši 
terminski načrt izvajanja aktivnosti za izvedbo investicije je prikazan v naslednji tabeli. 
 
TABELA 13: Terminski načrt investicije  

Oz. Opis aktivnosti 
Do 
2016 

2016 2017 2018 2019 

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

1 
Projektna 
dokumentacija 

 
                

2 Gradbeno dovoljenje                  

3 
Investicijska 
dokumentacija 

 
                

4 Javna naročila                   

5 
Sklenitev pogodb za 
gradnjo in nadzor 

 
                

6 Gradbena dela                   

7 Gradbeni nadzor                   

8 Financiranje naložbe                   

9 
Tehnični prevzem in 
pred. v uporabo  

 
                

10 Obratovanje                  

 
Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije v stalnih in tekočih cenah 
je prikazana v naslednjih tabelah. 
 
TABELA 14: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v stalnih cenah, v €  

Oz. Opis del Pred 2016 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € 
1 Projektna dokument. 14.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.377,00 

2 Investicijska dokument. 0,00 1.748,80 0,00 0,00 0,00 1.748,80 

3 GOI dela 0,00 292.617,07 293.432,54 289.381,20 285.385,80 1.160.816,61 

4 Gradbeni nadzor 0,00 2.999,99 2.976,19 2.935,10 2.894,57 11.805,85 

5 Ostali splošni stroški 0,00 2.634,14 1.210,32 1.193,61 1.177,13 6.215,19 

 
Skupaj 14.377,00 300.000,00 297.619,05 293.509,91 289.457,50 1.194.963,46 

 
Investicijski stroški po stalnih cenah znašajo 1.194.963,46 €. Predvidena dinamika izvajanja del je 
sledeča: pred letom 2016 so nastali stroški v višini 14.377,00 €, v leta 2016 bo stroškov predvidoma 
za 300.000,00 €, leta 2017 za 297.619,05 €, leta 2018 za 293.509,91 € in leta 2019 za 289.457,50 €. 
 
TABELA 15: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah, v €  

Oz. Opis del pred 2016 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € 

1 Projektna dokument. 14.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.377,00 

2 Investicijska dokument. 0,00 1.748,80 0,00 0,00 0,00 1.748,80 

3 GOI dela 0,00 292.617,07 295.780,00 295.780,00 295.780,00 1.179.957,07 

4 Gradbeni nadzor 0,00 2.999,99 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.999,99 

5 Ostali splošni stroški 0,00 2.634,14 1.220,00 1.220,00 1.220,00 6.294,14 

  Skupaj 14.377,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.214.377,00 
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Investicijski stroški po tekočih cenah bodo znašali 1.214.337,00 €. Pred letom 2016 je nastalo 
14.377,00 € stroškov, v naslednjih štirih letih bo predvidoma nastalo za 300.000,00 € stroškov leto.  
  
Analiza izvedljivosti 
 
a) Že izvedene aktivnosti: 

 izdelana je bila projektna dokumentacija, 

 pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, 

 izdelana je bila investicijska dokumentacija. 
 
b) Aktivnosti za izvedbo: 

 projekt bo prijavljen na razpis v okviru 21. člena ZFO-1 

 projekt bo prijavljen na razpis za pridobitev brezobrestnega kredita 

 izvedba javnega naročila in sklenitev pogodbe z izvajalcem, 

 investitor mora izvesti prijavo gradbišča, uvesti izvajalca v delo v skladu z Zakonom o gradnji 
objektov, 

 izvajalec mora delo izvajati v skladu s termniskim planom, 

 ob dokončanju del se izvede kvalitetni pregled in prevzem ter preda objekt v uporabo,   

 teči prične garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi. 
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12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH  

12.1 Načrt financiranja v tekočih cenah po virih financiranja in dinamiki  

Naložba se bo financirala iz lokalnih virov – občinskega proračuna Občine Sveta Ana v Slovenskih 
goricah in nepovratnih sredstev MGRT 21. člen ZFO-1. MGRT pa bo občini odobrilo tudi brezobrestni 
kredit za delno financiranje izvedbe investicije. V naslednji tabeli so prikazni viri in struktura 
financiranja v stalnih cenah.  
 
TABELA 16: Viri in struktura financiranja v stalnih cenah v € 

Oz. Viri financiranja Pred 2016 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € % 

1 Občina Sv. Ana 14.377,00 127.208,00 124.827,05 293.509,91 289.457,50 849.379,46 71,08% 

2 MGRT 21. člen ZFO-1 0,00 69.117,00 69.117,00 0,00 0,00 138.234,00 11,57% 

3 Posojilo MGRT pp 160233 0,00 103.675,00 103.675,00 0,00 0,00 207.350,00 17,35% 

  Skupaj 14.377,00 300.000,00 297.619,05 293.509,91 289.457,50 1.194.963,46 100,00% 

 
V primeru variante 2 se bo investicija izvajala do konca leta 2019. Pripravljalne aktivnosti so se 
izvajale že v letu 2014 in 2016, začetek izvajanja del bo 26.02.2016 in predviden zaključek del 
31.12.2019. 
 
Investicijski stroški po tekočih cenah se bodo financirali v višini 888.793,00 € oz. 71,54 % zagotovila 
Občina sveta Ana, nepovratna sredstva MGRT 21. člen ZFO-1 bodo znašala 138.234,00 € oz. 11,38 % 
in brezobrestno posojilo MGRT v višini 207.350,00 € oz. 17,07 %. Pregled prikazuje naslednja tabela. 
 
TABELA 17: Viri in struktura financiranja v tekočih cenah v €  

Oz. Viri financiranja Pred 2016 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € % 

1 Občina Sv. Ana 14.377,00 127.208,00 127.208,00 300.000,00 300.000,00 868.793,00 71,54% 

2 MGRT 21. člen ZFO-1 0,00 69.117,00 69.117,00 0,00 0,00 138.234,00 11,38% 

3 Posojilo MGRT pp 160233 0,00 103.675,00 103.675,00 0,00 0,00 207.350,00 17,07% 

  Skupaj 14.377,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.214.377,00 100,00% 
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13 PROJEKCIJA STROŠKOV IN PRIHODKOV POSLOVANJA  

V poglavju so prikazani prihodki od kanalščin in čiščenja za obdobje 30 let. Prihodki so ocenjeni na 
podlagi zgrajenih priključkov in priključenih PE, letne porabe vode v m3 in okvirne cene za m3 
odvajanja in čiščenja odpadne vode (osnova za določitev cene je trenutna cena podjetja Nigrad za 
odvajanja in čiščenje odpadne vode v občini Benedikt, saj le-tega podatka za občino Sveta še ni). 
Občina Benedikt je iz tega vidika primerljiva z občino Sveta Ana.  
 
13.1 Ocena stroškov poslovanja po letih  

Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov vzdrževanja in upravljanja kanalizacijskega sistema in ČN 
za obdobje 30 let. Stroške smo ocenili na osnovi predvidene količine odpadne vode in podatkov o 
poslovanju upravljalca kanalizacijskega sistema v sosednji občini, kjer sekundarna kanalizacija 
obratuje. Odhodki za obratovanje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave so prikazani v naslednji 
tabeli 
 
TABELA 18: Stroški poslovanja po letih  
Postavke  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Str. kanalizacije  0 0 0 0 20.600 24.771 29.418 33.396 37.573 41.742 

Stroški ČN  0 0 0 0 7.500 8.406 8.743 9.751 10.559 11.367 

SKUPAJ 0 0 0 0 28.100 33.177 38.161 43.146 48.132 53.109 

 
          

Postavke  2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Str. kanalizacije  45.923 50.097 54.272 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 

Stroški ČN  12.175 12.983 13.791 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 

SKUPAJ  58.098 63.080 68.063 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 

 
          

Postavke  2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

Str. kanalizacije  59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 

Stroški ČN  14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 

SKUPAJ  74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 

 
Ostanek vrednosti investicije znaša 222.585 €. Investcija se je amortizirala po 3,0 % amortizacijski 
stopnji. 
 
 
13.2 Ocena prihodki poslovanja po letih  

Po zaključku investicije leta 2019 se bo na kanalizacijski sistem priključilo predvidoma 131 
gospodinjstev. Ostali priključki bodo zaradi razpršene gradnje hiš na tem območju izvedeni in 
priključeni kasneje (v obdobju cca 10 let). Na območju naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. 
Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh je 339 gospodinjstev, sedem gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, 
občina, vrtec in osnovna šola. Skupno živi v vseh navedenih naseljih 1.307 prebivalcev. 
 
Na kanalizacijski sistem bo na začetku priključenih 504 prebivalcev, s potopno priključitvijo na 
kanalizacijski sistem se bo število uporabnikov povečevalo. Pri izračunu predvidena količine odpadne 
vode smo upoštevali, da vsak prebivalec povprečno letno porabi 45 m3 odpadne vode. Iz tega izhaja 
naslednja količina odpadne vode. 
 
Količina odpadne vode se bo začela obračunavati leta 2020, ko bo investicija zaključena in bodo 
priključeni prvi uporabniki. Količina odpadne vode se bo gibala od 22.844 m3 v prvem letu 
obratovanja do 60.824 m3 v 10 letu obratovanja, ko naj bi bili predvidoma priključeni vsi uporabniki.   
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Za izračun prihodkov so bile uporabljene naslednje predpostavke (Cenik komunalnih storitev in 
okoljske dajatve, zadnja sprememba: 01.10.2015, Nigrad d.d. Maribor): 

- veljavna cena odvajanja odpadne vode za občino Benedikt = 0,419823 € / m3 

- veljavna cenaza čiščenje odpadne vode za občino Benedikt = 0,684704 € / m3 

- veljavna cena za omrežnino za občino Benedikt =1,85 € / mesec 
 
TABELA 19: Prihodki poslovanja po letih  
Postavke  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Odvajanje in čiščenje 0 0 0 0 25.232 29.805 34.278 38.752 43.225 47.698 

Omrežnina 0 0 0 0 2.908 3.419 3.929 4.440 4.951 5.461 

Skupaj 0 0 0 0 28.140 33.224 38.208 43.192 48.175 53.159 

 
          

Postavke 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Odvajanje in čiščenje 52.172 56.645 61.118 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 

Omrežnina 5.972 6.482 6.993 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 

Skupaj 58.143 63.127 68.111 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 

 
          

Postavke  2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

Odvajanje in čiščenje 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 

Omrežnina 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 

Skupaj 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 

 
 

14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI  

14.1 Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi  

V nadaljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije. 
 
Kazalniki statične ocene za presojo ekonomske dobe upravičenosti naložbe:  

 Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki)  0,91 

 Donosnost (čisti dobiček/prihodki)  -0,10 

  
Kazalniki dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe:   

 Doba vračanja investicijskih sredstev  30 let 

 Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)  -986.407 € 

 Interna stopnja donosnosti  - 6,029 % 

 Relativna neto sedanja vrednost  - 1,0397 € 
 
Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -986.407 €, sta interna stopnja donosnosti in 
relativna neto sedanja vrednost naložbe negativni. Doba vračanja investicijskih sredstev bo 33 let.  
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TABELA 20: Denarni tok projekta v €  

VREDNOSTI V STALNIH CENAH Diskontirane 
vrednostni 

NTD  
Leto 

(zap.št.) 
Leto 

(letnica) 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 pred 2016            14.377                        -                          -                          -      -          14.377    -          14.377    

1 2016          300.000                        -                          -                          -      -       300.000    -       280.374    

2 2017          297.619                        -                          -                          -      -       297.619    -       259.952    

3 2018          293.510                        -                          -                          -      -       293.510    -       239.592    

4 2019          289.458                        -                          -                          -      -       289.458    -       220.826    

5 2020                     -                 28.100               28.140                        -                         40                       29    

6 2021                     -                 33.177               33.224                        -                         47                       31    

7 2022                     -                 38.161               38.208                        -                         47                       29    

8 2023                     -                 43.146               43.192                        -                         45                       26    

9 2024                     -                 48.132               48.175                        -                         44                       24    

10 2025                     -                 53.109               53.159                        -                         51                       26    

11 2026                     -                 58.098               58.143                        -                         45                       21    

12 2027                     -                 63.080               63.127                        -                         47                       21    

13 2028                     -                 68.063               68.111                        -                         48                       20    

14 2029                     -                 74.664               74.708                        -                         44                       17    

15 2030                     -                 74.664               74.708                        -                         44                       16    

16 2031                     -                 74.664               74.708                        -                         44                       15    

17 2032                     -                 74.664               74.708                        -                         44                       14    

18 2033                     -                 74.664               74.708                        -                         44                       13    

19 2034                     -                 74.664               74.708                        -                         44                       12    

20 2035                     -                 74.664               74.708                        -                         44                       11    

21 2036                     -                 74.664               74.708                        -                         44                       11    

22 2037                     -                 74.664               74.708                        -                         44                       10    

23 2038                     -                 74.664               74.708                        -                         44                         9    

24 2039                     -                 74.664               74.708                        -                         44                         9    

25 2040                     -                 74.664               74.708                        -                         44                         8    

26 2041                     -                 74.664               74.708                        -                         44                         8    

27 2042                     -                 74.664               74.708                        -                         44                         7    

28 2043                     -                 74.664               74.708                        -                         44                         7    

29 2044                     -                 74.664               74.708                        -                         44                         6    

30 2045                     -                 74.664               74.708             215.485             215.529               28.313    

Skupaj        1.194.963         1.702.352         1.703.513             215.485    -       978.318      

Diskontirane vred.       1.015.120             530.543             530.948               28.308    -       986.408    -986.408 

 
 
14.2 Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno   

Glede na neprofitni značaj investicije v izgradnjo kanalizacijskaga sistema in ČN je veliko 
neekonomskih učinkov vračanja vloženega kapitala. Investicijska vlaganja so nujna in bodo 
prispevala, k učinkom, ki jih ni mogoče meriti v denarju:  

 Izboljšanje pogojev bivanja v občini. 

 Dvig življenjske ravni prebivalcev kraja in okolice. 

 Zaščita vodovarstvenega območja in podtalnice. 

 Izboljšanje kvalitete življenja v kraju in občini, ipd. 
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15 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI  

15.1 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). V naslednji tabeli je prikazana ocena 
tveganja investicije.  
 
Projektna tveganja za investicijo v izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje in čistilne naprave 
za čiščenje odpadne vode v naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh 
so srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije. 
 
TABELA 21: Ocena tveganja investicije 

Projektna tveganja Ocena 

Tveganje razvoja projekta Majhno 

Tveganje izvedbe projekta Srednje 

Tveganje obratovanja projekta Srednje 

 
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. 
 
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 izvedbo del,  

 z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za zamudo.  
 
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 šolanje in 
izpopolnjevanje tehničnega osebja.  
 
V primeru izpada sofinanciranja se izvedba investicije lahko podaljša za nekaj let. Drugih kakršnihkoli 
tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo.   
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15.2 Analiza občutljivosti  

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili:  

 Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 5 % 

 Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 3 % 

 Znižanje predračunske vrednosti investicije za 3 % 

 Znižanje predračunske vrednosti investicije za 5 % 

 Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % 

 Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 3 %  

 Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 3 % 

 Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 %  
 
V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali 
smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NPV) in interno 
stopnjo donosnosti (IRR).  
 
TABELA 22: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR 
Spremembe predračunski vrednosti investicije  

Spremenljivke  -5 % - 3 % 0 % 3 % 5 % 
Interna stopnja donosnosti investicije %  -5,853% -5,924% -6,029% -6,130% -1,934% 

Neto sedanja vrednost investicije v € -935.651   -955.954   -986.407   -1.016.861   -314.415   

Vračila vloženih sredstev v letih 30 30 30 30 30 

    
 

 
 

 
 

Spremembe vrednosti operativnih stroškov 

Spremenljivke  -5 % - 3 % 0 % 3 % 5 % 
Interna stopnja donosnosti investicije %  -5,317% -5,596% -6,029% -6,483% -6,797% 

Neto sedanja vrednost investicije v € -959.880   -970.491   -986.407   -1.002.324   -1.012.935   

Vračila vloženih sredstev v letih 29 29 30 31 32 

 
Pri zviševanju predračunske vrednosti, se interna stopnja donosnosti (IRR) in neto sedanja vrednost 
(NPV) znižujeta. Enaka situacija se dogaja pri povečevanju vrednosti operativnih stroškov, vendar 
imajo tukaj spremembe manjši vpliv na IRR in NPV.  
 
Pri zniževanje predračunske vrednosti investicije in vrednosti operativnih stroškov se IRR in NPV 
zvišujeta. Enaka situacija se dogaja pri zniževanju operativnih stroškov.  
 
Iz zgornje tabele lahko vidimo, da je investicija bolj občutljiva na spremembe vrednosti investicijskih 
stroškov in manj občutljiva na spremembe višine operativnih stroškov.  
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16 PRESTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV  

V Občinah Sveta Ana nameravjo z investicijo v odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih Sveta 
Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh izboljšati kakovosti bivanja, povečati 
poseljenosti in razvoj obravnavanega območja in regije. Vrednost investicije bo znašala 1.234.337,07 
€ v tekočih cenah.   
  
Občina Sveta Ana bo investicijo financirala v višini 868.793,00 € oz. 71,54 %, nepovratna sredstva 
MGRT 21. člen ZFO-1 bodo znašala 138.234,00 € oz. 11,38 % in brezobrestno posojilo MGRT v višini 
207.350,00 € oz. 17,07 %. Investicija se bo izvajala v letih od 2016 do konca 2019. 
 
Rezultati investicije so naslednji: kanalščina in omrežnina bosta ustvarjali letne prihodke v višini 
48.175 € (leta 2024), letni odhodki za obratovanje bodo znašali 48.123 € (leta 2024). Investcija spada 
med javno komunalno infratrukturo in pri delovanju ne ustrvarja dobička. Denarni tok investicije je 
negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -986.407 €, interna stopnja donosnosti 
je negativna – 6,03 %, vložena sredstva za investicijo se bodo povrnila v 30 letih. Kljub slabim 
finančnim kazalnikom bo investicija izpolnjevala vse zastavljene cilje in jo zato utemeljujemo z 
naslednjim:  

 Vzpostavitvijo odvajanja in čiščenja odpadne vode za 131 gospodinjstev s 504 prebivalci v 

naseljih  Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh.  

 Izgradnjo 9.939 m cevovodov fekalne kanalizacije. 

 Izgradnjo ČN 1.300 PE. 

 Izgradnj0 elektroenergetskega priključka. 

 Zmanjševanjem onesnaževanja okolja, vodotokov, podtalnice. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, 

Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh ipd. 

 Reševanje problema odvajanja padavinskih odpadnih vod z javnih in zasebnih površin. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev. 
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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: 35405-3/2016-4 
Datum sklepa: 24.02.2016 
 
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  Investicijski program za 
projekt/program

1
:Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v  Sveti Ani, ki ga  

je izdelal2 E-Zavod, Čučkova ul. 5, 2250 Ptuj, februar 2016. 
 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.214.377,00 EUR (z vključenim DDV) in 
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 24.3.2016 do 31.12.2019. 
 
3. Vire za financiranje zagotavljajo

3
: 

- Občina Sveta Ana v znesku  868.793,00 EUR 
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO, postavka 953610 v  znesku  138.234,00 EUR  
- Posojilo MGRT proračunska postavka 160233 v znesku  207.350,00 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) 
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                                                                     5   
OBČINA SVETA ANA 
   Občinski svet 
 
Številka: 32205-02/2015- 
Datum: 24.02.2016 

 
 

 
 

 
PREDLOG SKLEPA  

O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA 

(DIIP)  
 
 
 
 
 
 
 

PODEŽELSKO RAZSTRUPLJANJE S SPOZNAVANJEM 
ZAKLADOV KULTURNE DEDIŠČINE »DETOX« 

 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG 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, 109/2008), 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 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 7. redni seji dne, 24.02.2016 s sklepom št:  32205-2/2015 
sprejel sklep o: 
 

1. potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega  projekta za projekt: PODEŽELSKO 
RAZSTRUPLJANJE S SPOZNAVANJEM ZAKLADOV KULTURNE DEDIŠČINE 
»DETOX«, kot je  predložen. 

 
 

2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe projekta 
za potrebe javnega razpisa. 
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OBRAZLOŽITEV 

 
 
Občina Sveta Ana se bo skupaj s partnerji prijavila na razpis za sofinanciranje čezmejnih 
projektov Interreg Slovenija – Hrvaška s projektom Podeželsko razstrupljanje s poznavanjem 
zakladov kulturne dediščine »Detox«. V projektu so načrtovana tudi investicijska sredstva. Zato 
je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) imeti izdelani DIIP oz. IP. 
 
Ker vrednost projekta presega višino 500.000 EUR mora  še biti izdelan Investicijski program, ki 
je v naslednji točki dnevnega reda.  
 
Vrednosti posameznih postavk so ocene za prijavo na razpis. Natančnejše vrednosti bodo 
znane po izvedbi javnih naročil in bodo kasneje korigirane. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi oba dokumenta. 
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AKRONIMI 
 

Kratica Opis 

NRP Načrt razvojnih programov 

PO Programsko območje 

k.o. Katastrska občina 

UMAR Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

ZVO Zakon o varstvu okolja 

DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta 

IP Investicijski program 

PIZ Predinvesticijska zasnova 

CBA Analiza stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis) 

NUTS 
Klasifikacija teritorialnih enot za potrebe statistike (ang. Nomenclature of 
Territorial Units for Statistics) 

EU Evropska unija 

BDP Bruto družbeni proizvod 

BDV Bruto dodana vrednost 

RRP Regionalni razvojni program 

LAS Lokalna akcijska skupina 

DS Delovni sklop 

DDV Davek na dodano vrednost 

LED Svetleča dioda (ang. Light-emitting diode) 

EMC Elektromagnetna združljivost (ang. Electromagnetic compatibility) 

CB Čezmejno (ang. cross-border)  

UM FERI 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko 

MSP Mala in srednje velika podjetja 

R&R Raziskave in razvoj 

R&I Raziskave in inovacije (ang. research and innovation) 
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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 investitorjev oz. partnerjev v projektu 
 

Tabela 1: Podatki o vodilnem partnerju (projektnem partnerju 1). 
 

Vodilni partner: 

Občina Lenart  
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija  
 
Davčna številka: SI 68458509 
Spletna stran: http://www.lenart.si/   
E-mail: obcina@lenart.si  
Telefon: +386 (2) 729 13 10 
Odgovorna oseba: mag. Janez Kramberger 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 2: Podatki o projektnem partnerju 2. 
 

Projektni partner 2: 

Gradski muzej Varaždin 
Šetalište J. J. Strossmayera 3, 42000 Varaždin, Hrvaška 
 
Davčna številka (OIB): 79080044388 
Spletna stran:  www.gmv.hr      
E-mail: muzej@gmv.hr      
Telefon: +385 42 658 754 
Odgovorna oseba: Miran Bojanić Morandini 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 
 
 
 
 

http://www.lenart.si/
mailto:obcina@lenart.si
mailto:muzej@gmv.hr
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Tabela 3: Podatki o projektnem partnerju 3. 
 

Projektni partner 3: 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko (UM FERI) 
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija 
 
Davčna številka: 71674705 
Spletna stran: http://www.um.si      
E-mail: rektorat@um.si    
Telefon: +386 (2) 23 55 280  
Odgovorna oseba: Dr. Igor Tičar, rektor 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 4: Podatki o projektnem partnerju 4. 
 

Projektni partner 4: 

Turistička zajednica Varaždinske županije 
Uska ul. 4, 42000 Varaždin, Hrvaška 
 
Davčna številka (OIB): 47150552254 
Spletna stran: www.turizam-vzz.hr      
E-mail: info@turizam-vzz.hr      
Telefon: +385 42 210 096 
Odgovorna oseba: Elizabeta Dolenec 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
Tabela 5: Podatki o projektnem partnerju 5. 

 

Projektni partner 5: 

Općina Vinica 
Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, Hrvaška 
 
Davčna številka (OIB): 19913793314 
Spletna stran: www.vinica.hr      
E-mail: opcina.vinica@vz.t-com.hr     
Telefon: +385 42 722 233 
Odgovorna oseba: Marijan Kostanjevac 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

mailto:rektorat@um.si
mailto:info@turizam-vzz.hr
mailto:opcina.vinica@vz.t-com.hr
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Tabela 6: Podatki o projektnem partnerju 6. 
 

Projektni partner 6: 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah  
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, Slovenija 
 
Davčna številka: SI 72359528 
Spletna stran: http://www.sv-andraz.si/  
E-mail: info@sv-andraz.si  
Telefon: +386 (2) 757 95 30 
Odgovorna oseba: Darja Vudler 
 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 7: Podatki o projektnem partnerju 7. 
 

Projektni partner 7: 

Općina Donja Voća 
Donja Voća 26c, 42245, Donja Voća, Hrvaška 
 
Davčna številka (OIB): 07707519145 
Spletna stran: www.voca.hr      
E-mail: nacelnik@voca.hr     
Telefon: +385 42 766 713 
Odgovorna oseba: Krunoslav Jurgec 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
Tabela 8: Podatki o projektnem partnerju 8. 

 

Projektni partner 8: 

Občina Sveta Ana  
Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, Slovenija 
 
Davčna številka: SI 59385081 
Spletna stran: http://www.sv-ana.si     
E-mail: zupan@sv-ana.si  
Telefon: + 386 (2) 729 58 82 
Odgovorna oseba: Silvo Slaček  
 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

http://www.sv-andraz.si/
mailto:info@sv-andraz.si
mailto:nacelnik@voca.hr
http://www.sv-ana.si/
mailto:zupan@sv-ana.si
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Tabela 9: Podatki o pridruženem partnerju. 
 

Pridruženi partner: 

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, 
Območna enota Maribor (ZVKDS) 
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 
Davčna številka: 45991413 
Spletna stran: http://www.zvkds.si/     
E-mail: jernej.hudolin@zvkds.si  
Telefon: +386 (1) 23 43 140  
Odgovorna oseba: Jernej Hudolin 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

1.2 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 
 

Tabela 10: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije. 
 

Izdelovalec 
investicijske 
dokumentacije: 

ProFUTURUS d.o.o. 
Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija 
 
Davčna številka: SI 57007616 
Spletna stran: www.profuturus.eu     
E-mail: info@profuturus.eu   
Telefon: +386 (0)40 357 457 
Odgovorna oseba: Dr. Matej Požarnik, direktor 
Vodja projekta: Lea Robič Mohar, poslovna direktorica 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Vodja projekta: Podpis Žig 

 
 

  

http://www.zvkds.si/
mailto:jernej.hudolin@zvkds.si
http://www.profuturus.eu/
mailto:info@profuturus.eu
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1.3 Navedba upravljavcev 
 
Upravljavci in hkrati lastniki rezultatov projektnih aktivnosti bodo projektni partnerji. Vsak 
izmed partnerjev bo upravljavec na svojem območju. Podatki o partnerjih oz. upravljavcih so 
navedeni v poglavju 1.1. 
 
 

1.4 Navedba izdelovalcev projektne in tehnične dokumentacije 
 

Tabela 11: Podatki o izdelovalcu projektne in tehnične dokumentacije. 
 

Izdelovalec 
projektne in 
tehnične 
dokumentacije: 

RATING, Oto Ratnik s.p., Šercerjevo naselje 18, Murska Sobota 
(Občina Sveta Ana) 

 
 

1.5 Navedba strokovnih delavcev, odgovornih za pripravo in 
nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, 
tehnične in druge dokumentacije 

 
Tabela 12: Podatki o strokovnih delavcih odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo 

ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije. 
 

Vodilni partner: 

Občina Lenart  
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija  
 
Davčna številka: SI 68458509 
Spletna stran: http://www.lenart.si/   
E-mail: obcina@lenart.si  
Telefon: +386 (2) 729 13 10 
Odgovorna oseba: mag. Janez Kramberger 
Odgovorna strokovna delavka za pripravo dokumentacije: mag. Lidija 
Šipek 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Odgovorna 
strokovna delavka 
za pripravo 
dokumentacije: 

Podpis Žig 

 

http://www.lenart.si/
mailto:obcina@lenart.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 
INVESTICIJSKO NAMERO 

 

2.1 Analiza stanja na področju obravnavane investicije 
 
Program sodelovanja Slovenija-Hrvaška (PS) obsega 17 NUTS 3 regij - statistične regije v 
Sloveniji in županije na Hrvaškem: 

 Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, 
Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-
notranjska regija, Obalno-kraška regija; 

 Hrvaška: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Mesto Zagreb, Zagrebška 
županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija 
in Karlovška županija. 

 
Na programskem območju je leta 2013 živelo 3.285.000 ljudi. Programsko območje (PO) 
pokriva 31.728 km2, od tega 46,6% v Sloveniji in 53,4% na Hrvaškem. Območje zajema velik 
delež slovenskega ozemlja (73%) in 30% ozemlja Hrvaške. Z izjemo Mesta Zagreb in 
Osrednjeslovenske regije je programsko območje redko poseljeno. Povprečna gostota 
prebivalstva je 120,7 prebivalcev/km2. Najbolj redko naseljena so hribovita in gorata dinarska 
območja Jugovzhodne Slovenije in Primorsko-notranjske regije, Karlovške županije in 
severni deli Primorsko-goranske županije. 

 

 
 

Slika 1: Programsko območje Slovenije in Hrvaške. 
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Za programsko območje je značilno: 

 Mesta predstavljajo pomembno funkcionalno podporo ter storitveno, zaposlitveno in 
prometno povezavo do okoliških suburbanih območij in podeželskega zaledja. 50% 
prebivalstva živi v mestnih središčih, ki predstavljajo glavno gonilno silo 
programskega območja. Preostala polovica živi v manjših in srednje velikih mestih ali 
v razpršenih podeželskih naseljih. 

 Programsko območje je relativno dobro vključeno v mednarodne prometne poti. 
Obstoječa regionalna cestna infrastruktura je v slabem stanju. Lokalne in regionalne 
železniške povezave so slabo razvite. Pomanjkanje povezav s sosednjimi državami, 
interoperabilnosti in varnosti so skupne pomanjkljivosti. Javni prevoz v obmejnih 
regijah je slabo razvit, neučinkovit, neenakomerno porazdeljen ter skoncentriran 
predvsem v večjih urbanih središčih ali njihovi bližini. 

 Programsko območje z 1.570 milijoni ha gozda, kar predstavlja 49,5% celotne 
površine, spada med najbolj gozdnata območja v EU. Gozdovi so pomemben naravni 
in gospodarski vir ter zagotavljajo številne ekosistemske storitve. 

 Območje označujejo trije pokrajinski tipi: Panonska nižina in gričevje na vzhodu, 
veriga Dinarskega gorovja z značilnimi kraškimi pojavi in Jadranska obala z otoki 
Severnega Kvarnerja. Obsežna zavarovana območja pokrivajo kar 3.703,5 km2 
(11,7% čezmejnega ozemlja) in vključujejo 8 regionalnih in krajinskih parkov v 
Sloveniji in 3 naravne ter 2 narodna parka na Hrvaškem. 

 Visok odstotek Nature 2000 (31,1% območij, pomembnih za Skupnost (OPS) in 
22,5% posebnih območjih varstva (POV) na ozemlju programskega območja) odraža 
visoko kakovost okolja. 

 Visoka biotska raznovrstnost - številne rastlinske in živalske vrste predstavljajo 
posebno vrednoto programskega območja, vendar jih ogroža več dejavnikov pritiska. 

 Bogata kulturna dediščina je dobro zastopana tako v mestih kot tudi na podeželju. 
Več kot 25.000 registriranih enot kulturne dediščine predstavlja pomemben razvojni 
potencial. Od teh je 262 enot nacionalnega pomena - 10 v hrvaških županijah in 252 
v slovenskih regijah. 

 Pomanjkanje delovnih mest, vse večja brezposelnost (več kot 215.000 brezposelnih v 
letu 2014) in splošno poslabšanje gospodarskih razmer, so okrepili migracijske 
tokove iz podeželskih v urbana območja in tudi v druge države. Ustvarjanje delovnih 
mest in boj proti revščini predstavljajo glavne izzive za zaustavitev izseljevanja. 

 Staranje prebivalstva je značilno za celotno programsko območje. Število 
prebivalcev, starih 15 let ali manj, je presegalo število tistih, starih 65 let in več, le v 
Zagrebški in Medžimurski županiji. 

 Zagreb, Ljubljana, Koper, Maribor in Reka so glavna izobraževalna središča 
programskega območja. 147.000 študentov in 33.500 diplomantov predstavlja 
pomemben človeški kapital. 

 30% prebivalstva na Hrvaškem in 20% v Sloveniji je bilo v letu 2013 ogroženega 
zaradi revščine ali socialne izključenosti, medtem ko je bilo povprečje EU-28 24,5%. 
V stiski so različne ciljne skupine: starostniki, dolgotrajno brezposelni, mladi 
brezposelni, invalidi, družine z nizkimi dohodki, enostarševske družine in drugi. 

 Neskladja v regionalnem bruto domačem proizvodu (BDP) in bruto dodani vrednosti 
(BDV). Osrednjeslovenska regija in Mesto Zagreb sta ustvarila približno polovico BDP 
in BDV programskega območja. Povprečna neto plača na Hrvaškem je v letu 2013 
znašala 733 €, v Sloveniji pa 992 €. 

 Turizem je z 9 milijoni ustvarjenih prihodov turistov in 41 milijoni nočitev v letu 2013, 
pomembna gospodarska dejavnost programskega območja. 80% vseh nastanitvenih 
kapacitet je na hrvaški strani, kjer je bilo ustvarjenih 73% vseh prihodov turistov in 
82% vseh nočitev. 

 Znanstvena in raziskovalna mreža v programskem območju je dokaj močna, njeno 
jedro v javni sferi predstavlja 86 univerzitetnih organizacij in 39 raziskovalnih institucij. 
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2.2 Opis razlogov za investicijsko namero 
 
Dobro ohranjeno naravno okolje kot tudi visoka gostota kulturnih vrednot predstavljata dva 
glavna stebra in močan potencial za trajnostni razvoj programskega območja: 

 8 regijskih in krajinskih parkov na slovenski strani programskega območja, 3 narodni 
parki in 3 naravni parki na hrvaški strani; 145.386 ha ali 4,6% programskega območja 
je opredeljenih kot zavarovana območja; 

 visok delež območij Natura 2000 - 39,6% programskega območja; 

 UNESCO zaščitena območja (Škocjanske jame in dva spomenika svetovne kulturne 
dediščine – Ljubljansko barje, bazilika v Poreču ter nematerialna kulturna dediščina 
na hrvaški strani); 

 bogata kulturna dediščina tako v urbanih središčih kot na podeželju: skupno je 
registriranih 25.347 enot kulturne dediščine, 22.069 enot v Sloveniji (ki predstavljajo 
74% vseh enot slovenske kulturne dediščine) in 3.278 enot na Hrvaškem (ki 
predstavljajo 37% vseh enot hrvaške kulturne dediščine). Od teh je 262 enot 
nacionalnega pomena. 

 
Raznolika in bogata naravna in kulturna dediščina predstavljata glavni dejavnik identitete in 
neizkoriščen potencial območja. Iz analize stanja izhaja, da je veliko znamenitosti v slabem 
stanju, brez privlačne vsebine in trajnostnega upravljanja. Takšno stanje izkazuje realno 
grožnjo izgube biotske raznovrstnosti in pomembnih zgodovinskih vrednot in tradicij 
programskega območja. 
 
Stavbna dediščina predstavlja poseben izziv, saj je v mnogih delih v slabem stanju zaradi 
pomanjkanja sredstev za vzdrževanje, zmanjševanja števila prebivalcev, nerešenega 
lastništva nepremičnin in nizke ravni zavedanja o pomenu vrednosti dediščine. Položaj je še 
posebej kritičen na podeželju in v manjših zgodovinskih mestih, zlasti tam, kjer stavbe nimajo 
opredeljenega namena. 
 
Čeprav se na programskem območju nahajajo nekatere izmed najbolj naprednih turističnih 
destinacij (npr. Istra, zdravilišča, glavna mesta, kraške jame), pa priložnosti, ki jih ponujajo 
dediščina, tradicionalno znanje, naravni parki, krajine podeželskih zaledij in manjša 
zgodovinska mesta, niso dovolj izkoriščene. Opazno je pomanjkanje povezovanja med 
muzeji, gradovi, naravnimi znamenitostmi, tradicionalnimi prireditvami, itd., v okviru katerih bi 
lokalno gospodarstvo lahko razvijalo skupne čezmejne produkte ali destinacije, konkurenčne 
na mednarodnih trgih. Stopnja inovativnosti in vključenosti kulturnih in ustvarjalnih industrij v 
razvoj turističnih proizvodov, ki temeljijo na kulturni dediščini, je trenutno na zelo nizki ravni. 
 
Izkoriščenost potenciala dediščine za trajnostni razvoj programskega območja je odvisna od 
sposobnosti ljudi za dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja 
ohranjenosti habitatnih tipov in vrst, kot tudi naravne in kulturne dediščine. Zato je izražena 
potreba po pametni valorizaciji in aktivnem ohranjanju dediščine skozi povezovanje z 
lokalnim gospodarstvom in vključevanje v čezmejne proizvode/destinacije trajnostnega 
turizma. Obenem je izredno pomembna tudi vključitev lokalnih prebivalcev. 
 
Z namenom izkoriščanja danih prednosti in zaznanih priložnosti se je vzpostavilo 
komplementarno partnerstvo 9 organizacij, ki se je odločilo pristopiti k izkoriščanju naravnih 
in kulturnih vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki 
prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni 
ter aktiviranju družbeno-gospodarskih potencialov na drugi strani.    
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti 
 
Glavne naravne in kulturne dobrine območja privabljajo goste iz urbanih središč in 
mednarodne turiste, čeprav zlasti na podeželju te še vedno predstavljajo neizkoriščen 
potencial za ohranitev poseljenosti območij. Veliko spomenikov dediščine potrebuje naložbe 
v ohranjanje in inovativno uporabo. Nevključevanje dediščine v trajnostni turizem, 
pomanjkanje atraktivnosti in prepoznavnosti ovirata razvoj zelenih gospodarstev na tem 
področju. 
 
Programsko območje je bogato z opredmeteno in neopredmeteno naravno ter kulturno 
dediščino. Ustrezno ohranjanje in valorizacija takih sredstev predstavljata velik potencial za 
gospodarski in socialni razvoj partnerskega območja, predvsem glede trajnostnega turizma. 
Za razvoj območja kot trajnostne turistične destinacije je potrebna uravnotežena usklajenost 
med povečano stopnjo ohranitve in javno dostopnostjo ohranjenih naravnih virov skupaj z 
ohranitvijo kulturne kompleksnosti, ki sta jo ustvarili dve različnih kulturni identiteti. Projekt 
čezmejnega sodelovanja je pomembno orodje za doseganje takšnega ravnovesja, saj ga je 
mogoče doseči le z vzpostavljanjem skupnega razumevanja in celovitih skupnih pristopov 
valorizacije, ki zagotavljajo ohranitev kulturne dediščine na eni strani in spodbujajo trajnostni 
turizem na drugi. 
 
Razvojne možnosti se nanašajo na spodbujanje aktivnega ohranjanja kulturne dediščine, ki 
temelji na pametnem ravnovesju med ohranjanjem in mobilizacijo dediščine za razvoj 
trajnostnega turizma. Poseben poudarek je namenjen aktiviranju in trajnostni ter privlačni 
rabi dediščine, kar bo dodatno spodbujeno s stimulacijo podjetništva in ustvarjanjem zelenih 
delovnih mest. Razvojne možnosti projektnih partnerjev v okviru projekta se nanašajo na: 

 ohranjanje kulturne dediščine, ki ji grozi izguba, 

 zagotavljanje pravega ravnovesja med ohranjanjem in trajnostno rabo naravnih in 
kulturnih virov, 

 izkoriščanje potenciala varovanih naravnih območij, naravne in kulturne dediščine za 
trajnostni gospodarski razvoj in diverzifikacijo gospodarstva, zlasti trajnostnega 
turizma, 

 izboljšanje povezav med najbolj naprednimi turističnimi destinacijami in zanimivostmi 
ter središči lokalnega pomena/zaledjem. 

 
Cilj čezmejnega sodelovanja se je soočiti z izzivi, ugotovljenimi s skupnim pristopom: 

 preko valorizacije kulturne dediščine, povezane s tradicijo partnerskega območja, 
oblikovati storitve trajnostnega turizma, kot potencial za gospodarski in socialni razvoj 
območja, 

 lokalnim prebivalcem, obiskovalcem in turističnim delavcem približati znanje in 
tradicijo o kulturni dediščini ter hkrati zaščititi področja skupne kulturne dediščine, 

 povezovanje čezmejnih turističnih destinacij, 

 povezava kulturne dediščine v trajnostni turistični produkt, 

 povečanje turističnega obiska območij kulturne dediščine, 

 povezati turistično ponudbo čezmejnih destinacij v skupni turistični produkt, ki je 
povezan z valorizacijo kulturne dediščine vezane na zgodovino, etnografijo in običaje. 
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Z vidika kulturne in jezikovne dediščine obstaja dolga skupna čezmejna zgodovina. Zato je 
potrebno podpreti prizadevanja za čezmejno usklajenost, da se bodo lahko izkoristile 
zmožnosti opredmetene in neopredmetene kulturne dediščine programskega območja z 
namenom izboljšanja turistične privlačnosti programskega območja. 
 
V projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo iz različnih 
področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. 
Neposrednih koristi projekta bodo deležni obiskovalci, prebivalci, nevladne organizacije, 
lokalni ponudniki in turistični centri na čezmejnem območju, itd.  
 
 

3.2 Cilji investicije 
 
Splošni cilj projekta je: 

 Z varstvom, razvojem in spodbujanjem javnega kulturnega bogastva in dediščine 
prispevati k razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s 
spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in 
kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje. 

 
Z realizacijo specifičnih ciljev bo projekt pomembno vplival na skupne čezmejne priložnosti. 
Preko izvedbe projektnih aktivnosti se bo vplivalo na povečanje števila obiskovalcev ter 
hkrati prispevalo k trajnostnemu razvoju kulturne dediščine. Kot rezultat se bodo na 
obmejnem območju ohranile nekatere pomembne enote kulturne dediščine, hkrati pa bo to 
vplivalo tudi na njihovo kakovost, trajnost in privlačnost. Preko različnih oblik sodelovanja bo 
tako dediščina povezala turistične in ostale akterje v edinstvene proizvode trajnostnega 
turizma. To bo vodilo k povečanju obiska, višji kakovosti doživljanja za obiskovalce in 
dolgoročni trajnosti območij dediščine. S tem in s povečanjem zavedanja in sposobnosti 
malih podjetij ter boljšim upravljanjem dediščine se bo pojem aktivnega ohranjanja uvedel v 
bivalno okolje. 
 

Tabela 13: Specifični cilji projekta. 
 

Kazalnik rezultata 

Povečanje števila obiskovalcev območij kulturne in naravne dediščine v programskem 
območju 

Kazalnik učinka 

Manjše investicije v turistično infrastrukturo za obiskovalce ter v ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine 

Razvoj novih ali izboljšanih čezmejnih proizvodov ali destinacij, ki vključujejo naravno in 
kulturno dediščino 

Osebe, vključene v aktivnosti izboljšanja zmogljivosti 
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3.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Projekt ključno prispeva k uresničevanju: 

 ciljev strategije Evropa 2020: pametna (evropska digitalna agenda), trajnostna 
(Evropa, gospodarna z viri) in vključujoča rast (nova znanja, nove spretnosti).  

 ciljev Teritorialne agende: zagotavljanje enakega dostopa do infrastrukture in znanja 
(objekti kulturne dediščine in trajnostna turistična produkta, bodo omogočali dostop 
gibalno oviranim osebam) in trajnostni razvoj, preudarno upravljanje ter varstvo 
naravne in kulturne dediščine (trajnostna turistična produkta bosta prispevala h 
krepitvi kulturnih virov kot dodane vrednosti razvoja). 

 ciljev Makroregionalne strategije EU za Podonavje: ustvarjanje perspektivnejše regije, 
v kateri skupaj ustvarjamo, izobražujemo in raziskujemo, kjer sta temelj gospodarska 
rast in socialna vključenost ter skupni razvoj in promoviranje atraktivne turistične in 
kulturne destinacije.  

 ukrepa 6 Strategije EU za Alpsko regijo: ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, 
vključno z vodo, in kulturnih virov. 

 

 
 

Slika 2: Prioritetna investicijska področja EU 2014-2020. 
  
 
Projekt je usklajen tudi z posameznimi cilji nacionalnih (osnutkom Strategije razvoja 
Slovenije 2014 – 2020, Strategija pametne specializacije S4), regionalnih (RRP Podravje 
2014 – 2020) in lokalnih strategij (LAS Ovtar) ter razvojnimi programi in politikami, ki se 
dotikajo zadevne tematike za trajnostni razvoj območja, turizma, kulturne in naravne 
dediščine (Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016). 
 
Celotna vsebina projekta se navezuje na Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Hrvaška, ki upošteva ambicije evropske kohezije in strategije Evropa 2020, katerih cilj je 
pametna, trajnostna in vključujoča rast. Projekt se uvršča v prednostno os 2: Ohranjanje in 
trajnostna raba naravnih in kulturnih virov. 
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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. V kolikor se 
načrtovan projekt ne bo realiziral, bo programsko območje med Slovenijo in Hrvaško še 
naprej le parcialno izkoriščalo turistične potenciale povezane z ohranjanjem kulturne in 
naravne dediščine. Odsotnost urejene čezmejne doživljajske turistične infrastrukture in 
atraktivnih novih turističnih produktov onemogoča diverzifikacijo turistične ponudbe in iz nje 
izhajajočih koristi. Glede na trende v turistični panogi pa to pomeni stagnacijo in počasnejši 
razvoj.     
 
Predvsem je za trženje razpršene turistične ponudbe pomembna informiranost, izvedba 
intenzivnih komunikacijskih aktivnosti in usmerjanje turista na turistične točke. Zato 
predvidevamo, da bo brez investicije v izvedbo dogodkov in oblikovanje mreže čezmejnih 
turističnih produktov ter brez usklajenega delovanja vseh deležnikov neizkoriščen potencial 
programskega območja in posledično manj turističnih obiskov oziroma nočitev. 
 
Ob odsotnosti ukrepov se prenašajo dosedanje omejitve pri izkoriščanju turističnih 
potencialov območja povezanih s kulturno in naravno dediščino, saj ciljne skupine ne 
kanalizirajo svoje prihodke v razvojne namene z največjo dodano vrednostjo. 
 
Obstoječa situacija posebej negativno vpliva na kakovost življenja na programskem območju. 
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 celotnega programskega območja. Alternativa 
»brez« investicije predstavlja stanje, ki je v nasprotju z navedenimi razvojnimi strategijami in 
politikami ter sprejetimi ukrepi na področju trajnostnega razvoja, varnega in živahnega 
obmejnega območja. Prav tako onemogoča doseganje zastavljenih ciljev projekta in 
izkoriščanje razvojnih možnosti.  
 
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je izvedba projekta nujno potrebna oziroma, 
da alternativa »brez« investicije ne rešuje problema izkoriščanja turističnih potencialov na 
programskem območju in njegovega trajnostnega razvoja.  
 
 

4.2 Opis variant »z« investicijo 
 
V nadaljnjo obravnavo sta bili vključeni dve varianti, ki zadovoljivo rešujeta problematiko 
nezadostnega izkoriščanja turističnih potencialov trajnostnega ohranjanja kulturne dediščine 
na programskem območju in omogočata zadovoljitev potreb ciljnih skupin. Varianti se 
razlikujeta po načinu izvedbe in virih financiranja (čezmejno, lokalno). 
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4.2.1 Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt) 

 
Varianta 1 predvideva izvedbo skupnega čezmejnega projekta 9 projektnih partnerjev 
(Občina Lenart kot vodilni partner, ZVKDS je pridruženi partner), ki bodo na programskem 
območju obmejne regije med Slovenijo in Hrvaško v okviru projekta »DETOX«: 

 oblikovali integralni produkt tradicionalne domačije, 

 uredili prostore gostoljubja in dobrega počutja,  

 izvedli dogodke, delavnice in igre s spoznavanjem kulturne dediščine, 

 izvedli komunikacijske aktivnosti. 
 
V okviru projekta bodo partnerji izvedli naslednje aktivnosti:  

 popis etnografske kulturne dediščine partnerskega območja, 

 izdelava baze podatkov lokalnih pridelovalcev tradicionalne hrane, lokalnih obrtnikov 
ter SME-jev, ki opravljajo tradicionalne dejavnosti, 

 oblikovanje aplikacije za mobilne naprave (obiskovalci odčitajo QR kodo, ki se nahaja 
v vseh muzejih), 

 ureditev skupnega turistično-informativnega centra, 

 ureditev tradicionalnih hiš v originalnem izgledu in v obliki muzeja, 

 predstavitev integrativnega turističnega produkta s pomočjo hologramov, 

 ureditev nastanitvenih kapacitet v tradicionalnem stilu, 

 izvedba in prikaz življenja naših prednikov (v obliki muzejev), 

 priprava delavnic spoznavanja "cimprane" gradnje, 

 zbiranje zgodb za "storytelling" v urejenih cimpračah, 

 predstavitev življenja naših prednikov v »digitalni knjižnici«, preko kina na prostem, 
dramskih iger, 

 priprava delavnic pletenja košar,  

 organizacija kmečkih iger in iger brez meja, itd., 

 priprava načrta promocijskih aktivnosti, 

 priprava spletne strani, 

 informiranje javnosti o kulturni in naravni dediščini, 

 promocija novih turističnih paketov širši javnosti. 
 
V projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo iz različnih 
področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. 
Prav to predstavlja dodano vrednost čezmejnega sodelovanja. Pri izvedbi bo izkoriščen 
skupni turistični potencial trajnostnega razvoja kulturne dediščine čezmejnega območja. Novi 
turistični produkti in blagovna znamka bodo omogočali dosego multiplikativnih sinergijskih 
učinkov mreženja organizacij z različnih področij (lokalne skupnosti, UM FERI, muzeji, 
turistične organizacije, lokalni ponudniki, itd.).  
 
Varianta 1 predvideva izvedbo investicije od 01.10.2016 do 30.09.2018 ter sofinanciranje 
aktivnosti s sredstvi EU (v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška). 
Omogoča učinkovito doseganje zastavljenih projektnih ciljev in prispeva k intenzivnejšemu 
razvoju trajnostnega turizma in izboljšanju kakovosti življenja na širšem čezmejnem območju. 
 

4.2.2 Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej) 

 
Varianta 2 predvideva iste posege in izvedbo istih aktivnosti kot varianta 1. Varianta 2 se od 
variante 1 razlikuje po načinu izvedbe in strukturi virov financiranja. Sodelujoči partnerji 
aktivnosti izvedejo vsak zase in samo z lastnimi viri financiranja. Zaradi proračunskih 
omejitev vseh projektnih partnerjev, bi se projekt izvajal v letih 2016-2021.  
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Samo z lokalnim pristopom je za dosego enakih ciljev in rezultatov potrebno daljše časovno 
obdobje ali pa vložek večje višine lastnih sredstev. Vsak partner zase, brez sodelovanja s 
čezmejnimi partnerji, ne bi mogel izvesti načrtovanih aktivnosti tako, kot je predvideno v 
projektu, saj znanje in veščine ter turistični potencial kulturne dediščine s samo ene strani ne 
bi zadoščali za učinkovit in optimalen doseg zastavljenih ciljev. Prav tako izostanejo 
sinergijski učinki čezmejnega sodelovanja. 
 
Za dosego projektnih ciljev je čezmejno sodelovanje ključnega pomena. Projektno 
partnerstvo predstavlja zaokroženo območje, ki omogoča obiskovalcem celostno ponudbo. S 
promocijo posameznih krajev partnerskega območja bi lahko obiskovalca obdržali samo za 
kratek čas, s celostno atraktivno in povezano ponudbo celotnega partnerskega območja pa 
ciljamo na obiskovalce, ki želijo doživeti več. Le s povezovanjem lahko aktivno prispevamo k 
povečanju števila obiskovalcev na območju. 
 
Opisan način izvedbe sicer omogoča doseganje zastavljeni projektnih ciljev in prispeva k 
razvoju trajnostnega turizma, vendar prinaša nekoliko kasnejše in nekoliko manjše učinke 
rezultatov. To pa pomeni stroškovno neučinkovitost variante 2 in neracionalno porabo javnih 
sredstev. 
 
Zaradi tega je kot optimalna izbrana varianta 1, ki je podrobneje analizirana v nadaljevanju 
tega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
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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 projekta 

 
Projekt predvideva razvoj storitev trajnostnega turizma z vidika kulturne dediščine, v okviru 
katerega bo pripravljen pregled zgodovinske, etnografske in kulturne dediščine čezmejnega 
območja. Preko sodelovanja z lokalnimi ponudniki, društvi, turističnimi organizacijami bo 
izdelana baza podatkov lokalnih pridelovalcev tradicionalne hrane, obrtnikov ter SME-jev, ki 
opravljajo tradicionalne dejavnosti. Izvedene bodo investicije, ki bodo izboljšale turistično 
infrastrukturo in stanje kulturne dediščine. Izvedeni dogodki, delavnice in promocijske 
aktivnosti bodo prispevali k večjemu zavedanju potencialnih obiskovalcev o obstoječi kulturni 
dediščini.  
 
V projekt aktivno vključujemo dejavnosti vezane na revitalizacijo, varovanje in ohranjanje 
kulturne dediščine za skupni razvoj novih izdelkov na področju trajnostnega turizma z 
namenom valorizacije kulturne dediščine in povečanja privlačnosti programskega območja. V 
okviru projekta bodo v občinah realizirane naslednje investicije: 

 ureditev skupnega turistično-informativnega centra, 

 ureditev tradicionalnih hiš v originalnem izgledu in v obliki muzeja, 

 predstavitev integrativnega turističnega produkta s pomočjo hologramov, 

 ureditev nastanitvenih kapacitet v tradicionalnem stilu. 
 
V občini Lenart bo urejena varna pot v dolžini 390 m (odvodnjavanje, javna razsvetljava; 13 
drogov z led svetili v skladu z EU standardi, ureditev prometne signalizacije) do kulturne 
dediščine – Kulturni dom Zavrh, vključno s prireditvenim platojem v izmeri 250 m2. 
 
V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah se bo obnovilo Hrgovo domačijo (ureditev 
električne napeljave, strelovoda, razsvetljave, vodovodnega omrežja, kuhinjske niše, 
sanitarij, črne kuhinje, slamnate strehe, notranjih ilovnatih ometov in beljenja, zunanjih 
ilovnatih tradicionalnih ometov in beljenja, premazov vseh lesenih delov domačije, 
pohodnega dela okoli, dovoza, nakup opreme, itd.), označilo enote nepremične kulturne 
dediščine vpisane v register in vzpostavilo TIC (nakup opreme, ureditev parkirišča 250 m2, 
namestitev smerokazov, itd.). 
 
V občini Sveta Ana se bo uredila Grafonževa domačija (ureditev spalnih in sanitarnih 
prostorov v mansardi v velikosti 117,90 m2, nakup opreme in označitev s tablo) in Kaplova 
domačija (ureditev sanitarnih prostorov velikosti 4,03 m2 za potrebe sprejemanja turistov in 
možnosti nudenja nočitev v objektu). 
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Občina Vinica bo sanirala tradicionalno »viničko« hišo z gospodarskim poslopjem (gradbeno 
obrtniška dela – rušilna, tesarska, betonska, krovska, zidarska, soboslikarska, 
elektroinštalaterska in druga; ureditev okolice hiše, itd.).  
 
Občina Donja Voća bo pristopila k obnovi stare tradicionalne »voćanske« hiše (predvidena 
so gradbeno obrtniška dela in obnova objekta v tradicionalnem stilu in s tradicionalnimi 
metodami). 
 
Celoten projekt zajema izvedbo petih delovnih sklopov. 
 

 
 

 
 

Slika 3: Delovni sklopi projekta. 
 

5.1.2 Opisi delovnih sklopov projekta 

 

Delovni sklop 1:  Upravljanje 

Trajanje:  1.10.2016 – 30.9.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Vodenje projekta, 

 koordiniranje projektnih aktivnosti, 

 organizacija in izvedba 4 sestankov projektnih partnerjev, 

 finančno spremljanje projekta, 

 priprava vmesnih poročil in končnega poročila, 

 izvedba komunikacije med projektnimi partnerji, skupnim tehničnim sekretariatom in 
kontrolorjem, 

 evalvacija projekta. 

Dosežki projekta: 

 4 skupni sestanki projektnih partnerjev, 

 4 vmesna poročila vsakega partnerja in 4 poročila vodilnega partnerja,  

 1 uspešno izveden projekt. 
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Delovni sklop 2:  
IZVAJANJE - Oblikovanje integralnega produkta podeželskega 
razstrupljanja 

Trajanje:  1.10.2016 - 30.9.2017 

Projektne aktivnosti: 

 Popis etnografske kulturne dediščine partnerskega območja, 

 izdelava baze podatkov lokalnih pridelovalcev tradicionalne hrane, lokalnih obrtnikov 
ter SME-jev, ki opravljajo tradicionalne dejavnosti, 

 oblikovanje aplikacije za mobilne naprave (obiskovalci odčitajo QR kodo, ki se nahaja 
v vseh muzejih v okviru projekta). 

Dosežki projekta: 

 Zbirka tradicionalnih domačij s statusom kulturne dediščine, z zgodovinskim orisom in 
opisom, 

 zbirka lokalnih pridelovalcev tradicionalne hrane, lokalnih obrtnikov ter SME-jev, ki 
opravljajo tradicionalne dejavnosti, 

 vizualen prikaz tradicionalnih domačij preko krajših filmov o posamezni lokaciji,  

 1 skupna spletna in mobilna aplikacija. 

 
 

Delovni sklop 3:  INVESTICIJE - Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja  

Trajanje:  1.5.2017 - 30.9.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Ureditev skupnega turistično-informativnega centra, 

 ureditev tradicionalnih hiš v originalnem izgledu in v obliki muzeja, 

 predstavitev integrativnega turističnega produkta s pomočjo hologramov, 

 ureditev nastanitvenih kapacitet v tradicionalnem stilu. 

Dosežki projekta: 

 1 turistično-informativni center, 

 hologramski prikaz življenja v tradicionalni domačiji, 

 tradicionalne domačije, preurejene v originalno stanje (Hrgova domačija, Grafonževa 
domačija, Kaplova domačija, domačija v Vinici in Donji Voći), ureditev dostopa do 
kulturnega doma ob Stupičevi vili, ureditev parkirišča za obiskovalce Hrgove domačije 
ter postavitev informacijskih tabel, 

 otvoritev turistično-informativnega centra, urejenih domačij in zbirk. 

 
 

Delovni sklop 4: 
IZVAJANJE - Po stopinjah prednikov preko spoznavanja kulturne 
dediščine 

Trajanje:  1.11.2016 - 30.7.2017 

Projektne aktivnosti: 

 Izvedba in prikaz življenja naših prednikov (v obliki muzejev), 

 priprava delavnic spoznavanja "cimprane" gradnje, 

 priprava delavnic pletenja košar,  

 zbiranje zgodb za "storytelling" v urejenih cimpračah, 

 predstavitev življenja naših prednikov v »digitalni knjižnici«, preko kina na prostem, 
dramskih iger, 

 organizacija kmečkih iger in iger brez meja, itd. 
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Dosežki projekta: 

 delavnice spoznavanja "cimprane" gradnje, 

 pripovedovanje zgodb, 

 kmečke igre in igre brez meja, 

 dramske igre na prostem, 

 literarni večer,  

 delavnice pletenja košar, itd. 

 
 
 

Delovni sklop 6: KOMUNIKACIJA 

Trajanje:  1.10.2016 - 30.9.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Priprava načrta promocijskih aktivnosti, 

 priprava spletne strani, 

 informiranje javnosti o kulturni in naravni dediščini, 

 promocija novih turističnih paketov širši javnosti. 

Dosežki projekta:  

Začetne aktivnosti: 

 1 celostna grafična podoba projekta (FERI). 

 1 spletna stran projekta (FERI). 
Javni dogodki: 

 1 otvoritveni dogodek projekta z novinarsko konferenco (LENART). 

 2 novinarski konferenci projekta (SV. ANA, SV. ANDRAŽ). 

 Organizacija 7 prireditev (LENART, VINICA, SV. ANDRAŽ, DONJA VOĆA, SV. ANA). 

 1 zaključna tiskovna konferenca (VINICA). 
Publikacije: 

 1300 večjezičnih brošur (GMV, SV. ANDRAŽ). 

 4 plakati in vabila (GMV, LENART, DONJA VOĆA). 

 3500 zloženk (LENART, SV. ANA). 

 2500 letakov (VINICA, DONJA VOĆA). 
Promocijski material:  

 500 vrečk, 200 map in 200 pisal (LENART). 

 500 skodelic, 500 stekleničk za vodo, 500 kozarcev (SV. ANA). 

 350 majic (LENART, VINICA). 

 1300 promocijskih izdelkov (VINICA, SV. ANDRAŽ). 
Digitalne dejavnosti: 

 1 predstavitveni videospot projekta (LENART). 

 20 objav v televizijskih medijih (LENART, VINICA, SV. ANDRAŽ, DONJA VOĆA, SV. 
ANA), 19 v časopisih (VINICA, DONJA VOĆA, SV. ANDRAŽ, SV. ANA), 1 objava v 
strokovni reviji (VINICA), 6 objav na spletnih portalih (VINICA), 11 objav in 2 oddaji na 
radiu (SV. ANDRAŽ, DONJA VOĆA). 

 Kreacija Facebook profila (FERI). 
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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 stroškov projekta po stalnih cenah 

 
Ocena stroškov za izvedbo projekta »DETOX« po stalnih cenah je 898.009,69 EUR z 
vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju 
njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih stroškov. 
 

Tabela 14: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (februar 2016). 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 14.970,46 79.254,13 31.113,05 125.337,64 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  1.810,31 9.668,59 3.781,77 15.260,67 

3. Potni in namestitveni stroški 580,85 1.475,93 825,51 2.882,29 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

8.790,69 119.423,66 59.231,42 187.445,77 

5. Izdatki za opremo 33.378,63 134.999,94 159,44 168.538,01 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 40.743,45 213.425,90 0,00 254.169,36 

  SKUPAJ 100.274,39 558.248,15 95.111,19 753.633,73 

  DDV  20.320,18 109.631,57 14.424,21 144.375,96 

  SKUPAJ Z DDV 120.594,57 667.879,72 109.535,40 898.009,69 

 
 

Tabela 15: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 
stalnih cenah (februar 2016). 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 
Upravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

Neupravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 

1. Stroški osebja 125.337,64 0,00 125.337,64 0,00 0,00 0,00 125.337,64 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  15.260,67 3.539,97 18.800,65 0,00 0,00 0,00 18.800,65 

3. Potni in namestitveni stroški 2.882,29 663,65 3.545,94 0,00 0,00 0,00 3.545,94 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

187.445,77 42.685,65 230.131,42 0,00 0,00 0,00 230.131,42 

5. Izdatki za opremo 168.538,01 39.757,99 208.296,00 0,00 0,00 0,00 208.296,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 254.169,36 57.728,70 311.898,06 0,00 0,00 0,00 311.898,06 

  
SKUPAJ 753.633,73 144.375,96 898.009,69 0,00 0,00 0,00 898.009,69 

 

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 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 16. 
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Tabela 16: Napoved inflacije 2016-2018. 
 

Stopnje inflacije od 2016-2018 2016 2017 2018 

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

Faktor inflacije 1 1,01 1,03 

 
 
V tabeli 17 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju 
zgoraj navedene stopnje inflacije. Kot izhodiščno je dano leto 2016. 
 

Tabela 17: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 14.970,46 80.363,69 31.990,31 127.324,46 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  1.810,31 9.803,95 3.888,41 15.502,66 

3. Potni in namestitveni stroški 580,85 1.496,59 848,79 2.926,23 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

8.790,69 121.095,59 60.901,51 190.787,79 

5. Izdatki za opremo 33.378,63 136.889,93 163,93 170.432,50 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 40.743,45 216.413,86 0,00 257.157,32 

  SKUPAJ 100.274,39 566.063,63 97.792,95 764.130,96 

  DDV  20.320,18 111.166,41 14.830,91 146.317,51 

  SKUPAJ Z DDV 120.594,57 677.230,04 112.623,86 910.448,47 

 
 

Tabela 18: 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. Stroški osebja 127.324,46 0,00 127.324,46 0,00 0,00 0,00 127.324,46 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  15.502,66 3.596,01 19.098,67 0,00 0,00 0,00 19.098,67 

3. Potni in namestitveni stroški 2.926,23 673,77 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

190.787,79 43.442,85 234.230,64 0,00 0,00 0,00 234.230,64 

5. Izdatki za opremo 170.432,50 40.207,75 210.640,25 0,00 0,00 0,00 210.640,25 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 257.157,32 58.397,13 315.554,45 0,00 0,00 0,00 315.554,45 

  
SKUPAJ 764.130,96 146.317,51 910.448,47 0,00 0,00 0,00 910.448,47 

 
 

5.3 Osnove za oceno vrednosti investicije 
 
Ocenjena vrednost projekta »DETOX« je bila določena na podlagi strokovne ocene 
odgovornih oseb zadolženih za pripravo projektov zaposlenih pri posameznih projektnih 
partnerjih in podobnih, v preteklosti izvedenih oziroma naročenih del in storitev. Za 
investicijske stroške je osnova za ocenjeno vrednost projektantski predračun ali izkustvena 
ocena strokovnjakov s posameznih področij. 
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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 »DETOX« (februar 2016) je nastal na podlagi 
naslednjih dokumentov: 

 Projektni predlog: Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 
»PODEŽELSKO RAZSTRUPLJANJE«, ki ga je izdelal ProFUTURUS d.o.o., februar 
2016. 

 Vsa tehnična dokumentacija potrebna za izvedbo projekta, ki jo je priskrbel vsak 
investitor sam v sodelovanju s tehničnimi sodelavci. 

 

6.1.2 Opis lokacije investicij 

 
Lokacije predvidenih investicij v projektu se nahajajo na programskem območju Slovenija – 
Hrvaška v občinah Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah na slovenski strani 
in občinah Vinica in Donja Voća na hrvaški strani. 
 

 
 

Slika 4: Makro lokacije projekta. 
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Investicije bodo potekale na naslednjih zemljiščih: 

 Občina Lenart: 
o Ureditev varne poti in prireditvenega platoja na zemljiščih s parc. št. 147/9, 

152/4, 153/2, 652/6, 119/4, 117/4, 124/12, 141/5, 143/2, 147/7, 147/5, 147/12, 
149/5, 715/1, 712/1, 714, 155/5, vse k.o. Zavrh. 

o Ureditev Maistrove muzejske zbirke v kulturnem domu Zavrh na zemljišču s 
parc. št. 143/2, k.o. Zavrh. 

 Občina Sveta Ana: 
o Ureditev Grafonževe domačije na zemljiščih s parc. št. *95, k.o. Zg. Ščavnica. 
o Ureditev Kaplove domačije na zemljišču s parc. št. 583/6, k.o. Dražen vrh. 

 Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah: 
o Obnova Hrgove domačije na zemljišču s parc. št. *50, k.o. Vitomarci. 
o Ureditev parkirišča na zemljišču s parc. št. 328/15, k.o. Vitomarci. 
o Vzpostavitev TIC-a na zemljišču s parc. št. 349/1, k.o. Vitomarci. 

 Občina Vinica: 
o Ureditev in oprema tradicionalne »viničke« hiše na zemljišču s parc. št. 

308/22, k.o. Marčan. 

 Občina Donja Voća: 
o Obnova tradicionalne »voćanske« hiše na zemljišču s parc. št. 5774, k.o. 

Gornja Voća.  
 
Mikrolokacije nekaterih predvidenih del in natančna postavitev opreme bodo določene v teku 
izvedbe projekta. Vsa predvidena dela potekajo v skladu s področno zakonodajo in sprejetimi 
prostorskimi načrt občin na katerih se bo izvedla investicija. 
 

6.1.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov 

 
V tabeli 19 je prikazana specifikacija vrednosti projekta »DETOX« po tekočih cenah, ki 
prikazuje členitev vrednosti projekta po vrstah stroškov in partnerjih. Najvišji so stroški za 
infrastrukturo in gradnjo, najmanjši po velikosti pa potni stroški in stroški nastanitev. 
 

Tabela 19: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah (z DDV). 
 

PP 
ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

O
B

Č
IN

A
 L

E
N

A
R

T
 

1. Stroški osebja 2.242,15 16.629,37 3.550,00 22.421,53 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  336,32 2.494,41 532,50 3.363,23 

3. Potni in namestitveni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 2.000,00 41.500,00 35.500,00 79.000,00 

5. Izdatki za opremo 20.421,53 44.793,72 0,00 65.215,25 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 

  SKUPAJ 25.000,01 185.417,50 39.582,50 250.000,00 

G
R

A
D

S
K

I 
M

U
Z

E
J
 

V
A

R
A

Ž
D

IN
 

1. Stroški osebja 3.896,10 15.584,42 11.688,31 31.168,83 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  584,42 2.337,66 1.753,25 4.675,32 

3. Potni in namestitveni stroški 116,88 116,88 116,88 350,64 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 5.290,00 4.450,00 2.290,00 12.030,00 

5. Izdatki za opremo 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  SKUPAJ 12.187,40 22.488,96 15.848,44 50.524,79 
U

M
 F

E
R

I 

1. Stroški osebja 694,00 14.004,00 10.503,00 25.201,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  104,10 2.100,60 1.575,45 3.780,15 

3. Potni in namestitveni stroški 100,00 300,00 200,00 600,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

5. Izdatki za opremo 100,00 1.500,00 200,00 1.800,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 998,10 21.904,60 12.478,45 35.381,15 

T
U

R
IS

T
. 

Z
A

J
E

D
. 
V

A
R

A
Ž

D
. 

Ž
U

P
. 

1. Stroški osebja 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Potni in namestitveni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

5. Izdatki za opremo 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

O
B

Č
IN

A
 V

IN
IC

A
 

1. Stroški osebja 5.282,50 6.060,00 210,00 11.552,50 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  792,38 909,00 31,50 1.732,88 

3. Potni in namestitveni stroški 100,00 100,00 100,00 300,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 14.725,00 15.000,00 2.000,00 31.725,00 

5. Izdatki za opremo 0,00 45.500,00 0,00 45.500,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 

  SKUPAJ 58.899,88 67.569,00 2.341,50 128.810,38 

O
B

Č
IN

A
 S

V
E

T
I 
A

N
D

R
A

Ž
 1. Stroški osebja 415,00 12.225,00 2.265,00 14.905,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  62,25 1.833,75 339,75 2.235,75 

3. Potni in namestitveni stroški 150,00 450,00 150,00 750,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 1.000,00 37.500,00 22.500,00 61.000,00 

5. Izdatki za opremo 3.000,00 15.000,00 0,00 18.000,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 69.300,00 0,00 69.300,00 

  SKUPAJ 4.627,25 136.308,75 25.254,75 166.190,75 

O
B

Č
IN

A
 D

O
N

J
A

 V
O

Ć
A

 

1. Stroški osebja 412,50 10.525,00 662,50 11.600,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  61,88 1.578,75 99,38 1.740,00 

3. Potni in namestitveni stroški 125,00 250,00 125,00 500,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 4.000,00 23.500,00 6.500,00 34.000,00 

5. Izdatki za opremo 0,00 51.500,00 0,00 51.500,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

  SKUPAJ 4.599,38 117.353,75 7.386,88 129.340,00 

O
B

Č
IN

A
 S

V
E

T
A

 A
N

A
 

1. Stroški osebja 1.342,70 11.418,90 530,00 13.291,61 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  201,41 1.712,84 79,50 1.993,74 

3. Potni in namestitveni stroški 200,00 500,00 300,00 1.000,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 24.000,00 5.000,00 29.000,00 

5. Izdatki za opremo 5.000,00 7.600,00 0,00 12.600,00 
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6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 8.227,02 82.089,04 0,00 90.316,05 

  SKUPAJ 14.971,12 127.320,77 5.909,50 148.201,40 

    SKUPAJ VSI PARTNERJI z DDV 120.594,57 677.230,04 112.623,86 910.448,47 

 
 
Strukturo stroškov po tekočih cenah prikazuje tudi slika 5. 
 

 
 

Slika 5: Struktura stroškov po tekočih cenah. 
 

6.1.4 Časovni načrt izvedbe investicije 

 
Vse aktivnosti projekta »DETOX« se bodo izvedle v obdobju od 2016 do 2018, razen 
poprojektnih aktivnosti za vzdrževanje in nadgradnjo rezultatov projekta, ki se bodo 
nadaljevale tudi v letih, ki sledijo. Grafični prikaz izvedbe investicije je prikazan na sliki 6. 
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OPIS AKTIVNOSTI 
2016 2017 2018 

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

Investicijska dokumentacija 
                    

Pridobitev dovoljenj in soglasij  
            

Vloga na javni razpis 
                    

Pogodba o sofinanciranju 
            

Začetek projekta 
            

Upravljanje projekta 
            

Oblikovanje integralnega produkta tradicionalne domačije 
                    

Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja  
                    

Po stopinjah naših prednikov preko spoznavanja kulturne 
dediščine 

            

Komunikacija 
                    

Zaključek projekta 
                    

Poprojektne aktivnosti  
                    

 
Slika 6: Časovni načrt izvedbe investicije. 

 

6.1.5 Varstvo okolja 

 
V okviru projekta bodo izvedeni nekateri posegi v okolje in prostor (ureditev varne poti in 
prireditvenega platoja na zemljiščih v Zavrhu, ureditev Grafonževe domačije v Zg. Ščavnici, 
ureditev Kaplove domačije v Dražen vrhu, obnova Hrgove domačije v Vitomarcih in ureditev 
parkirišča, ureditev tradicionalne »viničke« hiše v Marčanu, obnova tradicionalne 
»voćanske« hiše v Gornji Voći, itd.). Pri izvedbi bodo upoštevani naslednji predpisi s 
področja varovanja okolja:   

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

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

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

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

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

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

 ostala področna zakonodaja. 
 
Pri investicijah bodo projektni partnerji upoštevali 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 prijaznih načinov prevoza). 

 Zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 
vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 
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Projektni partnerji se zavedajo odgovornosti do okolja, v katerem delujejo in odgovornosti do 
prebivalcev, zato so tudi pri pripravah na izvedbo te investicije posebej preučili vplive 
projekta na okolje. Projektni partnerji skušajo s svojo dejavnostjo čim manj obremenjevati 
naravno okolje in biti zgled ostalim subjektom na programskem območju. Izvedba 
obravnavanega projekta bo imela izrazito pozitivne vplive in bo okolju prijazna. Ureditev 
varne poti in dostopov do objektov kulturne dediščine, parkirišč, varčne javne LED 
razsvetljave, obnova objektov, nakupi sodobne in varčne opreme, itd. so ukrepi, ki so izrazito 
usmerjeni v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izboljšujejo ekološko stanje 
(energetska učinkovitost, manjši izpusti, itd.). 
  
Kljub temu, da so v bližini predvidenih lokacij tudi stanovanjske hiše in neokrnjeno naravno 
okolje, zadevna investicija ne bo povzročala dodatnih obremenitev okolja, saj bodo posegi 
potekali na že obstoječih objektih in namenskih zemljiščih. 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 investicije 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 bosta oprema in razsvetljava čim manj 
energetsko potratni (npr. LED svetila). 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 in 
dosežen bo pozitiven vpliv na zdravje ljudi. 
 

 
 

Slika 7: Prikaz zmanjšanja obremenitve okolja. 
 

6.1.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 
Za izvajanje projekta bo skrbela skupina strokovnjakov zaposlenih pri projektnih partnerjih. 
Imenovana je vodja projekta, mag. Lidija Šipek iz Občine Lenart. Vodja projekta je zadolžena 
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za vodenje in koordiniranje projektnih aktivnosti, izvedbo komunikacije med projektnimi 
partnerji, skupnim sekretariatom in kontrolorjem, finančno spremljanje celotnega projekta, za 
nadzor nad pripravo poročil in samo izvedbo projekta ter za nadzor nad pripravo evalvacije 
projekta. Prav tako je odgovorna za izvedbo aktivnosti na območju Občine Lenart. Vodja 
projekta ima izkušnje z delom na primerljivih projektih.  
 
Pri izvedbi aktivnosti pomagajo člani projektne skupine – od vsakega projektnega partnerja 
po eden, ki so odgovorni za izvedbo posameznih delovnih sklopov in zadolženi  za izvedbo 
aktivnosti na svojem območju/področju. Vsak projektni partner je enakovredno zastopan v 
projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše odločitve v okviru projekta se 
sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po potrebi se pri izvedbi projekta s svojimi 
izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri projektnih partnerjih. 
 
Zaradi izvedbe projekta »DETOX« bo za čas trajanja projekta na novo zaposlena 1 oseba s 
polnim delovnim časom (Gradski muzej Varaždin). Ostali projektni partnerji ne pričakujejo 
novih neposrednih zaposlitev s polnim delovnim časom, bo pa na račun oblikovanja nove 
trajnostne čezmejne turistične ponudbe in večjih razvojnih možnosti na programskem 
območju ustvarjenih več posrednih zaposlitev pri lokalnih ponudnikih. 
 

 
 

Slika 8: Kadrovsko organizacijska shema partnerjev. 
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6.1.7 Predvideni viri financiranja 

 
Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura 
financiranja investicije po letih. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 910.448,47 EUR z 
DDV.  
 

Tabela 20: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VIR 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

1. Občina Lenart 25.000,01  116.886,03  -80.834,45  -23.551,59  37.500,00  

2. EU sredstva 0,00  68.531,47  120.416,95  23.551,59  212.500,00  

 
SKUPAJ Občina Lenart 25.000,01  185.417,50  39.582,50  0,00  250.000,00  

1. Gradski muzej Varaždin 12.120,52  6.514,23  -1.636,26  -9.419,78  7.578,72  

2. EU sredstva 0,00  16.058,48  17.467,81  9.419,78  42.946,08  

 
SKUPAJ Gradski muzej Varaždin 12.120,52  22.572,72  15.831,56  0,00  50.524,79  

1. UM FERI 998,10  15.470,54  -3.736,79  -7.424,68  5.307,17  

2. EU sredstva 0,00  6.434,06  16.215,24  7.424,68  30.073,98  

 
SKUPAJ UM FERI 998,10  21.904,60  12.478,45  0,00  35.381,15  

1. Turist. zajed. Varažd. žup. 0,00  745,00  150,00  -595,00  300,00  

2. EU sredstva 0,00  255,00  850,00  595,00  1.700,00  

 
SKUPAJ Turist. zajed. Varažd. žup. 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  2.000,00  

1. Općina Vinica 58.899,88  274,01  -38.459,14  -1.393,19  19.321,56  

2. EU sredstva 0,00  67.294,99  40.800,64  1.393,19  109.488,82  

 
SKUPAJ Općina Vinica 58.899,88  67.569,00  2.341,50  0,00  128.810,38  

1. Občina Sveti Andraž 4.627,25  98.032,19  -63.035,97  -14.694,86  24.928,61  

2. EU sredstva 0,00  38.834,06  87.733,22  14.694,86  141.262,14  

 
SKUPAJ Občina Sveti Andraž 4.627,25  136.866,25  24.697,25  0,00  166.190,75  

1. Općina Donja Voća 3.977,70  81.980,46  -60.141,21  -6.415,94  19.401,00  

2. EU sredstva 0,00  32.598,74  70.924,31  6.415,94  109.939,00  

 
SKUPAJ Općina Donja Voća 3.977,70  114.579,20  10.783,10  0,00  129.340,00  

1. Občina Sveta Ana 14.971,12  82.128,52  -71.353,28  -3.516,15  22.230,21  

2. EU sredstva 0,00  45.192,25  77.262,78  3.516,15  125.971,19  

 
SKUPAJ Občina Sveta Ana 14.971,12  127.320,77  5.909,50  0,00  148.201,40  

 
SKUPAJ VSI PARTNERJI 120.594,57  677.230,04  112.623,86  0,00  910.448,47  

 
SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 120.594,57  402.030,99  -319.047,10  -67.011,20  136.567,27  

 
SKUPAJ EU SREDSTVA 0,00  275.199,05  431.670,96  67.011,20  773.881,20  
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6.2 Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oz. 
ekonomski upravičenosti projekta 

 
Pričakujemo, da bo izvedba projekta »DETOX« posredno vplivala na povečanje blaginje 
prebivalstva, saj se bodo povečale razvojne možnosti in pogoji za podjetniško udejstvovanje 
na čezmejnem območju. Prav tako bo prisoten vpliv 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. To pomeni 
da bo stopnja izrabe zmogljivosti v proučevani ekonomski dobi projekta 100%. Z 
zagotovitvijo sredstev za izvedbo poprojektnih aktivnosti in vzdrževanjem rezultatov projekta 
bo dosežena trajnost projekta. 
 
Ekonomska upravičenost investicije bo podrobneje obravnavana v investicijskem programu 
oziroma v sklopu izdelave analize stroškov in koristi. Analiza variant »z« investicijo, ki je 
predstavljena v poglavju 4.2 je pokazala, da je varianta 1 racionalnejša. 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 (764.130,96 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 bile izdelane idejne zasnove in 
popisi predvidenih del. Za potrebe izvedbe javnih razpisov za izbiro zunanjih izvajalcev del in 
storitev bodo projektni partnerji pripravili ustrezne razpisne dokumentacije. Prav tako so v 
času izvedbe projekta predvidene izdelave šestmesečnih poročil partnerja in poročila 
vodilnega partnerja za projekt kot celoto.  
 

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

 
Tabela 21: Časovni načrt priprave investicijske in projektne dokumentacije. 

 

Vrsta dokumentacije Datum priprave 

Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) 

Februar 2016 

Investicijski program (IP) Februar 2016 

Priprava projektne dokumentacije Januar 2016 

Priprava razpisnih dokumentacij za javni 
razpis za izbiro zunanjih izvajalcev 

Oktober 2017 

Priprava projektnih poročil 

April 2017 
Oktober 2017  

April 2018 
Oktober 2018 
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8. Strategija razvoja Slovenije 2014-2020: 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_
09_08_2013.pdf.  

 
9. Slovenska strategija pametne specializacije: 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vst
opni_strani/SPS_10_7_2015.pdf. 
 

10. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014-2020: 
http://www.mra.si/predlog-rrp-2014-2020/.  
 
 

 

 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=84667
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://sl.wikipedia.org/wiki
http://www.stat.si/
http://84.39.218.255/si2/wp-content/uploads/sites/14/2015/10/Program_sodelovanja_INTERREG_V-A_SI-HR.pdf
http://84.39.218.255/si2/wp-content/uploads/sites/14/2015/10/Program_sodelovanja_INTERREG_V-A_SI-HR.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/atlas/programmes/20142020/Slovenija/2014si16maop001
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/atlas/programmes/20142020/Slovenija/2014si16maop001
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.mra.si/predlog-rrp-2014-2020/
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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: 32205-2/2015 
Datum sklepa: 24. 02. 2016 
 
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
:Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška, ki ga  

je izdelal2PROFUTUROS D.O.O., Črtomirova ul. 11, 2000 Maribor, februar 2016. 
 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 148.201,40 EUR (z vključenim DDV) in 
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. 
 
3. Vire za financiranje zagotavljajo

3
: 

- Občina Sveta Ana v znesku  22.230,21 EUR 
- SVRK-ESRR sredstva v znesku  125.971,19 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) 
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                                                                     6   
OBČINA SVETA ANA 
   Občinski svet 
 
Številka: 32205-2/2015 
Datum: 03.02.2016 

 
 

 
 

 
PREDLOG SKLEPA  

O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

(IP)  
 
 
 
 
 
 

PODEŽELSKO RAZSTRUPLJANJE S SPOZNAVANJEM 
ZAKLADOV KULTURNE DEDIŠČINE »DETOX« 

 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG 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, 109/2008), 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 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 7. redni seji dne, 24.02.2016 s sklepom št:  32205-2/2015 
sprejel sklep o: 
 

1. potrditvi investicijskega programa za projekt: PODEŽELSKO RAZSTRUPLJANJE S 
SPOZNAVANJEM ZAKLADOV KULTURNE DEDIŠČINE »DETOX«, kot je  
predložen. 

 
 

2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v IP za morebitne spremembe projekta za 
potrebe javnega razpisa. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTICIJSKI PROGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PODEŽELSKO RAZSTRUPLJANJE S 
SPOZNAVANJEM ZAKLADOV KULTURNE 

DEDIŠČINE 
»DETOX« 

 

NAROČNIK: Občina Lenart  

 Trg osvoboditve 7  

 2230 Lenart v Slovenskih goricah  
 
 

IZDELAL:  ProFUTURUS d.o.o. 

  Črtomirova ulica 11 

  2000 Maribor 
 

 

 

 

 

Februar 2016  
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AKRONIMI 
 

Kratica Opis 

NRP Načrt razvojnih programov 

k.o. Katastrska občina 

UMAR Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

ZVO Zakon o varstvu okolja 

DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta 

IP Investicijski program 

PIZ Predinvesticijska zasnova 

CBA Analiza stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis) 

NUTS 
Klasifikacija teritorialnih enot za potrebe statistike (ang. Nomenclature of 
Territorial Units for Statistics) 

EU Evropska unija 

BDP Bruto družbeni proizvod 

BDV Bruto dodana vrednost 

RRP Regionalni razvojni program 

LAS Lokalna akcijska skupina 

DS Delovni sklop 

DDV Davek na dodano vrednost 

LED Svetleča dioda (ang. Light-emitting diode) 

EMC Elektromagnetna združljivost (ang. Electromagnetic compatibility) 

CB Čezmejno (ang. cross-border)  

UM FERI 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko 

MSP Mala in srednje velika podjetja 

R&R Raziskave in razvoj 

R&I Raziskave in inovacije (ang. research and innovation) 

NSV Neto sedanja vrednost 

ISD Interna stopnja donosnosti 

RNSV Relativna neto sedanja vrednost 

DVI Doba vračanja investicije 
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1 UVODNO POJASNILO 
 

1.1 Predstavitev vodilnega partnerja – Občina Lenart 
 
Občina Lenart, ki jo sestavljata KS Voličina in KS Lenart, meri 61,80 km2, po podatkih iz leta 
2013 šteje približno 8.100 prebivalcev in 2.100 gospodinjstev. Obsega naslednja naselja: 
Črmljenšak, Dolge njive, Gradenšak, Hrastovec v Slovenskih goricah, Lenart v Slov. goricah, 
Lormanje, Močna, Nadbišec, Radehova, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Spodnje 
Partinje, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Straže, Šetarova, Vinička vas, Zamarkova, Zgornja 
Voličina, Zavrh in Zgornji Žerjavci. Je tipična in po mnenju mnogih osrednja in najbolj 
slovenskogoriška občina, ki je ohranila podeželski značaj. 
 
Na celotnem območju občine je 400 kmetijskih gospodarstev, najbolj razvite panoge so 
živinoreja, sadjarstvo in vinogradništvo. V Območno obrtno zbornico Lenart je vključenih 206 
obrtnikov, samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb. V občini delujeta dve osnovni šoli 
z enotami vrtcev, glasbena šola, ljudska univerza, splošna knjižnica, zdravstveni dom, 
zasebne zdravstvene ambulante, fizioterapija, lekarna in veterinarska bolnica. V občini je 
zelo aktivno društveno življenje, saj deluje 94 društev: športna, kulturna, turistična, gasilska, 
društva upokojencev in mnoga druga. Udejstvovanje v različnih sestavinah kulture je že od 
nekdaj bogatilo življenje ljudi v Slovenskih goricah. Glede na tradicijo in možnosti so se 
razvila in ohranila tista področja kulture, ki so bila ljudem najbližja in najbolj dostopna.  
 
Občina Lenart, ki leži v osrčju Slovenskih goric, je s svojo razgibanostjo od gričevnatega do 
nižinskega sveta privlačna za izletnike, ki jih pritegujejo naravne lepote, poleg tega pa tudi 
številni naravni, zgodovinski in kulturni spomeniki, športne in kulturne prireditve ter ohranjeni 
ljudski običaji. V izletniški turizem se vključujejo domači prebivalci, prebivalci širšega 
območja Slovenije, Avstrije in Hrvaške. 
 
V občini so številni zgodovinski in kulturni spomeniki, ki so privlačni za turista; da omenimo le 
nekatere: 

 kraj Hrastovec z gradom in lepo viteško dvorano, ki je prvič omenjen že v 13. stoletju, 

 Voličina s cerkvijo iz 15. stoletja in mežnarijo iz 16. stoletja, 

 stare stavbe v Lenartu (Špital, Rotovž), 

 Zavrh z Maistrovo sobo, kletjo in stolpom, 

 jezeri Radehova in Pristava, 

 naravni rezervat Komarnik. 
 

  
 

Slika 1: Grb in geostrateški položaj Občine Lenart. 
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Občina Lenart predstavlja javni organ lokalne skupnosti in je med drugim zadolžena za 
izvajanje naslednjih nalog: 

 Sprejema statute in druge splošne akte občine.  

 Ureja načine in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem.  

 Skrbi za okolje in prostor, saj opravlja naloge na področju posegov v prostor in 
graditve objektov.  

 Opravlja dejavnosti, ki pripomorejo k varstvu okolja.  

 Sprejema občinske razvojne programe, spremlja in ocenjuje  gospodarske dosežke v 
občini.  

 Gospodarskim subjektom s sodelovanjem pomaga pri razreševanju gospodarskih 
problemov in z javnimi sredstvi pospešuje razvoj gospodarskih panog.  

 Ureja način delovanja lokalnih javnih služb.  

 Spodbuja raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost, ki se odvija na njenem 
območju.  

 Prizadeva si za varovanje kulturne in naravne dediščine na svojem območju.  

 V programe dejavnosti občina aktivno vključuje lokalna društva (turistična, 
vinogradniška, kulturna,…) in z njimi sodeluje pri organizaciji prireditvenega 
dogajanja, kar tudi prispeva k pospeševanju razvoja turizma. 

 Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, zbiranje in odlaganje 
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja. 

 Skrbi za dobro počutje občanov. 

 Sodeluje v mednarodnih projektih. 
 
V izvedbi čezmejnega projekta »DETOX« bodo poleg Občine Lenart sodelovali tudi naslednji 
projektni partnerji:  

 Gradski muzej Varaždin, 

 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM 
FERI), 

 Turistička zajednica Varaždinske županije, 

 Općina Vinica, 

 Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 

 Općina Donja Voća, 

 Občina Sveta Ana in 

 pridruženi partner Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, 
Območna enota Maribor. 

 
Osnovni podatki vseh sodelujočih partnerjev so prikazani v poglavju 3.1. 
 
 

1.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 
 
Izdelovalec investicijskega programa je podjetje ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, 
storitve in analize za razvoj d.o.o. iz Maribora, ki ima dolgoletne izkušnje z izdelavo različnih 
vrst investicijske in projektne dokumentacije ter pripravo, izvedbo in vodenjem projektov.  
 

 
 

Slika 2: Logotip podjetja ProFUTURUS d.o.o. 
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Podjetje se zaveda, da uporabno znanje predstavlja temelj uspeha. Če je to znanje združeno 
z izkušnjami in jasno izraženimi cilji, uspeh ne more izostati. Vizija podjetja je jasno 
postavljena – ostati najbolj kakovosten ponudnik svetovalnih in izobraževalnih storitev na 
vseh področjih delovanja. Zastavljeni viziji sledi s predanim in profesionalnim delom ter z 
nenehnim nadgrajevanjem znanja in usposobljenosti svojih zaposlenih. 
 
Za izdelavo zadevnega dokumenta je zadolžena poslovna direktorica Lea Robič Mohar.  
 
 

1.3 Namen in cilji investicijskega projekta 
 
Zaradi bogate zgodovine na čezmejnem območju obmejne regije med Slovenijo in Hrvaško 
obstaja veliko zelo zanimive kulturne dediščine, ki pa je z vidika razvoja turizma in 
gospodarstva neizkoriščena. Največkrat je predstavljena nestrukturirano (parcialno), brez 
povezovalnih rdečih niti in za obiskovalce zanimivih poučnih zgodb.  
 
Zato bo Občina Lenart skupaj s še 7 partnerji in 1 pridruženim partnerjem v okviru projekta 
»DETOX« razvila nove inovativne čezmejne doživljajske turistične produkte ter s trajnostnim 
izkoriščanjem obstoječe kulturne in naravne dediščine izboljšala turistični potencial na 
programskem območju.  
 
Novi produkti bodo povezani z aktualizacijo kulturne dediščine in dogodki iz zgodovine. Pri 
reševanju problematike in skupnih izzivov čezmejnega območja se bo v okviru projekta 
pristopilo k oblikovanju integralnega produkta tradicionalne domačije, ureditvi prostorov 
gostoljubja in dobrega počutja, spoznavanja kulturne dediščine po stopinjah naših prednikov 
in izvedbi številnih komunikacijskih aktivnosti. S tem bomo motivirali obiskovalce, da si 
ogledajo in doživijo čim več znamenitosti določenega območja ter povečajo znanje in 
zavedanje o različnih tematikah. Tako se bo izpolnilo cilje projekta (povečanje števila 
obiskovalcev območij kulturne dediščine v programskem območju) in hkrati prispevalo k 
izpolnitvi cilja programa. 
 
Cilji projekta so: 

 preko valorizacije kulturne dediščine, povezane s tradicijo partnerskega območja, 
oblikovati storitve trajnostnega turizma, kot potencial za gospodarski in socialni razvoj 
območja, 

 lokalnim prebivalcem, obiskovalcem in turističnim delavcem približati znanje in 
tradicijo o kulturni dediščini ter hkrati zaščititi področja skupne kulturne dediščine, 

 povezovanje čezmejnih turističnih destinacij, 

 povezava kulturne dediščine v trajnostni turistični produkt, 

 povečanje turističnega obiska območij kulturne dediščine, 

 povezati turistično ponudbo čezmejnih destinacij v skupni turistični produkt, ki je 
povezan z valorizacijo kulturne dediščine vezane na zgodovino, etnografijo in običaje. 

 
Obiskovalci določenega območja postajajo vedno bolj zahtevni in želijo preživljati svoj prosti 
čas kvalitetno. Zato rabijo dodatne dinamične in intenzivne impulze, ki jih bodo dovolj 
motivirali k uporabi oziroma izvedbi določene aktivnosti. V projektu bodo izvedeni nekateri 
čezmejni dogodki, ki bodo prispevali k boljši diverzifikaciji in čezmejnemu povezovanju 
trajnostne turistične ponudbe. 
 
Podobnih turističnih paketov na čezmejnem območju ni in presegajo prakso v turistični 
panogi sodelujočih držav. Vsak partner zase, brez sodelovanja s čezmejnimi partnerji, ne bi 
mogel izvesti načrtovanih aktivnosti tako, kot je predvideno v projektu, saj znanje in veščine 
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ter turistični potencial v obliki naravne in kulturne dediščine samo enega partnerja, občine ali 
čezmejne strani ne bi zadoščali za ustvarjanje dovolj atraktivnih produktov. Dodano vrednost 
v projektu predstavlja komplementarnost partnerjev:  

 lokacijska navezava partnerjev s snovno in nesnovno dediščino (npr. občine kot 
lastnik, upravljavec, skrbnik, itd.) ter  

 strokovna in vsebinska kompetenca sodelujočih organizacij (ohranjanje kulturne 
dediščine, razvoj in uporaba IKT tehnologij, itd.). 

 
Poleg koristi, ki jih bodo deležni projektni partnerji, bodo neposrednih koristi deležni tudi 
nevladne organizacije, lokalni ponudniki in turistični centri na čezmejnem območju, največjih 
pa uporabniki novih inovativnih turističnih paketov in udeleženci dogodkov projekta. V 
projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo z različnih 
področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. 
 
 

1.4 Povzetek  iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
  
Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil narejen z namenom izbora 
najučinkovitejše variante reševanja problematike trajnostnega ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine ob sočasnem izkoriščanju potenciala le-te za razvoj programskega območja. Po 
opravljeni analizi alternative »brez« investicije je bilo ugotovljeno, da le-ta ne rešuje 
problematike in je izvedba projekta nujno potrebna. Zato sta bili v nadaljnjo obravnavo 
vključeni dve varianti »z« investicijo, ki zadovoljivo rešujeta zadevno problematiko in 
omogočata zadovoljitev potreb ciljnih skupin:  

 Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt). 

 Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej). 
 
Varianti se razlikujeta po načinu izvedbe in virih financiranja (čezmejno, lokalno). Kot 
optimalna je bila izbrana varianta 1, ki predvideva izvedbo skupnega čezmejnega projekta 8 
projektnih partnerjev (Občina Lenart kot vodilni partner), ki bodo na programskem območju 
obmejne regije med Slovenijo in Hrvaško v okviru projekta »DETOX« oblikovali integralni 
produkt tradicionalne domačije, uredili prostore gostoljubja in dobrega počutja, izvedli 
dogodke, delavnice in igre s spoznavanjem kulturne dediščine, izvedli komunikacijske 
aktivnosti ter s trajnostnim izkoriščanjem obstoječe kulturne in naravne dediščine izboljšali 
turistični potencial programskega območja. Varianta 1 predvideva izvedbo investicije od 
01.10.2016 do 30.09.2018 ter sofinanciranje aktivnosti s sredstvi EU. Omogoča učinkovito 
doseganje zastavljenih projektnih ciljev in prispeva k intenzivnejšemu razvoju trajnostnega 
turizma in izboljšanju kakovosti življenja na širšem čezmejnem območju. 
 
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so poleg analize stanja in opisa razlogov 
za izvedbo projekta opredeljene tudi razvojne možnosti in cilji projekta. Prav tako je podan 
opis projekta in posameznih delovnih sklopov ter opredelitev ostalih temeljnih prvin, ki 
določajo projekt (opis lokacije, časovni načrt izvedbe, ukrepi za varstvo okolja, kadrovsko-
organizacijska shema, itd.).  
 
Ocena stroškov za izvedbo projekta »DETOX« po tekočih cenah je 910.448,47 EUR z 
vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju 
njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih stroškov. Najvišji so 
stroški za infrastrukturo in gradnje, najmanjši po velikosti pa potni stroški in stroški 
nastanitev. Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. 
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Glede na vrednost projekta (764.130,96 EUR brez DDV) je bilo ugotovljeno, da je potrebno v 
skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) v nadaljevanju izdelati tudi investicijski 
program (IP). Izdelava predinvesticijske zasnove (PIZ) glede na določila uredbe ni potrebna. 
 
 

1.5 Spremembe projekta do priprave investicijskega programa 
 
Od izdelave DIIP (februar 2016) do priprave investicijskega programa (februar 2016) ni bilo 
zaznanih bistvenih sprememb projekta. Nadaljnje aktivnosti so bile usmerjene k izdelavi 
projektne in investicijske dokumentacije ter pripravi vloge na Javni razpis za predložitev 
projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

2.1 Cilji projekta  
 
Splošni cilj projekta je: 

 Z varstvom, razvojem in spodbujanjem javnega kulturnega bogastva in dediščine 
prispevati k razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s 
spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in 
kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje. 

 
Z realizacijo specifičnih ciljev bo projekt pomembno vplival na skupne čezmejne priložnosti. 
Preko izvedbe projektnih aktivnosti se bo vplivalo na povečanje števila obiskovalcev ter 
hkrati prispevalo k trajnostnemu razvoju kulturne dediščine. Kot rezultat se bodo na 
obmejnem območju ohranile nekatere pomembne enote kulturne dediščine, hkrati pa bo to 
vplivalo tudi na njihovo kakovost, trajnost in privlačnost. Preko različnih oblik sodelovanja bo 
tako dediščina povezala turistične in ostale akterje v edinstvene proizvode trajnostnega 
turizma. To bo vodilo k povečanju obiska, višji kakovosti doživljanja za obiskovalce in 
dolgoročni trajnosti območij dediščine. S tem in s povečanjem zavedanja in sposobnosti 
malih podjetij ter boljšim upravljanjem dediščine se bo pojem aktivnega ohranjanja uvedel v 
bivalno okolje. 

Tabela 1: Specifični cilji projekta. 
 

Kazalnik rezultata 

Povečanje števila obiskovalcev območij kulturne in naravne dediščine v programskem 
območju 

Kazalnik učinka 

Manjše investicije v turistično infrastrukturo za obiskovalce ter v ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine 

Razvoj novih ali izboljšanih čezmejnih proizvodov ali destinacij, ki vključujejo naravno in 
kulturno dediščino 

Osebe, vključene v aktivnosti izboljšanja zmogljivosti 

 
 

2.2 Seznam strokovnih podlag  
 
Investicijski program za projekt »DETOX« (februar 2016) je nastal na podlagi naslednjih 
strokovnih podlag: 

 Projektni predlog: Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 
»PODEŽELSKO RAZSTRUPLJANJE«, ki ga je izdelal ProFUTURUS d.o.o., iz 
Maribora, februarja 2016. 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta »DETOX«, ki ga je izdelal 
ProFUTURUS d.o.o. iz Maribora, februarja 2016. 

 Vsa tehnična dokumentacija potrebna za izvedbo projekta, ki jo je priskrbel vsak 
investitor sam v sodelovanju s tehničnimi sodelavci. 
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2.3 Kratek opis upoštevanih variant  
 
Pri pripravi investicijske dokumentacije sta bili upoštevani dve varianti (razlikujeta se po 
načinu izvedbe in virih financiranja), ki zadovoljivo rešujeta problematiko nezadostnega 
izkoriščanja turističnih potencialov trajnostnega ohranjanja kulturne dediščine na 
programskem območju in omogočata zadovoljitev potreb ciljnih skupin:  

 Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt). 

 Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej). 
 
Varianta 1 predvideva izvedbo skupnega čezmejnega projekta 9 projektnih partnerjev 
(Občina Lenart kot vodilni partner, ZVKDS je pridruženi partner), ki bodo na programskem 
območju obmejne regije med Slovenijo in Hrvaško v okviru projekta  »DETOX«: 

 oblikovali integralni produkt tradicionalne domačije, 

 uredili prostore gostoljubja in dobrega počutja,  

 izvedli dogodke, delavnice in igre s spoznavanjem kulturne dediščine, 

 izvedli komunikacijske aktivnosti. 
 
V okviru projekta bodo partnerji izvedli naslednje aktivnosti:  

 popis etnografske kulturne dediščine partnerskega območja, 

 izdelava baze podatkov lokalnih pridelovalcev tradicionalne hrane, lokalnih obrtnikov 
ter SME-jev, ki opravljajo tradicionalne dejavnosti, 

 oblikovanje aplikacije za mobilne naprave (obiskovalci odčitajo QR kodo, ki se nahaja 
v vseh muzejih), 

 ureditev skupnega turistično-informativnega centra, 

 ureditev tradicionalnih hiš v originalnem izgledu in v obliki muzeja, 

 predstavitev integrativnega turističnega produkta s pomočjo hologramov, 

 ureditev nastanitvenih kapacitet v tradicionalnem stilu, 

 izvedba in prikaz življenja naših prednikov (v obliki muzejev), 

 priprava delavnic spoznavanja "cimprane" gradnje, 

 zbiranje zgodb za "storytelling" v urejenih cimpračah, 

 predstavitev življenja naših prednikov v »digitalni knjižnici«, preko kina na prostem, 
dramskih iger, 

 priprava delavnic pletenja košar,  

 organizacija kmečkih iger in iger brez meja, itd., 

 priprava načrta promocijskih aktivnosti, 

 priprava spletne strani, 

 informiranje javnosti o kulturni in naravni dediščini, 

 promocija novih turističnih paketov širši javnosti. 
 
V projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo iz različnih 
področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. 
Prav to predstavlja dodano vrednost čezmejnega sodelovanja. Pri izvedbi bo izkoriščen 
skupni turistični potencial trajnostnega razvoja kulturne dediščine čezmejnega območja. Novi 
turistični produkti in blagovna znamka bodo omogočali dosego multiplikativnih sinergijskih 
učinkov mreženja organizacij z različnih področij (lokalne skupnosti, muzej, UM FERI, 
muzeji, turistične organizacije, lokalni ponudniki, itd.).  
 
Varianta 1 predvideva izvedbo investicije od 01.10.2016 do 30.09.2018 ter sofinanciranje 
aktivnosti s sredstvi EU (v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška). 
Omogoča učinkovito doseganje zastavljenih projektnih ciljev in prispeva k intenzivnejšemu 
razvoju trajnostnega turizma in izboljšanju kakovosti življenja na širšem čezmejnem območju. 
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Varianta 2 predvideva iste posege in izvedbo istih aktivnosti kot varianta 1. Varianta 2 se od 
variante 1 razlikuje po načinu izvedbe in strukturi virov financiranja. Sodelujoči partnerji 
aktivnosti izvedejo vsak zase in samo z lastnimi viri financiranja. Zaradi proračunskih 
omejitev vseh projektnih partnerjev, bi se projekt izvajal v letih 2016-2021.  
 
Samo z lokalnim pristopom je za dosego enakih ciljev in rezultatov potrebno daljše časovno 
obdobje ali pa vložek večje višine lastnih sredstev. Vsak partner zase, brez sodelovanja s 
čezmejnimi partnerji, ne bi mogel izvesti načrtovanih aktivnosti tako, kot je predvideno v 
projektu, saj znanje in veščine ter turistični potencial kulturne dediščine s samo ene strani ne 
bi zadoščali za učinkovit in optimalen doseg zastavljenih ciljev. Prav tako izostanejo 
sinergijski učinki čezmejnega sodelovanja. 
 
Za dosego projektnih ciljev je čezmejno sodelovanje ključnega pomena. Projektno 
partnerstvo predstavlja zaokroženo območje, ki omogoča obiskovalcem celostno ponudbo. S 
promocijo posameznih krajev partnerskega območja bi lahko obiskovalca obdržali samo za 
kratek čas, s celostno atraktivno in povezano ponudbo celotnega partnerskega območja pa 
ciljamo na obiskovalce, ki želijo doživeti več. Le s povezovanjem lahko aktivno prispevamo k 
povečanju števila obiskovalcev na območju. 
 
Opisan način izvedbe sicer omogoča doseganje zastavljeni projektnih ciljev in prispeva k 
razvoju trajnostnega turizma, vendar prinaša nekoliko kasnejše in nekoliko manjše učinke 
rezultatov. To pa pomeni stroškovno neučinkovitost variante 2 in neracionalno porabo javnih 
sredstev. 
 
Zaradi tega je kot optimalna izbrana varianta 1, ki je podrobneje analizirana v nadaljevanju 
tega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
 
 

2.4 Navedba odgovornih oseb  
 
Odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za 
izvedbo investicije so: 

 Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Dr. Matej Požarnik, 
ProFUTURUS d.o.o.  

 Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Oto Ratnik, RATING, Oto 
Ratnik s.p. 

 Odgovorni vodja za izvedbo projekta: mag. Lidija Šipek, Občina Lenart.  
 
 

2.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije  
 
Za izvajanje projekta bo skrbela skupina strokovnjakov zaposlenih pri projektnih partnerjih. 
Imenovana je vodja projekta, mag. Lidija Šipek iz Občine Lenart. Vodja projekta je zadolžena 
za vodenje in koordiniranje projektnih aktivnosti, izvedbo komunikacije med projektnimi 
partnerji, skupnim sekretariatom in kontrolorjem, finančno spremljanje celotnega projekta, za 
nadzor nad pripravo poročil in samo izvedbo projekta ter za nadzor nad pripravo evalvacije 
projekta. Prav tako je odgovorna za izvedbo aktivnosti na območju Občine Lenart. Vodja 
projekta ima izkušnje z delom na primerljivih projektih.  
 
Pri izvedbi aktivnosti pomagajo člani projektne skupine – od vsakega projektnega partnerja 
po eden, ki so odgovorni za izvedbo posameznih delovnih sklopov in zadolženi  za izvedbo 
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aktivnosti na svojem območju/področju. Vsak projektni partner je enakovredno zastopan v 
projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše odločitve v okviru projekta se 
sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po potrebi se pri izvedbi projekta s svojimi 
izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri projektnih partnerjih. 
 
Zaradi izvedbe projekta »DETOX« bo za čas trajanja projekta na novo zaposlena 1 oseba s 
polnim delovnim časom (Gradski muzej Varaždin). Ostali projektni partnerji ne pričakujejo 
novih neposrednih zaposlitev s polnim delovnim časom, bo pa na račun oblikovanja nove 
trajnostne čezmejne turistične ponudbe in večjih razvojnih možnosti na programskem 
območju ustvarjenih več posrednih zaposlitev pri lokalnih ponudnikih. 
 
 

2.6 Prikaz ocenjene vrednosti in finančne konstrukcije investicije 
 
Ocena stroškov za izvedbo projekta »DETOX« po stalnih cenah je 898.009,69 EUR z 
vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju 
njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih stroškov. 
 

Tabela 2: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (februar 2016). 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 14.970,46 79.254,13 31.113,05 125.337,64 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  1.810,31 9.668,59 3.781,77 15.260,67 

3. Potni in namestitveni stroški 580,85 1.475,93 825,51 2.882,29 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

8.790,69 119.423,66 59.231,42 187.445,77 

5. Izdatki za opremo 33.378,63 134.999,94 159,44 168.538,01 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 40.743,45 213.425,90 0,00 254.169,36 

  SKUPAJ 100.274,39 558.248,15 95.111,19 753.633,73 

  DDV  20.320,18 109.631,57 14.424,21 144.375,96 

  SKUPAJ Z DDV 120.594,57 667.879,72 109.535,40 898.009,69 

 
 
Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov 
inflacionirane s pričakovano stopnjo inflacije. V tabeli 3 so podani investicijski stroški v 
tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju predvidene stopnje rasti cen (Vir: 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015, UMAR, september 2015). 
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Tabela 3: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 14.970,46 80.363,69 31.990,31 127.324,46 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  1.810,31 9.803,95 3.888,41 15.502,66 

3. Potni in namestitveni stroški 580,85 1.496,59 848,79 2.926,23 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

8.790,69 121.095,59 60.901,51 190.787,79 

5. Izdatki za opremo 33.378,63 136.889,93 163,93 170.432,50 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 40.743,45 216.413,86 0,00 257.157,32 

  SKUPAJ 100.274,39 566.063,63 97.792,95 764.130,96 

  DDV  20.320,18 111.166,41 14.830,91 146.317,51 

  SKUPAJ Z DDV 120.594,57 677.230,04 112.623,86 910.448,47 

 
 
Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura 
financiranja investicije po letih. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 910.448,47 EUR z 
DDV. 
 

Tabela 4: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VIR 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

1. Občina Lenart 25.000,01  116.886,03  -80.834,45  -23.551,59  37.500,00  

2. EU sredstva 0,00  68.531,47  120.416,95  23.551,59  212.500,00  

 
SKUPAJ Občina Lenart 25.000,01  185.417,50  39.582,50  0,00  250.000,00  

1. Gradski muzej Varaždin 12.120,52  6.514,23  -1.636,26  -9.419,78  7.578,72  

2. EU sredstva 0,00  16.058,48  17.467,81  9.419,78  42.946,08  

 
SKUPAJ Gradski muzej Varaždin 12.120,52  22.572,72  15.831,56  0,00  50.524,79  

1. UM FERI 998,10  15.470,54  -3.736,79  -7.424,68  5.307,17  

2. EU sredstva 0,00  6.434,06  16.215,24  7.424,68  30.073,98  

 
SKUPAJ UM FERI 998,10  21.904,60  12.478,45  0,00  35.381,15  

1. Turist. zajed. Varažd. žup. 0,00  745,00  150,00  -595,00  300,00  

2. EU sredstva 0,00  255,00  850,00  595,00  1.700,00  

 
SKUPAJ Turist. zajed. Varažd. žup. 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  2.000,00  

1. Općina Vinica 58.899,88  274,01  -38.459,14  -1.393,19  19.321,56  

2. EU sredstva 0,00  67.294,99  40.800,64  1.393,19  109.488,82  

 
SKUPAJ Općina Vinica 58.899,88  67.569,00  2.341,50  0,00  128.810,38  

1. Občina Sveti Andraž 4.627,25  98.032,19  -63.035,97  -14.694,86  24.928,61  

2. EU sredstva 0,00  38.834,06  87.733,22  14.694,86  141.262,14  

 
SKUPAJ Občina Sveti Andraž 4.627,25  136.866,25  24.697,25  0,00  166.190,75  

1. Općina Donja Voća 3.977,70  81.980,46  -60.141,21  -6.415,94  19.401,00  

2. EU sredstva 0,00  32.598,74  70.924,31  6.415,94  109.939,00  

 
SKUPAJ Općina Donja Voća 3.977,70  114.579,20  10.783,10  0,00  129.340,00  

1. Občina Sveta Ana 14.971,12  82.128,52  -71.353,28  -3.516,15  22.230,21  
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2. EU sredstva 0,00  45.192,25  77.262,78  3.516,15  125.971,19  

 
SKUPAJ Občina Sveta Ana 14.971,12  127.320,77  5.909,50  0,00  148.201,40  

 
SKUPAJ VSI PARTNERJI 120.594,57  677.230,04  112.623,86  0,00  910.448,47  

 
SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 120.594,57  402.030,99  -319.047,10  -67.011,20  136.567,27  

 
SKUPAJ EU SREDSTVA 0,00  275.199,05  431.670,96  67.011,20  773.881,20  

 
 

2.7 Zbirni prikaz izračunov in utemeljitev upravičenosti investicije 
  

2.7.1 Kazalniki izračunani na podlagi statične metode (v prvem 
normalnem letu obratovanja investicije - 2019)  

 
Tabela 5: Finančni kazalniki na podlagi statične metode izračuna. 

 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)  0,0000 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))  0,0000 

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)  0,0000 

 
 

Tabela 6: Ekonomski kazalniki na podlagi statične metode izračuna. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)  0,6227 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))  5,2176 

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)  -0,6059 

 

2.7.2 Kazalniki izračunani na podlagi dinamične metode  

 
Dinamični kazalci iz finančne analize so negativni in izražajo neučinkovitost investicijskega 
projekta. Ker gre v primeru projekta »DETOX« za investicijo v javno infrastrukturo, ki ne 
prinaša neposrednih neto prihodkov, kazalniki iz finančne analize niso merodajni za sprejem 
odločitve o investiciji. Zaradi tega je potrebno opraviti ekonomsko analizo, ki vključuje tudi 
družbeno-ekonomske koristi. 
 
  



 

 

 Februar 2016 Stran 133 

Tabela 7: Prikaz izračunanih dinamičnih kazalnikov finančne analize. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Neto sedanja vrednost (NSV)  -987.169 

Interna stopnja donosnosti (ISD) ISD<0 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)  -1,2568 

Doba vračanja investicije (DVI) DVI>20  

 
 
Dinamični kazalniki iz ekonomske analize so pozitivni in izražajo učinkovitost 
investicijskega projekta. Ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe) je razlika med 
diskontiranim ekonomskim tokom vseh prilivov in diskontiranim ekonomskim tokom vseh 
odlivov naložbe. Ker je NSVe pri opredeljeni diskontni stopnji 7% večja od nič, je investicija 
upravičena. Ekonomska notranja stopnja donosnosti (ISDe) pomeni tisto diskontno stopnjo, 
pri kateri je sedanja neto ekonomska vrednost 0. Ekonomska stopnja donosnosti meri torej 
družbeni donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. Kriterijalna zahteva je, da je 
ISDe ≥ 7 %. Ekonomska interna stopnja donosnosti za projekt je 8,05 % kar pomeni, da je 
investicija upravičena. Tudi relativna ekonomska neto sedanja vrednost, ki meri neto donos v 
ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov, je pozitivna in kaže na 
upravičenost investicije. Izračunana doba vračanja investicije (9,38 let) kaže na upravičenost 
investicije, saj je krajša od ekonomske dobe (20 let). 
 

Tabela 8: Prikaz izračunanih dinamičnih kazalnikov ekonomske analize. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Neto sedanja vrednost (NSV)  52.163  

Interna stopnja donosnosti (ISD) 8,05% 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)  0,0830 

Doba vračanja investicije (DVI) 9,38 

 

2.7.3 Utemeljitev upravičenosti investicije 

 
Na podlagi rezultatov ekonomske analize lahko ugotovimo, da je investicijski projekt 
upravičen iz širšega družbeno-ekonomskega vidika. Zaradi tega je smiselno, da naročnik 
izvede projekt »DETOX«. 
 
Pričakujemo, da bo izvedba projekta posredno vplivala na povečanje blaginje prebivalstva, 
saj se bodo povečale razvojne možnosti in pogoji za podjetniško udejstvovanje na 
čezmejnem območju. Prav tako bo prisoten vpliv 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. 
 
Poleg posrednih finančnih učinkov (povečanje obiskovalcev) h katerim bo prispeval projekt, 
je potrebno upoštevati tudi družbeno-ekonomske učinke, ki v veliki meri vplivajo na blaginjo 
prebivalcev čezmejnega območja in družbe kot celote. Kljub temu, da te učinke izredno težko 
ocenimo, jih je potrebno upoštevati, saj zelo vplivajo na kvaliteto bivanja oz. samega 
delovanja ljudi ter povečanje poslovnih aktivnosti na programskem območju. Prav s tega 
vidika lahko ugotovimo, da je izvedba projekta sprejemljiva, zaželjena in nujna.   
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU / NOSILCU 
PROJEKTA, IZDELOVALCIH IP IN PRIHODNJEM 
UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

 

3.1 Osnovni podatki o investitorjih / partnerjih v projektu 
 

Tabela 9: Podatki o vodilnem partnerju (projektnem partnerju 1). 
 

Vodilni partner: 

Občina Lenart  
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija  
 
Davčna številka: SI 68458509 
Spletna stran: http://www.lenart.si/   
E-mail: obcina@lenart.si  
Telefon: +386 (2) 729 13 10 
Odgovorna oseba: mag. Janez Kramberger 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 10: Podatki o projektnem partnerju 2. 
 

Projektni partner 2: 

Gradski muzej Varaždin 
Šetalište J. J. Strossmayera 3, 42000 Varaždin, Hrvaška 
 
Davčna številka (OIB): 79080044388 
Spletna stran:  www.gmv.hr      
E-mail: muzej@gmv.hr      
Telefon: +385 42 658 754 
Odgovorna oseba: Miran Bojanić Morandini 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 
  

http://www.lenart.si/
mailto:obcina@lenart.si
mailto:muzej@gmv.hr
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Tabela 11: Podatki o projektnem partnerju 3. 
 

Projektni partner 3: 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko (UM FERI) 
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija 
 
Davčna številka: 71674705 
Spletna stran: http://www.um.si      
E-mail: rektorat@um.si    
Telefon: +386 (2) 23 55 280  
Odgovorna oseba: Dr. Igor Tičar, rektor 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 12: Podatki o projektnem partnerju 4. 
 

Projektni partner 4: 

Turistička zajednica Varaždinske županije 
Uska ul. 4, 42000 Varaždin, Hrvaška 
 
Davčna številka (OIB): 47150552254 
Spletna stran: www.turizam-vzz.hr      
E-mail: info@turizam-vzz.hr      
Telefon: +385 42 210 096 
Odgovorna oseba: Elizabeta Dolenec 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 13: Podatki o projektnem partnerju 5. 
 

Projektni partner 5: 

Općina Vinica 
Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, Hrvaška 
 
Davčna številka (OIB): 19913793314 
Spletna stran: www.vinica.hr      
E-mail: opcina.vinica@vz.t-com.hr     
Telefon: +385 42 722 233 
Odgovorna oseba: Marijan Kostanjevac 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

mailto:rektorat@um.si
mailto:info@turizam-vzz.hr
mailto:opcina.vinica@vz.t-com.hr
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Tabela 14: Podatki o projektnem partnerju 6. 
 

Projektni partner 6: 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah  
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, Slovenija 
 
Davčna številka: SI 72359528 
Spletna stran: http://www.sv-andraz.si/  
E-mail: info@sv-andraz.si  
Telefon: +386 (2) 757 95 30 
Odgovorna oseba: Darja Vudler 
 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 15: Podatki o projektnem partnerju 7. 
 

Projektni partner 7: 

Općina Donja Voća 
Donja Voća 26c, 42245, Donja Voća, Hrvaška 
 
Davčna številka (OIB): 07707519145 
Spletna stran: www.voca.hr      
E-mail: nacelnik@voca.hr     
Telefon: +385 42 766 713 
Odgovorna oseba: Krunoslav Jurgec 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 16: Podatki o projektnem partnerju 8. 
 

Projektni partner 8: 

Občina Sveta Ana  
Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, Slovenija 
 
Davčna številka: SI 59385081 
Spletna stran: http://www.sv-ana.si     
E-mail: zupan@sv-ana.si  
Telefon: + 386 (2) 729 58 82 
Odgovorna oseba: Silvo Slaček  
 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

http://www.sv-andraz.si/
mailto:info@sv-andraz.si
mailto:nacelnik@voca.hr
http://www.sv-ana.si/
mailto:zupan@sv-ana.si
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Tabela 17: Podatki o pridruženem partnerju. 
 

Pridruženi partner: 

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, 
Območna enota Maribor (ZVKDS) 
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 
Davčna številka: 45991413 
Spletna stran: http://www.zvkds.si/     
E-mail: jernej.hudolin@zvkds.si  
Telefon: +386 (1) 23 43 140  
Odgovorna oseba: Jernej Hudolin 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 

3.2 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 

Tabela 18: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije. 
 

Izdelovalec 
investicijske 
dokumentacije: 

ProFUTURUS d.o.o. 
Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija 
 
Davčna številka: SI 57007616 
Spletna stran: www.profuturus.eu     
E-mail: info@profuturus.eu   
Telefon: +386 (0)40 357 457 
Odgovorna oseba: Dr. Matej Požarnik, direktor 
Vodja projekta: Lea Robič Mohar, poslovna direktorica 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Vodja projekta: Podpis Žig 

 
 

3.3 Osnovni podatki o prihodnjem upravljavcu 
 
Upravljavci in hkrati lastniki rezultatov projektnih aktivnosti bodo projektni partnerji. Vsak 
izmed partnerjev bo upravljavec na svojem območju. Podatki o partnerjih oz. upravljavcih so 
navedeni v poglavju 3.1. 

http://www.zvkds.si/
mailto:jernej.hudolin@zvkds.si
http://www.profuturus.eu/
mailto:info@profuturus.eu
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM 
POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVAL PROJEKT TER 
USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI  

 

4.1 Analiza obstoječega stanja na programske območju 
 
Program sodelovanja Slovenija-Hrvaška (PS) obsega 17 NUTS 3 regij - statistične regije v 
Sloveniji in županije na Hrvaškem: 

 Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, 
Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-
notranjska regija, Obalno-kraška regija; 

 Hrvaška: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Mesto Zagreb, Zagrebška 
županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija 
in Karlovška županija. 

 
Na programskem območju je leta 2013 živelo 3.285.000 ljudi. Programsko območje (PO) 
pokriva 31.728 km2, od tega 46,6% v Sloveniji in 53,4% na Hrvaškem. Območje zajema velik 
delež slovenskega ozemlja (73%) in 30% ozemlja Hrvaške. Z izjemo Mesta Zagreb in 
Osrednjeslovenske regije je programsko območje redko poseljeno. Povprečna gostota 
prebivalstva je 120,7 prebivalcev/km2. Najbolj redko naseljena so hribovita in gorata dinarska 
območja Jugovzhodne Slovenije in Primorsko-notranjske regije, Karlovške županije in 
severni deli Primorsko-goranske županije. 

 

 
 

Slika 3: Programsko območje Slovenije in Hrvaške. 
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Za programsko območje je značilno: 

 Mesta predstavljajo pomembno funkcionalno podporo ter storitveno, zaposlitveno in 
prometno povezavo do okoliških suburbanih območij in podeželskega zaledja. 50% 
prebivalstva živi v mestnih središčih, ki predstavljajo glavno gonilno silo 
programskega območja. Preostala polovica živi v manjših in srednje velikih mestih ali 
v razpršenih podeželskih naseljih. 

 Programsko območje je relativno dobro vključeno v mednarodne prometne poti. 
Obstoječa regionalna cestna infrastruktura je v slabem stanju. Lokalne in regionalne 
železniške povezave so slabo razvite. Pomanjkanje povezav s sosednjimi državami, 
interoperabilnosti in varnosti so skupne pomanjkljivosti. Javni prevoz v obmejnih 
regijah je slabo razvit, neučinkovit, neenakomerno porazdeljen ter skoncentriran 
predvsem v večjih urbanih središčih ali njihovi bližini. 

 Programsko območje z 1.570 milijoni ha gozda, kar predstavlja 49,5% celotne 
površine, spada med najbolj gozdnata območja v EU. Gozdovi so pomemben naravni 
in gospodarski vir ter zagotavljajo številne ekosistemske storitve. 

 Območje označujejo trije pokrajinski tipi: Panonska nižina in gričevje na vzhodu, 
veriga Dinarskega gorovja z značilnimi kraškimi pojavi in Jadranska obala z otoki 
Severnega Kvarnerja. Obsežna zavarovana območja pokrivajo kar 3.703,5 km2 
(11,7% čezmejnega ozemlja) in vključujejo 8 regionalnih in krajinskih parkov v 
Sloveniji in 3 naravne ter 2 narodna parka na Hrvaškem. 

 Visok odstotek Nature 2000 (31,1% območij, pomembnih za Skupnost (OPS) in 
22,5% posebnih območjih varstva (POV) na ozemlju PO) odraža visoko kakovost 
okolja. 

 Visoka biotska raznovrstnost - številne rastlinske in živalske vrste predstavljajo 
posebno vrednoto programskega območja, vendar jih ogroža več dejavnikov pritiska. 

 Bogata kulturna dediščina je dobro zastopana tako v mestih kot tudi na podeželju. 
Več kot 25.000 registriranih enot kulturne dediščine predstavlja pomemben razvojni 
potencial. Od teh je 262 enot nacionalnega pomena - 10 v hrvaških županijah in 252 
v slovenskih regijah. 

 Pomanjkanje delovnih mest, vse večja brezposelnost (več kot 215.000 brezposelnih v 
letu 2014) in splošno poslabšanje gospodarskih razmer, so okrepili migracijske 
tokove iz podeželskih v urbana območja in tudi v druge države. Ustvarjanje delovnih 
mest in boj proti revščini predstavljajo glavne izzive za zaustavitev izseljevanja. 

 Staranje prebivalstva je značilno za celotno PO. Število prebivalcev, starih 15 let ali 
manj, je presegalo število tistih, starih 65 let in več, le v Zagrebški in Medžimurski 
županiji. 

 Zagreb, Ljubljana, Koper, Maribor in Reka so glavna izobraževalna središča PO. 
147.000 študentov in 33.500 diplomantov predstavlja pomemben človeški kapital. 

 30% prebivalstva na Hrvaškem in 20% v Sloveniji je bilo v letu 2013 ogroženega 
zaradi revščine ali socialne izključenosti, medtem ko je bilo povprečje EU-28 24,5%. 
V stiski so različne ciljne skupine: starostniki, dolgotrajno brezposelni, mladi 
brezposelni, invalidi, družine z nizkimi dohodki, enostarševske družine in drugi. 

 Neskladja v regionalnem bruto domačem proizvodu (BDP) in bruto dodani vrednosti 
(BDV). Osrednjeslovenska regija in Mesto Zagreb sta ustvarila približno polovico BDP 
in BDV programskega območja. Povprečna neto plača na Hrvaškem je v letu 2013 
znašala 733 €, v Sloveniji pa 992 €. 

 Turizem je z 9 milijoni ustvarjenih prihodov turistov in 41 milijoni nočitev v letu 2013, 
pomembna gospodarska dejavnost programskega območja. 80% vseh nastanitvenih 
kapacitet je na hrvaški strani, kjer je bilo ustvarjenih 73% vseh prihodov turistov in 
82% vseh nočitev. 

 Znanstvena in raziskovalna mreža v programskem območju je dokaj močna, njeno 
jedro v javni sferi predstavlja 86 univerzitetnih organizacij in 39 javnih (raziskovalnih) 
institucij. 
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4.2 Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljeval projekt 
 
Čeprav se na programskem območju nahajajo nekatere izmed najbolj naprednih turističnih 
destinacij (npr. Istra, zdravilišča, glavna mesta, kraške jame), pa priložnosti, ki jih ponujajo 
dediščina, tradicionalno znanje, naravni parki, krajine podeželskih zaledij in manjša 
zgodovinska mesta, niso dovolj izkoriščene. Opazno je pomanjkanje povezovanja med 
muzeji, gradovi, naravnimi znamenitostmi, tradicionalnimi prireditvami, itd., v okviru katerih bi 
lokalno gospodarstvo lahko razvijalo skupne čezmejne produkte ali destinacije, konkurenčne 
na mednarodnih trgih. Stopnja inovativnosti in vključenosti kulturnih in ustvarjalnih industrij v 
razvoj turističnih proizvodov, ki temeljijo na kulturni dediščini, je trenutno na zelo nizki ravni. 
 
Izkoriščenost potenciala dediščine za trajnostni razvoj programskega območja je odvisna od 
sposobnosti ljudi za dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja 
ohranjenosti habitatnih tipov in vrst, kot tudi naravne in kulturne dediščine. Zato je izražena 
potreba po pametni valorizaciji in aktivnem ohranjanju dediščine skozi povezovanje z 
lokalnim gospodarstvom in vključevanje v čezmejne proizvode/destinacije trajnostnega 
turizma. Obenem je izredno pomembna tudi vključitev lokalnih prebivalcev. 
 
Z namenom izkoriščanja danih prednosti in zaznanih priložnosti se je vzpostavilo 
komplementarno partnerstvo 9 organizacij, ki se je odločilo pristopiti k izkoriščanju naravnih 
in kulturnih vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki 
prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni 
ter aktiviranju družbeno-gospodarskih potencialov na drugi strani. 
 
Projekt »DETOX« bo zadovoljeval potrebe: 

 projektnih partnerjev: ohranjanje in valorizacija kulturne dediščine, povečanje 
turistične ponudbe, boljša povezanost med partnerskimi območji ter skupna 
promocija, kar bo prispevalo k povečanju števila obiskovalcev na programskem 
območju ter boljšemu gospodarskemu in socialnemu razvoju. 

 ciljnih skupin: obiskovalci in prebivalci bodo na enem mestu našli celotno ponudbo 
programskega območja, kar jim bo omogočilo bolj aktivne počitnice, lažje in 
kratkotrajnejše planiranje obiska ter pridobitev informacij o zgodovinskih, etnoloških, 
kulinaričnih, itd. doživetjih na enem mestu. 

 programskega območja s čezmejnim pristopom: čezmejno območje bo pridobilo 
celostno aplikacijo, ki bo združevalo celotno turistično ponudbo na enem mestu. 
Hkrati bodo na enem mestu povezane vse enote kulturne in naravne dediščine. Z 
valorizacijo kulturne dediščine in običajev bomo popestrili ponudbo ter pritegnili 
obiskovalce, da se zadržijo na programskem območju dlje časa. 

 
 

4.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Projekt ključno prispeva k uresničevanju: 

 ciljev strategije Evropa 2020: pametna (evropska digitalna agenda), trajnostna 
(Evropa, gospodarna z viri) in vključujoča rast (nova znanja, nove spretnosti).  

 ciljev Teritorialne agende: zagotavljanje enakega dostopa do infrastrukture in znanja 
(objekti kulturne dediščine in trajnostna turistična produkta, bodo omogočali dostop 
gibalno oviranim osebam) in trajnostni razvoj, preudarno upravljanje ter varstvo 
naravne in kulturne dediščine (trajnostna turistična produkta bosta prispevala h 
krepitvi kulturnih virov kot dodane vrednosti razvoja). 

 ciljev Makroregionalne strategije EU za Podonavje: ustvarjanje perspektivnejše regije, 
v kateri skupaj ustvarjamo, izobražujemo in raziskujemo, kjer sta temelj gospodarska 
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rast in socialna vključenost ter skupni razvoj in promoviranje atraktivne turistične in 
kulturne destinacije.  

 ukrepa 6 Strategije EU za Alpsko regijo: ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, 
vključno z vodo, in kulturnih virov. 

 

 
 

Slika 4: Prioritetna investicijska področja EU 2014-2020. 
  
 
Projekt je usklajen tudi z posameznimi cilji nacionalnih (osnutkom Strategije razvoja 
Slovenije 2014 – 2020, Strategija pametne specializacije S4), regionalnih (RRP Podravje 
2014 – 2020) in lokalnih strategij (LAS Ovtar) ter razvojnimi programi in politikami, ki se 
dotikajo zadevne tematike za trajnostni razvoj območja, turizma, kulturne in naravne 
dediščine (Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016). 
 
Celotna vsebina projekta se navezuje na Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Hrvaška, ki upošteva ambicije evropske kohezije in strategije Evropa 2020, katerih cilj je 
pametna, trajnostna in vključujoča rast. Projekt se uvršča v prednostno os 2: Ohranjanje in 
trajnostna raba naravnih in kulturnih virov. 
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
Glavne naravne in kulturne dobrine območja privabljajo goste iz urbanih središč in 
mednarodne turiste, čeprav zlasti na podeželju te še vedno predstavljajo neizkoriščen 
potencial za ohranitev poseljenosti območij. Veliko spomenikov dediščine potrebuje naložbe 
v ohranjanje in inovativno uporabo. Nevključevanje dediščine v trajnostni turizem, 
pomanjkanje atraktivnosti in prepoznavnosti ovirata razvoj zelenih gospodarstev na tem 
področju. 
 
Programsko območje je bogato z opredmeteno in neopredmeteno naravno ter kulturno 
dediščino. Ustrezno ohranjanje in valorizacija takih sredstev predstavljata velik potencial za 
gospodarski in socialni razvoj partnerskega območja, predvsem glede trajnostnega turizma. 
Za razvoj območja kot trajnostne turistične destinacije je potrebna uravnotežena usklajenost 
med povečano stopnjo ohranitve in javno dostopnostjo ohranjenih naravnih virov skupaj z 
ohranitvijo kulturne kompleksnosti, ki sta jo ustvarili dve različnih kulturni identiteti. Projekt 
čezmejnega sodelovanja je pomembno orodje za doseganje takšnega ravnovesja, saj ga je 
mogoče doseči le z vzpostavljanjem skupnega razumevanja in celovitih skupnih pristopov 
valorizacije, ki zagotavljajo ohranitev kulturne dediščine na eni strani in spodbujajo trajnostni 
turizem na drugi. 
 
Tržne možnosti se nanašajo na spodbujanje aktivnega ohranjanja kulturne dediščine, ki 
temelji na pametnem ravnovesju med ohranjanjem in mobilizacijo dediščine za razvoj 
trajnostnega turizma. Poseben poudarek je namenjen aktiviranju in trajnostni ter privlačni 
rabi dediščine, kar bo dodatno spodbujeno s stimulacijo podjetništva in ustvarjanjem zelenih 
delovnih mest. Tržne možnosti projektnih partnerjev v okviru projekta se nanašajo na: 

 ohranjanje kulturne dediščine, ki ji grozi izguba, 

 zagotavljanje pravega ravnovesja med ohranjanjem in trajnostno rabo naravnih in 
kulturnih virov, 

 izkoriščanje potenciala kulturne dediščine za trajnostni gospodarski razvoj in 
diverzifikacijo gospodarstva, zlasti trajnostnega turizma, 

 izboljšanje povezav med najbolj naprednimi turističnimi destinacijami in zanimivostmi 
ter središči lokalnega pomena/zaledjem, 

 oživljanje starih običajev in tradicije, 

 aktiviranje kulturnih in umetniških potencialov v regiji, 

 okrepitev sodelovanja in izmenjava izkušenj s sodelujočimi partnerji v projektu. 
 
Z vidika kulturne in jezikovne dediščine obstaja dolga skupna čezmejna zgodovina. Zato je 
potrebno podpreti prizadevanja za čezmejno usklajenost, da se bodo lahko izkoristile 
zmožnosti opredmetene in neopredmetene kulturne dediščine programskega območja z 
namenom izboljšanja turistične privlačnosti programskega območja. 
 
Naravna in kulturna dediščina sta ključni za družbeno in regionalno identiteto ter 
povezovanje regije, zato imajo s tem povezane teme edinstveni čezmejni značaj. Z 
naraščanjem stopnje zaščite se veča tudi potreba po uravnoteženem usklajevanju te stopnje 
z javno dostopnostjo. 
 
V projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo iz različnih 
področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. 
Neposrednih koristi projekta bodo deležni obiskovalci, prebivalci, nevladne organizacije, 
lokalni ponudniki in turistični centri na čezmejnem območju, itd. Projekt ne bo ustvarjal 
neposrednih prihodkov. 
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6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 

6.1 Opis projekta 
 
Projekt predvideva razvoj storitev trajnostnega turizma z vidika kulturne dediščine, v okviru 
katerega bo pripravljen pregled zgodovinske, etnografske in kulturne dediščine čezmejnega 
območja. Preko sodelovanja z lokalnimi ponudniki, društvi, turističnimi organizacijami bo 
izdelana baza podatkov lokalnih pridelovalcev tradicionalne hrane, obrtnikov ter SME-jev, ki 
opravljajo tradicionalne dejavnosti. Izvedene bodo investicije, ki bodo izboljšale turistično 
infrastrukturo in stanje kulturne dediščine. Izvedeni dogodki, delavnice in promocijske 
aktivnosti bodo prispevali k večjemu zavedanju potencialnih obiskovalcev o obstoječi kulturni 
dediščini.  
 
V projekt aktivno vključujemo dejavnosti vezane na revitalizacijo, varovanje in ohranjanje 
kulturne dediščine za skupni razvoj novih izdelkov na področju trajnostnega turizma z 
namenom valorizacije kulturne dediščine in povečanja privlačnosti programskega območja. V 
okviru projekta bodo v občinah realizirane naslednje investicije: 

 ureditev skupnega turistično-informativnega centra, 

 ureditev tradicionalnih hiš v originalnem izgledu in v obliki muzeja, 

 predstavitev integrativnega turističnega produkta s pomočjo hologramov, 

 ureditev nastanitvenih kapacitet v tradicionalnem stilu. 
 
V občini Lenart bo urejena varna pot v dolžini 390 m (odvodnjavanje, javna razsvetljava; 13 
drogov z led svetili v skladu z EU standardi, ureditev prometne signalizacije) do kulturne 
dediščine – Kulturni dom Zavrh, vključno s prireditvenim platojem v izmeri 250 m2. 
 
V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah se bo obnovilo Hrgovo domačijo (ureditev 
električne napeljave, strelovoda, razsvetljave, vodovodnega omrežja, kuhinjske niše, 
sanitarij, črne kuhinje, slamnate strehe, notranjih ilovnatih ometov in beljenja, zunanjih 
ilovnatih tradicionalnih ometov in beljenja, premazov vseh lesenih delov domačije, 
pohodnega dela okoli, dovoza, nakup opreme, itd.), označilo enote nepremične kulturne 
dediščine vpisane v register in vzpostavilo TIC (nakup opreme, ureditev parkirišča 250 m2, 
namestitev smerokazov, itd.). 
 
V občini Sveta Ana se bo uredila Grafonževa domačija (ureditev spalnih in sanitarnih 
prostorov v mansardi v velikosti 117,90 m2, nakup opreme in označitev s tablo) in Kaplova 
domačija (ureditev sanitarnih prostorov velikosti 4,03 m2 za potrebe sprejemanja turistov in 
možnosti nudenja nočitev v objektu). 
 
Občina Vinica bo sanirala tradicionalno »viničko« hišo z gospodarskim poslopjem (gradbeno 
obrtniška dela – rušilna, tesarska, betonska, krovska, zidarska, soboslikarska, 
elektroinštalaterska in druga; ureditev okolice hiše, itd.).  
 
Občina Donja Voća bo pristopila k obnovi stare tradicionalne »voćanske« hiše (predvidena 
so gradbeno obrtniška dela in obnova objekta v tradicionalnem stilu in s tradicionalnimi 
metodami). 
 
Celoten projekt zajema izvedbo petih delovnih sklopov. 
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Slika 5: Delovni sklopi projekta. 
 
 

6.2 Tehnični opisi delovnih sklopov projekta 
 

Delovni sklop 1:  Upravljanje 

Trajanje:  1.10.2016 – 30.9.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Vodenje projekta, 

 koordiniranje projektnih aktivnosti, 

 organizacija in izvedba 4 sestankov projektnih partnerjev, 

 finančno spremljanje projekta, 

 priprava vmesnih poročil in končnega poročila, 

 izvedba komunikacije med projektnimi partnerji, skupnim tehničnim sekretariatom in 
kontrolorjem, 

 evalvacija projekta. 

Dosežki projekta: 

 4 skupni sestanki projektnih partnerjev, 

 4 vmesna poročila vsakega partnerja in 4 poročila vodilnega partnerja,  

 1 uspešno izveden projekt. 

 
 

Delovni sklop 2:  
IZVAJANJE - Oblikovanje integralnega produkta podeželskega 
razstrupljanja 

Trajanje:  1.10.2016 - 30.9.2017 

Projektne aktivnosti: 

 Popis etnografske kulturne dediščine partnerskega območja, 

 izdelava baze podatkov lokalnih pridelovalcev tradicionalne hrane, lokalnih obrtnikov 
ter SME-jev, ki opravljajo tradicionalne dejavnosti, 

 oblikovanje aplikacije za mobilne naprave (obiskovalci odčitajo QR kodo, ki se nahaja 
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v vseh muzejih v okviru projekta). 

Dosežki projekta: 

 Zbirka tradicionalnih domačij s statusom kulturne dediščine, z zgodovinskim orisom in 
opisom, 

 zbirka lokalnih pridelovalcev tradicionalne hrane, lokalnih obrtnikov ter SME-jev, ki 
opravljajo tradicionalne dejavnosti, 

 vizualen prikaz tradicionalnih domačij preko krajših filmov o posamezni lokaciji,  

 1 skupna spletna in mobilna aplikacija. 

 
 

Delovni sklop 3:  INVESTICIJE - Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja  

Trajanje:  1.5.2017 - 30.9.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Ureditev skupnega turistično-informativnega centra, 

 ureditev tradicionalnih hiš v originalnem izgledu in v obliki muzeja, 

 predstavitev integrativnega turističnega produkta s pomočjo hologramov, 

 ureditev nastanitvenih kapacitet v tradicionalnem stilu. 

Dosežki projekta: 

 1 turistično-informativni center, 

 hologramski prikaz življenja v tradicionalni domačiji, 

 tradicionalne domačije, preurejene v originalno stanje (Hrgova domačija, Grafonževa 
domačija, Kaplova domačija, domačija v Vinici in Donji Voći), ureditev dostopa do 
kulturnega doma ob Stupičevi vili, ureditev parkirišča za obiskovalce Hrgove domačije 
ter postavitev informacijskih tabel, 

 otvoritev turistično-informativnega centra, urejenih domačij in zbirk. 

 
 

Delovni sklop 4: 
IZVAJANJE - Po stopinjah prednikov preko spoznavanja kulturne 
dediščine 

Trajanje:  1.11.2016 - 30.7.2017 

Projektne aktivnosti: 

 Izvedba in prikaz življenja naših prednikov (v obliki muzejev), 

 priprava delavnic spoznavanja "cimprane" gradnje, 

 priprava delavnic pletenja košar,  

 zbiranje zgodb za "storytelling" v urejenih cimpračah, 

 predstavitev življenja naših prednikov v »digitalni knjižnici«, preko kina na prostem, 
dramskih iger, 

 organizacija kmečkih iger in iger brez meja, itd. 

Dosežki projekta: 

 delavnice spoznavanja "cimprane" gradnje, 

 pripovedovanje zgodb, 

 kmečke igre in igre brez meja, 

 dramske igre na prostem, 

 literarni večer,  

 delavnice pletenja košar, itd. 
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Delovni sklop 6: KOMUNIKACIJA 

Trajanje:  1.10.2016 - 30.9.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Priprava načrta promocijskih aktivnosti, 

 priprava spletne strani, 

 informiranje javnosti o kulturni in naravni dediščini, 

 promocija novih turističnih paketov širši javnosti. 

Dosežki projekta:  

Začetne aktivnosti: 

 1 celostna grafična podoba projekta (FERI). 

 1 spletna stran projekta (FERI). 
Javni dogodki: 

 1 otvoritveni dogodek projekta z novinarsko konferenco (LENART). 

 2 novinarski konferenci projekta (SV. ANA, SV. ANDRAŽ). 

 Organizacija 7 prireditev (LENART, VINICA, SV. ANDRAŽ, DONJA VOĆA, SV. ANA). 

 1 zaključna tiskovna konferenca (VINICA). 
Publikacije: 

 1300 večjezičnih brošur (GMV, SV. ANDRAŽ). 

 4 plakati in vabila (GMV, LENART, DONJA VOĆA). 

 3500 zloženk (LENART, SV. ANA). 

 2500 letakov (VINICA, DONJA VOĆA). 
Promocijski material:  

 500 vrečk, 200 map in 200 pisal (LENART). 

 500 skodelic, 500 stekleničk za vodo, 500 kozarcev (SV. ANA). 

 350 majic (LENART, VINICA). 

 1300 promocijskih izdelkov (VINICA, SV. ANDRAŽ). 
Digitalne dejavnosti: 

 1 predstavitveni videospot projekta (LENART). 

 20 objav v televizijskih medijih (LENART, VINICA, SV. ANDRAŽ, DONJA VOĆA, SV. 
ANA), 19 v časopisih (VINICA, DONJA VOĆA, SV. ANDRAŽ, SV. ANA), 1 objava v 
strokovni reviji (VINICA), 6 objav na spletnih portalih (VINICA), 11 objav in 2 oddaji na 
radiu (SV. ANDRAŽ, DONJA VOĆA). 

 Kreacija Facebook profila (FERI). 

 
 
  



 

 

 Februar 2016 Stran 147 

7 ANALIZA ZAPOSLENIH 
 

7.1 Analiza zaposlenih za alternativo “z” investicijo 
 
V kolikor bo prišlo do izvedbe projekta, bo za izvajanje projekta skrbela skupina 
strokovnjakov zaposlenih pri projektnih partnerjih. Imenovana je vodja projekta, mag. Lidija 
Šipek iz Občine Lenart. Pri izvedbi aktivnosti pomagajo člani projektne skupine – od vsakega 
projektnega partnerja po eden, ki so odgovorni za izvedbo posameznih delovnih sklopov in 
zadolženi  za izvedbo aktivnosti na svojem območju/področju. Vsak projektni partner je 
enakovredno zastopan v projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše odločitve v 
okviru projekta se sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po potrebi se pri izvedbi 
projekta s svojimi izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri projektnih partnerjih 
 

 
 

Slika 6: Kadrovsko organizacijska shema partnerjev. 
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Zaradi izvedbe projekta »DETOX« bo za čas trajanja projekta na novo zaposlena 1 oseba s 
polnim delovnim časom (Gradski muzej Varaždin). Ostali projektni partnerji ne pričakujejo 
novih neposrednih zaposlitev s polnim delovnim časom, bo pa na račun oblikovanja nove 
trajnostne čezmejne turistične ponudbe in večjih razvojnih možnosti na programskem 
območju ustvarjenih več posrednih zaposlitev pri lokalnih ponudnikih. 
 
 

7.2 Analiza zaposlenih za alternativo “brez” investicije  
 
Ob odsotnosti ukrepov se prenašajo dosedanje omejitve pri izkoriščanju turističnih 
potencialov območja povezanih s kulturno in naravno dediščino, saj ciljne skupine ne 
kanalizirajo svojih prihodkov v razvojne namene z največjo dodano vrednostjo. Prav tako 
zaposleni pri projektnih partnerjih v tem primeru svoj delovni čas ne namenjajo nalogam, ki bi 
imele največji učinek in najvišjo dodano vrednost. V kolikor ne pride do oblikovanja projektne 
skupine zaposleni in sodelujoči v njej ne bodo združili znanj, izkušenj in ekspertiz z različnih 
področij delovanja, ter s tem ne bodo nadgradili svojih znanj na področju izvajanja čezmejnih 
projektov. 
 
Alternativa »brez« investicije ne omogoča doseganja nove neposredne zaposlitve in 
posrednih zaposlitev na račun pozitivnih učinkov izvedbe projekta. Kvečjemu pomeni ta 
alternativa nadaljnjo degradacijo in depopulacijo območja ter povečevanje stopnje 
brezposelnosti. Poleg koristi, ki jih ne bodo deležni projektni partnerji, bodo prikrajšane tudi 
nevladne organizacije, lokalni ponudniki in podjetja na čezmejnem območju, najbolj pa 
potencialni obiskovalci območja in udeleženci dogodkov projekta. 
 
Ohranjanje obstoječe situacije bi posebej negativno vplivalo na kakovost življenja na 
programskem območju. V prihodnjih letih bi takšno stanje zaradi slabše kvalitete bivanja 
zagotovo pripeljalo do odseljevanja in padca števila prebivalcev ter poslabševanja 
demografskih kazalnikov, s čimer bi bil zaustavljen razvoj celotnega programskega območja. 
Alternativa »brez« investicije predstavlja stanje, ki je v nasprotju z navedenimi razvojnimi 
strategijami in politikami ter sprejetimi ukrepi na področju trajnostnega razvoja turizma in 
razvoja podeželja ter ne sledi viziji razvoja programskega območja, ki hoče prispevati k 
ambicijam evropske kohezije in strategije Evropa 2020, katerih cilj je pametna, trajnostna in 
vključujoča rast. 
 
  



 

 

 Februar 2016 Stran 149 

8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN 
TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN 
NEUPRAVIČENE STROŠKE 

  

8.1 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah 
 
Ocena stroškov za izvedbo projekta »DETOX« po stalnih cenah je 898.009,69 EUR z 
vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju 
njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih stroškov. 
 

Tabela 19: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (februar 2016). 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 14.970,46 79.254,13 31.113,05 125.337,64 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  1.810,31 9.668,59 3.781,77 15.260,67 

3. Potni in namestitveni stroški 580,85 1.475,93 825,51 2.882,29 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

8.790,69 119.423,66 59.231,42 187.445,77 

5. Izdatki za opremo 33.378,63 134.999,94 159,44 168.538,01 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 40.743,45 213.425,90 0,00 254.169,36 

  SKUPAJ 100.274,39 558.248,15 95.111,19 753.633,73 

  DDV  20.320,18 109.631,57 14.424,21 144.375,96 

  SKUPAJ Z DDV 120.594,57 667.879,72 109.535,40 898.009,69 

 
 

Tabela 20: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 
stalnih cenah (februar 2016). 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 
Upravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

Neupravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 

1. Stroški osebja 125.337,64 0,00 125.337,64 0,00 0,00 0,00 125.337,64 

2. 
Pisarniški in administrativni 
izdatki  

15.260,67 3.539,97 18.800,65 0,00 0,00 0,00 18.800,65 

3. Potni in namestitveni stroški 2.882,29 663,65 3.545,94 0,00 0,00 0,00 3.545,94 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake 
in storitve 

187.445,77 42.685,65 230.131,42 0,00 0,00 0,00 230.131,42 

5. Izdatki za opremo 168.538,01 39.757,99 208.296,00 0,00 0,00 0,00 208.296,00 

6. 
Izdatki za infrastrukturo in 
gradnje 

254.169,36 57.728,70 311.898,06 0,00 0,00 0,00 311.898,06 

  
SKUPAJ 753.633,73 144.375,96 898.009,69 0,00 0,00 0,00 898.009,69 
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8.2 Ocena vrednosti projekta 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 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 21. 
 

Tabela 21: Napoved inflacije 2016-2018. 
 

Stopnje inflacije od 2016-2018 2016 2017 2018 

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

Faktor inflacije 1 1,01 1,03 

 
 
V tabeli 22 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju 
zgoraj navedene stopnje inflacije. Kot izhodiščno je dano leto 2016. 
 

Tabela 22: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 14.970,46 80.363,69 31.990,31 127.324,46 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  1.810,31 9.803,95 3.888,41 15.502,66 

3. Potni in namestitveni stroški 580,85 1.496,59 848,79 2.926,23 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

8.790,69 121.095,59 60.901,51 190.787,79 

5. Izdatki za opremo 33.378,63 136.889,93 163,93 170.432,50 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 40.743,45 216.413,86 0,00 257.157,32 

  SKUPAJ 100.274,39 566.063,63 97.792,95 764.130,96 

  DDV  20.320,18 111.166,41 14.830,91 146.317,51 

  SKUPAJ Z DDV 120.594,57 677.230,04 112.623,86 910.448,47 

 
 

Tabela 23: 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. Stroški osebja 127.324,46 0,00 127.324,46 0,00 0,00 0,00 127.324,46 

2. 
Pisarniški in administrativni 
izdatki  

15.502,66 3.596,01 19.098,67 0,00 0,00 0,00 19.098,67 

3. Potni in namestitveni stroški 2.926,23 673,77 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake 
in storitve 

190.787,79 43.442,85 234.230,64 0,00 0,00 0,00 234.230,64 

5. Izdatki za opremo 170.432,50 40.207,75 210.640,25 0,00 0,00 0,00 210.640,25 

6. 
Izdatki za infrastrukturo in 
gradnje 

257.157,32 58.397,13 315.554,45 0,00 0,00 0,00 315.554,45 

  
SKUPAJ 764.130,96 146.317,51 910.448,47 0,00 0,00 0,00 910.448,47 
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8.3 Osnove za oceno vrednosti projekta 
 
Ocenjena vrednost projekta »DETOX« je bila določena na podlagi strokovne ocene 
odgovornih oseb zadolženih za pripravo projektov zaposlenih pri posameznih projektnih 
partnerjih in podobnih, v preteklosti izvedenih oziroma naročenih del in storitev. Za 
investicijske stroške je osnova za ocenjeno vrednost projektantski predračun ali izkustvena 
ocena strokovnjakov s posameznih področij. 
 
 

8.4 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov 
 
V tabeli 24 je prikazana specifikacija vrednosti projekta »DETOX« po tekočih cenah, ki 
prikazuje členitev vrednosti projekta po vrstah stroškov in partnerjih. Najvišji so stroški za 
infrastrukturo in gradnjo, najmanjši po velikosti pa potni stroški in stroški nastanitev. 
 

Tabela 24: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah (z DDV). 
 

PP 
ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

O
B

Č
IN

A
 L

E
N

A
R

T
 

1. Stroški osebja 2.242,15 16.629,37 3.550,00 22.421,53 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  336,32 2.494,41 532,50 3.363,23 

3. Potni in namestitveni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 3.000,00 40.500,00 35.500,00 79.000,00 

5. Izdatki za opremo 19.421,53 45.793,72 0,00 65.215,25 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 

  SKUPAJ 25.000,01 185.417,50 39.582,50 250.000,00 

G
R

A
D

S
K

I 
M

U
Z

E
J
 V

A
R

A
Ž

D
IN

 

1. Stroški osebja 3.896,10 15.584,42 11.688,31 31.168,83 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  584,42 2.337,66 1.753,25 4.675,32 

3. Potni in namestitveni stroški 50,00 200,00 100,00 350,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 2.290,00 4.450,64 2.290,00 9.030,64 

5. Izdatki za opremo 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 12.120,52 22.572,72 15.831,56 50.524,79 

U
M

 F
E

R
I 

1. Stroški osebja 694,00 14.004,00 10.503,00 25.201,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  104,10 2.100,60 1.575,45 3.780,15 

3. Potni in namestitveni stroški 100,00 300,00 200,00 600,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

5. Izdatki za opremo 100,00 1.500,00 200,00 1.800,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 998,10 21.904,60 12.478,45 35.381,15 

T
U

R
IS

T
. 

Z
A

J
E

D
. 

V
A

R
A

Ž
D

. 
Ž

U
P

. 1. Stroški osebja 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Potni in namestitveni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
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5. Izdatki za opremo 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

O
B

Č
IN

A
 V

IN
IC

A
 

1. Stroški osebja 5.282,50 6.060,00 210,00 11.552,50 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  792,38 909,00 31,50 1.732,88 

3. Potni in namestitveni stroški 100,00 100,00 100,00 300,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 2.000,00 15.000,00 2.000,00 19.000,00 

5. Izdatki za opremo 8.225,00 45.500,00 0,00 53.725,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00 

  SKUPAJ 58.899,88 67.569,00 2.341,50 128.810,38 

O
B

Č
IN

A
 S

V
E

T
I 
A

N
D

R
A

Ž
 1. Stroški osebja 415,00 12.275,00 2.215,00 14.905,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  62,25 1.841,25 332,25 2.235,75 

3. Potni in namestitveni stroški 150,00 450,00 150,00 750,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 1.000,00 38.000,00 22.000,00 61.000,00 

5. Izdatki za opremo 3.000,00 15.000,00 0,00 18.000,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 69.300,00 0,00 69.300,00 

  SKUPAJ 4.627,25 136.866,25 24.697,25 166.190,75 

O
B

Č
IN

A
 D

O
N

J
A

 V
O

Ć
A

 

1. Stroški osebja 1.098,00 4.392,00 3.294,00 8.784,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  164,70 658,80 494,10 1.317,60 

3. Potni in namestitveni stroški 115,00 290,00 195,00 600,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 2.600,00 21.800,00 6.800,00 31.200,00 

5. Izdatki za opremo 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 33.438,40 0,00 33.438,40 

  SKUPAJ 3.977,70 114.579,20 10.783,10 129.340,00 

O
B

Č
IN

A
 S

V
E

T
A

 A
N

A
 

1. Stroški osebja 1.342,70 11.418,90 530,00 13.291,61 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  201,41 1.712,84 79,50 1.993,74 

3. Potni in namestitveni stroški 200,00 500,00 300,00 1.000,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 24.000,00 5.000,00 29.000,00 

5. Izdatki za opremo 5.000,00 7.600,00 0,00 12.600,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 8.227,02 82.089,04 0,00 90.316,05 

  SKUPAJ 14.971,12 127.320,77 5.909,50 148.201,40 

    SKUPAJ VSI PARTNERJI z DDV 120.594,57 677.230,04 112.623,86 910.448,47 

 
 
Strukturo stroškov po tekočih cenah prikazuje tudi slika 7. 
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Slika 7: Struktura stroškov po tekočih cenah. 
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9 Analiza lokacije 
 
Lokacije predvidenih investicij v projektu se nahajajo na programskem območju Slovenija – 
Hrvaška v občinah Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah na slovenski strani 
in občinah Vinica in Donja Voća na hrvaški strani. 
 

 
 

Slika 8: Makro lokacije projekta. 
 
Investicije bodo potekale na naslednjih zemljiščih: 

 Občina Lenart: 
o Ureditev varne poti in prireditvenega platoja na zemljiščih s parc. št. 147/9, 

152/4, 153/2, 652/6, 119/4, 117/4, 124/12, 141/5, 143/2, 147/7, 147/5, 147/12, 
149/5, 715/1, 712/1, 714, 155/5, vse k.o. Zavrh. 

o Ureditev Maistrove muzejske zbirke v kulturnem domu Zavrh na zemljišču s 
parc. št. 143/2, k.o. Zavrh. 

 Občina Sveta Ana: 
o Ureditev Grafonževe domačije na zemljiščih s parc. št. *95, k.o. Zg. Ščavnica. 
o Ureditev Kaplove domačije na zemljišču s parc. št. 583/6, k.o. Dražen vrh. 

 Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah: 
o Obnova Hrgove domačije na zemljišču s parc. št. *50, k.o. Vitomarci. 
o Ureditev parkirišča na zemljišču s parc. št. 328/15, k.o. Vitomarci. 
o Vzpostavitev TIC-a na zemljišču s parc. št. 349/1, k.o. Vitomarci. 

 Občina Vinica: 
o Ureditev in oprema tradicionalne »viničke« hiše na zemljišču s parc. št. 

308/22, k.o. Marčan. 

 Občina Donja Voća: 



 

 

 Februar 2016 Stran 155 

o Obnova tradicionalne »voćanske« hiše na zemljišču s parc. št. 5774, k.o. 
Gornja Voća.  

 
Mikrolokacije nekaterih predvidenih del in natančna postavitev opreme bodo določene v teku 
izvedbe projekta. Vsa predvidena dela potekajo v skladu s področno zakonodajo in sprejetimi 
prostorskimi načrti občin na katerih se bo izvedla investicija. 
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10 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje 
 
V okviru projekta bodo izvedeni nekateri posegi v okolje in prostor (ureditev varne poti in 
prireditvenega platoja na zemljiščih v Zavrhu, ureditev Grafonževe domačije v Zg. Ščavnici, 
ureditev Kaplove domačije v Dražen vrhu, obnova Hrgove domačije v Vitomarcih in ureditev 
parkirišča, ureditev tradicionalne »viničke« hiše v Marčanu, obnova tradicionalne 
»voćanske« hiše v Gornji Voći, itd.). Pri izvedbi bodo upoštevani naslednji predpisi s 
področja varovanja okolja:   

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

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

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

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

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

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

 ostala področna zakonodaja. 
 
Pri investicijah bodo projektni partnerji upoštevali 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 prijaznih načinov prevoza). 

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

 
Projektni partnerji se zavedajo odgovornosti do okolja, v katerem delujejo in odgovornosti do 
prebivalcev, zato so tudi pri pripravah na izvedbo te investicije posebej preučili vplive 
projekta na okolje. Projektni partnerji skušajo s svojo dejavnostjo čim manj obremenjevati 
naravno okolje in biti zgled ostalim subjektom na programskem območju. Izvedba 
obravnavanega projekta bo imela izrazito pozitivne vplive in bo okolju prijazna. Ureditev 
varne poti in dostopov do objektov kulturne dediščine, parkirišč, varčne javne LED 
razsvetljave, obnova objektov, nakupi sodobne in varčne opreme, itd. so ukrepi, ki so izrazito 
usmerjeni v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izboljšujejo ekološko stanje 
(energetska učinkovitost, manjši izpusti, itd.). 
  
Kljub temu, da so v bližini predvidenih lokacij tudi stanovanjske hiše in neokrnjeno naravno 
okolje, zadevna investicija ne bo povzročala dodatnih obremenitev okolja, saj bodo posegi 
potekali na že obstoječih objektih in namenskih zemljiščih. 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 investicije 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 bosta oprema in razsvetljava čim manj 
energetsko potratni (npr. LED svetila). 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 
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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 in 
dosežen bo pozitiven vpliv na zdravje ljudi. 
 

 
 

Slika 9: Prikaz zmanjšanja obremenitve okolja. 
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11 časovni načrt izvedbe in organizacija vodenja projekta z 
izdelano analizo izvedljivosti 

 

11.1 Časovni načrt izvedbe projekta 
 
Vse aktivnosti projekta »DETOX« se bodo izvedle v obdobju od 2016 do 2018, razen 
poprojektnih aktivnosti za vzdrževanje in nadgradnjo rezultatov projekta, ki se bodo 
nadaljevale tudi v letih, ki sledijo. Grafični prikaz izvedbe investicije je prikazan na sliki 10. 
 

OPIS AKTIVNOSTI 
2016 2017 2018 

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

Investicijska dokumentacija 
                    

Pridobitev dovoljenj in soglasij  
            

Vloga na javni razpis 
                    

Pogodba o sofinanciranju 
            

Začetek projekta 
            

Upravljanje projekta 
            

Oblikovanje integralnega produkta tradicionalne domačije 
                    

Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja  
                    

Po stopinjah naših prednikov preko spoznavanja kulturne 
dediščine 

            

Komunikacija 
                    

Zaključek projekta 
                    

Poprojektne aktivnosti  
                    

 
Slika 10: Časovni načrt izvedbe investicije. 

 
 

11.2 Organizacija vodenja projekta 
 
Za vodenje projekta je zadolžena mag. Lidija Šipek iz Občine Lenart, ki je vodilni partner 
zadevnega čezmejnega projekta. Vodja projekta je zadolžena za vodenje in koordiniranje 
projektnih aktivnosti, izvedbo komunikacije med projektnimi partnerji, skupnim sekretariatom 
in kontrolorjem, finančno spremljanje celotnega projekta, za nadzor nad pripravo poročil in 
samo izvedbo projekta ter za nadzor nad pripravo evalvacije projekta. Prav tako je 
odgovorna za izvedbo aktivnosti na območju Občine Lenart. Vodja projekta ima izkušnje z 
delom na primerljivih čezmejnih projektih.  
 
Kot članica projektne skupine je zadolžena za ustrezno izvedbo potrebnih postopkov in 
ostalih izvedbenih aktivnosti, pri čemer bo še posebej pomembno sodelovanje in 
komunikacija s sodelujočimi partnerji. Vodja projekta je že organizirala pripravo investicijske 
dokumentacije, v nadaljnjem poteku projekta pa bo skrbela za ustrezno izvedbo aktivnosti in 
nadzirala potek predvidenih del. 
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Med naloge spada tudi:  

 organizacija priprave in nadzor nad projektno in investicijsko dokumentacijo,  

 zagon projekta, 

 koordinacija izvajanja projekta, 

 nadzor nad izvajanjem projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, 

 spremljanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, 

 reševanje problemov znotraj partnerstva, 

 spremljanje finančnega plana, 

 spremljanje vse potrebne dokumentacije za zagotovitev dokumentarnega toka 
projekta. 

 
Delo vodje projekta je organizirano tako, da je odgovorna za celoten proces realizacije 
projekta. V vsaki fazi projekta zagotavlja kontinuirano spremljanje poteka projekta in 
učinkovito vodenje ter ukrepanje v primeru odstopanja od zastavljenih vmesnih ciljev. 
 
 

11.3 Analiza izvedljivosti 
 
Pri izvedbi aktivnosti sodelujejo vsi partnerji v projektu. Preko članov projektne skupine – od 
vsakega projektnega partnerja po eden, so odgovorni za izvedbo posameznih delovnih 
sklopov in zadolženi  za izvedbo aktivnosti na svojem območju/področju. Vsak projektni 
partner je enakovredno zastopan v projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše 
odločitve v okviru projekta se sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po potrebi se pri 
izvedbi projekta s svojimi izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri projektnih partnerjih. 
 
Partnerji skrbijo za izvedbo zakonsko določenih postopkov pri oddaji naročil zunanjim 
izvajalcem v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Finančna realizacija naložbe bo potekala v 
skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna.  
 
Organizacija izvedbe investicije bo potekala v okviru naslednjih aktivnosti: 

 Investicijska dokumentacija 

 Pridobitev dovoljenj in soglasij  

 Vloga na javni razpis 

 Pogodba o sofinanciranju 

 Upravljanje projekta 

 Oblikovanje integralnega produkta tradicionalne domačije 

 Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja  

 Po stopinjah naših prednikov preko spoznavanja kulturne dediščine 

 Komunikacija 

 Poprojektne aktivnosti  
 
Pri izvajanju bo ključnega pomena dobro sodelovanje vseh deležnikov, ki so kakorkoli 
povezani s projektom (partnerji, zunanji izvajalci, lokalni ponudniki in turistične organizacije, 
občani, ciljne skupine). 
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Slika 11: Sodelovanje med deležniki operacije. 
 
  
Projekt je izvedljiv v navedenem časovnem načrtu in v navedenem obsegu, če bo vrednost 
investicije v okviru predvidene vrednosti, saj so v tej višini tudi zagotovljeni finančni viri. Do 
zamika izvedbe lahko pride v primeru, da bodo na posameznih javnih razpisih pridobljene 
previsoke ponudbe (bistveno višje vrednosti ponudb od predvidenih virov sredstev v 
investicijskem programu). V tem primeru bo naročnik izvedel pogajanja ali pa ponovil razpis v 
skladu z ZJN-2, sama izvedba projekta pa s tem ni ogrožena. 
 
Ostale prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije so opredeljene v okviru ostalih 
poglavij tega investicijskega programa, zato izdelava posebne študije izvedbe investicije ni 
potrebna. 
 
  

PROJEKTNI 
PARTNERJI 

ZUNANJI 
IZVAJALCI 

TURISTIČNE 
ORGANIZACIJE 

OBČANI CILJNE SKUPINE 
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12 Načrt financiranja 
 
Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura 
financiranja investicije po letih. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 910.448,47 EUR z 
DDV.  
 

Tabela 25: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VIR 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

1. Občina Lenart 25.000,01  116.886,03  -80.834,45  -23.551,59  37.500,00  

2. EU sredstva 0,00  68.531,47  120.416,95  23.551,59  212.500,00  

 
SKUPAJ Občina Lenart 25.000,01  185.417,50  39.582,50  0,00  250.000,00  

1. Gradski muzej Varaždin 12.120,52  6.514,23  -1.636,26  -9.419,78  7.578,72  

2. EU sredstva 0,00  16.058,48  17.467,81  9.419,78  42.946,08  

 
SKUPAJ Gradski muzej Varaždin 12.120,52  22.572,72  15.831,56  0,00  50.524,79  

1. UM FERI 998,10  15.470,54  -3.736,79  -7.424,68  5.307,17  

2. EU sredstva 0,00  6.434,06  16.215,24  7.424,68  30.073,98  

 
SKUPAJ UM FERI 998,10  21.904,60  12.478,45  0,00  35.381,15  

1. Turist. zajed. Varažd. žup. 0,00  745,00  150,00  -595,00  300,00  

2. EU sredstva 0,00  255,00  850,00  595,00  1.700,00  

 
SKUPAJ Turist. zajed. Varažd. žup. 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  2.000,00  

1. Općina Vinica 58.899,88  274,01  -38.459,14  -1.393,19  19.321,56  

2. EU sredstva 0,00  67.294,99  40.800,64  1.393,19  109.488,82  

 
SKUPAJ Općina Vinica 58.899,88  67.569,00  2.341,50  0,00  128.810,38  

1. Občina Sveti Andraž 4.627,25  98.032,19  -63.035,97  -14.694,86  24.928,61  

2. EU sredstva 0,00  38.834,06  87.733,22  14.694,86  141.262,14  

 
SKUPAJ Občina Sveti Andraž 4.627,25  136.866,25  24.697,25  0,00  166.190,75  

1. Općina Donja Voća 3.977,70  81.980,46  -60.141,21  -6.415,94  19.401,00  

2. EU sredstva 0,00  32.598,74  70.924,31  6.415,94  109.939,00  

 
SKUPAJ Općina Donja Voća 3.977,70  114.579,20  10.783,10  0,00  129.340,00  

1. Občina Sveta Ana 14.971,12  82.128,52  -71.353,28  -3.516,15  22.230,21  

2. EU sredstva 0,00  45.192,25  77.262,78  3.516,15  125.971,19  

 
SKUPAJ Občina Sveta Ana 14.971,12  127.320,77  5.909,50  0,00  148.201,40  

 
SKUPAJ VSI PARTNERJI 120.594,57  677.230,04  112.623,86  0,00  910.448,47  

 
SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 120.594,57  402.030,99  -319.047,10  -67.011,20  136.567,27  

 
SKUPAJ EU SREDSTVA 0,00  275.199,05  431.670,96  67.011,20  773.881,20  
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13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA  
 
Investicijski projekt ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov, ker gre za javno turistično 
infrastrukturo in brezplačne produkte in storitve. Zato je potrebno rezultate finančne analize 
postaviti v ozadje saj le-ti niso merodajni za sprejem odločitve o investiciji.  
 
Zaradi tega je potrebno opraviti tudi ekonomsko analizo, ki vključuje tudi družbeno-
ekonomske koristi. Izvedba aktivnosti v okviru projekta »DETOX« bo ustvarila družbeno-
ekonomske koristi v obliki:  

 povečanja prihodkov lokalnih ponudnikov na račun povečanega obiska 
programskega območja,  

 povečanja števila nočitev,  

 ustvarjenih neposredih in posrednih novih zaposlitev in nastanka novih podjetij,  

 prihrankov zaradi boljšega počutja uporabnikov in zmanjšanja onesnaženosti okolja 
(energetska učinkovitost, manjši izpusti, itd.),  

 sinergijskih učinkov trajnostnega čezmejnega sodelovanja, itd.  
  
Stroški poslovanja bodo nastali pri vzdrževanju turistične infrastrukture in opreme ter zaradi 
izvajanja poprojektnih aktivnosti za doseganje trajnostni projektnih rezultatov. Ocenjeni so v 
višini 24.676 EUR letno in bodo financirani proporcionalno (glede na višino stroškov 
izvedenih aktivnosti na lastnem območju) iz proračunov sodelujočih občin. Stroški začnejo 
nastajati 1.10.2018, zato je za leto 2018 predvidena le četrtina vrednosti le-teh.    
 
Strošek predstavlja tudi amortizacija, ki znaša 3% za infrastrukturo in 20% za opremo in 
ostale stroške in gre v breme odpisa vrednosti projekta »DETOX«. Amortizacijska stopnja je 
določena na podlagi računovodskih standardov in je enakomerna skozi celotno referenčno 
obdobje projekta. Ekonomska doba je vključujoč izvedbo projekta 20 let. 
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14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER 
PRESOJA UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI 
DOBI 

 
Finančna in ekonomska analiza oziroma izračun upravičenosti investicije v ekonomski dobi je 
bil izdelan na osnovi: 

 strukture in dinamike investiranja, 

 strukture in dinamike financiranja projekta, 

 obračuna stroškov in prihodkov poslovanja, 

 projekcij prihodkov in odhodkov v ekonomski dobi. 
 
Analizi sta bili narejeni za ekonomsko dobo trajanja projekta, ki znaša 20 let. V analizah so 
upoštevane stalne cene za februar 2016. Upoštevana je bila 7% diskontna stopnja. Ostanek 
vrednosti po preteku ekonomske dobe je enak neamortiziranemu delu investicije.  
 
Izračun upravičenosti investicije vsebinsko prikazuje vse kategorije, ki so opredeljene v 
analizi stroškov in koristi in so vsebinsko v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 
in 54/2010) in Delovnim dokumentom 4 – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi 
analize stroškov in koristi (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
2008). Analize so bile izdelane za izbrano varianto. 
 

14.1  Finančna analiza 
 
Projekcija prihodkov in odhodkov v tabeli 27 prikazuje, da je ob odsotnosti neposrednih 
prihodkov poslovanje neuspešno. Dinamična ocena je bila narejena na osnovi finančnega 
toka. V analizi je upoštevana vrednost investicije v stalnih cenah.  
 

14.1.1 Statična metoda izračuna finančnih kazalnikov 

 
Po statični metodi so bili izračunani kazalniki uspešnosti poslovanja v normalnem letu 
poslovanja (2019) prikazani v spodnji tabeli.  
 

Tabela 26: Finančni kazalniki na podlagi statične metode izračuna. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)  0,00 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))  0,00 

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)  0,00 

 

14.1.2 Dinamična metoda izračuna finančnih kazalnikov 

 
Po dinamični metodi so bili izračunani naslednji finančni kazalniki: 

 finančna neto sedanja vrednost, 

 finančna interna stopnja donosnosti,  

 relativna finančna neto sedanja vrednost, 

 doba vračanja investicije. 
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Tabela 27: Izračun finančnih kazalnikov na podlagi dinamične metode. 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI  

  Leto 
Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

1 2015 120.595 0 0 0 -120.595 112.705 0 0 0 -112.705 

2 2016 667.880 0 0 0 -667.880 583.352 0 0 0 -583.352 

3 2017 109.535 6.169 0 0 -115.704 89.414 5.036 0 0 -94.449 

4 2018 0 24.676 0 0 -24.676 0 18.825 0 0 -18.825 

5 2019 0 24.676 0 0 -24.676 0 17.594 0 0 -17.594 

6 2020 0 24.676 0 0 -24.676 0 16.443 0 0 -16.443 

7 2021 0 24.676 0 0 -24.676 0 15.367 0 0 -15.367 

8 2022 0 24.676 0 0 -24.676 0 14.362 0 0 -14.362 

9 2023 0 24.676 0 0 -24.676 0 13.422 0 0 -13.422 

10 2024 0 24.676 0 0 -24.676 0 12.544 0 0 -12.544 

11 2025 0 24.676 0 0 -24.676 0 11.724 0 0 -11.724 

12 2026 0 24.676 0 0 -24.676 0 10.957 0 0 -10.957 

13 2027 0 24.676 0 0 -24.676 0 10.240 0 0 -10.240 

14 2028 0 24.676 0 0 -24.676 0 9.570 0 0 -9.570 

15 2029 0 24.676 0 0 -24.676 0 8.944 0 0 -8.944 

16 2030 0 24.676 0 0 -24.676 0 8.359 0 0 -8.359 

17 2031 0 24.676 0 0 -24.676 0 7.812 0 0 -7.812 

18 2032 0 24.676 0 0 -24.676 0 7.301 0 0 -7.301 

19 2033 0 24.676 0 0 -24.676 0 6.823 0 0 -6.823 

20 2034 0 24.676 0 0 -24.676 0 6.377 0 0 -6.377 

  Skupaj 898.010 425.666 0 0 -1.323.675 785.471 201.698 0 0 -987.169 

 

KAZALNIK VREDNOST 

Neto sedanja vrednost (NSV)  -987.169 

Interna stopnja donosnosti (ISD) ISD<0 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)  -1,2568 

Doba vračanja investicije (DVI) DVI>20  

 
 
Neto sedanja vrednost (NSV) je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in 
diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe (angažiranih sredstev). Investicija v projekt 
»DETOX« je upravičena zaradi družbeno-ekonomskih koristi, kar pa finančna analiza ne 
prikazuje. Prav tako je negativna relativna neto sedanja vrednost (RNSV), ki meri neto donos 
v ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov. 
 
Interna stopnja donosnosti (ISD) meri donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi 
in kaže diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič, pri čemer je 
kriterijalna zahteva, da je ISD > = 7%. Finančna interna stopnja donosnosti je negativna. 
Tudi doba vračanja investicije (DVI) je daljša od ekonomske dobe proučevanja investicije (20 
let). 
 
Poudariti moramo, da gre za investicijo, ki je ključnega pomena za učinkovitejše izkoriščanje 
kulturne dediščine kot turističnih potencialov za izboljšanje pogojev za razvoj programskega 
območja. Nedvomno je skrb za dvig kakovosti življenja ter zagotavljanje enakovrednejših 
bivalnih pogojev tako pomembna, da ni dopusten dvom o smiselnosti vlaganj v projekt 
»DETOX«. 
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Projekt ne bo ustvarjal neposrednih neto prihodkov, ker gre za investicijo v javno 
infrastrukturo. Zato je potrebno rezultate finančne analize postaviti v ozadje, saj le-ti niso 
merodajni za sprejem odločitve o investiciji. Donosnost obravnavane investicije, ki je bila 
izračunana le na osnovi vpliva investicije na poslovanje partnerjev, je sicer pokazala 
negativno finančno donosnost predmetne naložbe. Zaradi tega je potrebno opraviti 
ekonomsko analizo, ki vključuje tudi širše družbeno-ekonomske koristi in podaja oceno o 
smiselnosti naložbe z vidika družbe kot celote. 
 
 

14.2  Ekonomska analiza 
 
Ekonomska analiza projekta je bila narejena na osnovi finančne analize, ki obravnava 
investicijo z vidika investitorja. V ekonomski analizi so vključeni elementi, ki obravnavajo 
investicijo s širšega družbenega vidika. Ekonomsko analizo smo naredili na osnovi korekcije 
finančne analize ter navodil Delovnega dokumenta št. 4 Evropske komisije – Navodila za 
uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Pri vrednotenju stroškov smo 
uporabili metodo korekcijskih faktorjev za odbitek iz vrednosti investicije in stroškov 
poslovanja. Upoštevali smo odbitek zaradi pozitivnih učinkov izvedbe investicije na 
gospodarstvo s korekcijskim faktorjem 0,8.  
 
Pri prihodkih (koristih) smo poleg neposrednih vključili tudi inducirane prihodke oz. posredne 
družbene učinke projekta na narodno gospodarstvo. Dodatni posredni družbeni prihodki 
zaradi izvedbe investicije znašajo 103.000,00 EUR na letni ravni, od česar: 

 Povečanje družbenih koristi zaradi boljših pogojev za gospodarstvo (posredne 
zaposlitve, itd.) in pozitivnih vplivov na okolje za 40.700,00 EUR.  

 Povečanje družbenih koristi zaradi povečanja dohodka lokalnih ponudnikov za 
25.000,00 EUR.  

 Povečanje družbenih koristi zaradi povečanja obiskovalcev na programskem območju 
za 17.300,00 EUR.   

 Povečanje družbenih koristi zaradi nastanka novih podjetij za 20.000,00 EUR.   
 
Družbeno-ekonomskih stroškov investicija ne povzroča. Projekcija koristi in stroškov je 
prikazana v tabeli 29. 
 

14.2.1 Statična metoda izračuna ekonomskih kazalnikov 

 
Po statični metodi so bili izračunani kazalniki uspešnosti poslovanja v normalnem letu 
poslovanja (2019), prikazani pa so v spodnji tabeli.  
 

Tabela 28: Ekonomski kazalniki na podlagi statične metode izračuna. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)  0,6227 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))  5,2176 

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)  -0,6059 
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14.2.2 Dinamična metoda izračuna ekonomskih kazalnikov 

 
Pri dinamični metodi so bili izračunani naslednji ekonomski kazalniki: 

 ekonomska neto sedanja vrednost, 

 ekonomska interna stopnja donosnosti, 

 ekonomska relativna neto sedanja vrednost, 

 ekonomska doba vračanja. 
 

Tabela 29: Izračun ekonomskih kazalnikov na podlagi dinamične metode. 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI  

  Leto 
Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

1 2015 96.476 0 0 0 -96.476 90.164 0 0 0 -90.164 

2 2016 534.304 0 0 0 -534.304 466.682 0 0 0 -466.682 

3 2017 87.628 4.935 25.750 0 -66.814 71.531 4.029 21.020 0 -54.540 

4 2018 0 19.741 103.000 0 83.259 0 15.060 78.578 0 63.518 

5 2019 0 19.741 103.000 0 83.259 0 14.075 73.438 0 59.363 

6 2020 0 19.741 103.000 0 83.259 0 13.154 68.633 0 55.479 

7 2021 0 19.741 103.000 0 83.259 0 12.294 64.143 0 51.850 

8 2022 0 19.741 103.000 0 83.259 0 11.489 59.947 0 48.457 

9 2023 0 19.741 103.000 0 83.259 0 10.738 56.025 0 45.287 

10 2024 0 19.741 103.000 0 83.259 0 10.035 52.360 0 42.325 

11 2025 0 19.741 103.000 0 83.259 0 9.379 48.935 0 39.556 

12 2026 0 19.741 103.000 0 83.259 0 8.765 45.733 0 36.968 

13 2027 0 19.741 103.000 0 83.259 0 8.192 42.741 0 34.550 

14 2028 0 19.741 103.000 0 83.259 0 7.656 39.945 0 32.289 

15 2029 0 19.741 103.000 0 83.259 0 7.155 37.332 0 30.177 

16 2030 0 19.741 103.000 0 83.259 0 6.687 34.890 0 28.203 

17 2031 0 19.741 103.000 0 83.259 0 6.250 32.607 0 26.358 

18 2032 0 19.741 103.000 0 83.259 0 5.841 30.474 0 24.633 

19 2033 0 19.741 103.000 0 83.259 0 5.459 28.480 0 23.022 

20 2034 0 19.741 103.000 0 83.259 0 5.101 26.617 0 21.516 

  Skupaj 718.408 340.533 1.776.750 0 717.810 628.377 161.359 841.899 0 52.163 

 

KAZALNIK VREDNOST 

Neto sedanja vrednost (NSV)  52.163  

Interna stopnja donosnosti (ISD) 8,05% 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)  0,0830 

Doba vračanja investicije (DVI) 9,38 

 
 
Pozitivna ekonomska neto sedanja vrednost in ekonomska interna stopnja donosnosti nad 
diskontno stopnjo 7%, kažeta na upravičenost izvedbe investicije z družbeno-ekonomskega 
vidika. Enako lahko ugotovimo pri interpretaciji ekonomske relativne neto sedanje vrednosti 
in dobe vračanja, ki je nižja od ekonomske dobe trajanja projekta.  
 
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je razlika med diskontiranim ekonomskim tokom 
vseh prilivov in diskontiranim ekonomskim tokom vseh odlivov naložbe. Ker je ENSV pri 
opredeljeni diskontni stopnji 7% večja od nič, je investicija upravičena.  
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Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) pomeni tisto diskontno stopnjo, pri kateri je 
sedanja neto ekonomska vrednost 0. Ekonomska stopnja donosnosti meri torej družbeni 
donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. Kriterijalna zahteva je, da je EISD ≥ 
7%. Ekonomska interna stopnja donosnosti za projekt je 8,05 % kar pomeni, da je investicija 
upravičena. 
 
Tudi relativna ekonomska neto sedanja vrednost, ki meri neto donos v ekonomski dobi na 
enoto diskontiranih investicijskih stroškov je pozitivna in kaže na upravičenost investicije.  
 
Izračunana doba vračanja investicije (9,38 let) kaže na upravičenost investicije, saj je krajša 
od ekonomske dobe (20 let). 
 
Na podlagi rezultatov ekonomske analize lahko ugotovimo, da je investicija upravičena iz 
širšega družbeno-ekonomskega vidika. Zaradi tega je smiselno, da naročnik izvede projekt 
»DETOX«. 
 
 

14.3  Drugi učinki, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 
 
Seveda bodo pozitivni učinki ureditve elementov kulturne dediščine, turistične infrastrukture 
in oblikovanje novih turističnih produktov vplivali tudi na nekatere druge parametre, saj so 
bile družbeno-ekonomske koristi ovrednotene le delno, večina teh pa jih je takih, da jih težko 
ovrednotimo z denarjem in so največkrat povezane z večjim standardom prebivalcev in 
boljšimi bivalnimi pogoji. 
 
Zato je potrebno upoštevati tudi družbeno-ekonomske učinke, ki v veliki meri vplivajo na 
blaginjo prebivalcev programskega območja. Kljub temu, da te učinke izredno težko 
ocenimo, jih je potrebno upoštevati, saj zelo vplivajo na kvaliteto bivanja, intenzivnost 
udejstvovanja ljudi, povečanje gospodarskih in družbenih aktivnosti. Prav s tega vidika lahko 
ugotovimo, da je sama izvedba projekta dejansko nujna. 
 
Projekt predstavlja naložbo v javno infrastrukturo, ki ni namenjena ustvarjanju neposrednih 
neto prihodkov in je s tega vidika ne smemo primerjati s tovrstnimi največkrat poslovnimi 
vlaganji. Zato uporaba finančnih kazalnikov za ugotavljanje smiselnosti investicije ni najbolj 
merodajna in je potrebno za predstavitev pomembnosti investicije za celotno družbo 
upoštevati tudi družbene učinke.      
 
Posredne koristi, ki jih bo prinesla izvedba investicije so: 

 izboljšanje pogojev za bivanje,  

 višja kakovost življenja,  

 turistični razvoj občine, 

 izboljšanje zdravja obiskovalcev in prebivalcev,  

 boljše stanje okolja, itd.  
 
Pričakujemo, da bo izvedba projekta »DETOX« posredno vplivala na povečanje blaginje 
prebivalstva, saj se bodo povečale razvojne možnosti in pogoji za podjetniško udejstvovanje 
na čezmejnem območju. Prav tako bo prisoten vpliv 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. To pomeni, 
da bo stopnja izrabe zmogljivosti v proučevani ekonomski dobi projekta 100%. Z 
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zagotovitvijo sredstev za izvedbo poprojektnih aktivnosti in vzdrževanjem rezultatov projekta 
bo dosežena tudi trajnost projekta.  
 
 

14.4  Izračun nepovratnih sredstev EU 
 
Pri finančni analizi je bila uporabljena 7% diskontna stopnja, gre pa za projekt, za katerega 
velja 85% delež sofinanciranja (CRpa). Upoštevane so bile stalne cene, pri čemer začnemo 
diskontirati v prvem letu (2016). Struktura denarnega toka za izračun finančne vrzeli je 
prikazana v tabeli 27. 
 
Koraki za določitev zneska nepovratne pomoči EU so naslednji: 
 

1. korak: Določitev finančne vrzeli (R): 
R = MaxEE/DIC, 
pri čemer so:  
maxEE (najvišji upravičeni izdatki) = DIC - DNR,  
DIC (diskontirani investicijski stroški),  
DNR (diskontirani neto prihodki = diskontirani prihodki – diskontirani operativni stroški 
delovanja + diskontirani ostanek vrednosti). 
MaxEE = 785.471 - (0 - 201.698 + 0) = 987.169 EUR 
R = 987.169 / 785.471 = 1,2568  ≥  1 (v nadaljevanju upoštevamo 100% finančno vrzel). 
 

2. korak: Izračun dodeljenega zneska (DA) za katerega se uporabi stopnja 
sofinanciranja za projekt »DETOX«: 

DA = EC x R, 
pri čemer so EC (upravičeni stroški, tekoče cene) 
DA = 910.448,47  x 1 = 910.448,47 EUR. 
 

3. korak: Izračun (najvišjega) zneska nepovratnih sredstev EU: 
sredstva EU = DA x maxCRpa, 
pri čemer je: 
maxCRpa (najvišji delež sofinanciranja, določen v javnem razpisu za predložitev projektov 
v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, na katerega sredstva 
kandidira projekt »DETOX« – je 85%). 
Nepovratna sredstva EU = 910.448,47 x 0,85 = 773.881,20 EUR. 
 
Projekt je upravičen do sofinanciranja EU sredstev v višini do 773.881,20 EUR. Investitorji so 
predvideli sofinanciranje v višini 773.881,20 EUR.   
 
Ustrezen prispevek iz skladov se računa za projekte, ki ustvarjajo neto prihodek. Pri projektu 
»DETOX« so diskontirani prihodki manjši od diskontiranih stroškov. Stopnja primanjkljaja v 
financiranju je delež diskontiranega stroška začetne naložbe, ki ga ne krijejo diskontirani neto 
prihodki projekta. Če neto prihodkov projekt ne ustvarja, je ta delež 100%. Posledično je 
znesek, za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os, enak znesku vseh 
upravičenih stroškov projekta. Najvišji znesek donacije EU pa predstavlja 85% zneska, za 
katerega se uporablja stopnja sofinanciranja oz. za projekt brez prihodkov 85% upravičenih 
stroškov. Za vrednost upravičenih stroškov smo upoštevali upravičene stroške po tekočih 
cenah, namreč po navodilih Ministrstva za finance je v CBA analizi obvezen vnos 
investicijskih stroškov po stalnih cenah, vrednost upravičenih stroškov za izračun najvišjega 
možnega zneska sofinanciranja pa je lahko podana po tekočih cenah.  
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15 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 

15.1  Analiza tveganj 
 
Tveganja, ki lahko ogrozijo projekt »DETOX« so: 

 Zvišanje predračunske vrednosti (za uspešno izvedbo investicije je v obdobju 
investiranja potrebno zagotoviti ustrezno dinamiko financiranja. Morebitne omejitve 
pri financiranju bi lahko ogrozile uspešnost projekta. Tveganje zmanjšamo z 
načrtovanjem financiranja ter po potrebi z izvedbo pogajanj v postopkih javnega 
naročanja.). 

 Spremembe in podaljšanje terminskega plana (doseganje časovnih mejnikov je 
ključnega pomena, saj je projekt vezan na izvajanje razvojnih strategij in programov 
čezmejnega območja. Tveganje zmanjšamo s sistematičnim in urejenim pristopom k 
nadzoru doseganja zastavljenih mejnikov in realizacije projektnih ciljev.). 

 Zvišanje stroškov poslovanja in vzdrževanja (lahko vpliva na uspešnost izvedbe 
projekta. Tveganje zmanjšamo z realno opredelitvijo in nadzorom stroškov.). 

 Različni vzroki, ki lahko vplivajo na izpeljavo investicije (nasprotovanje javnosti, 
neodzivnost ciljnih skupin, težave katerega izmed sodelujočih partnerjev, itd. 
Tovrstna tveganja zmanjšujemo z ustrezno organizacijsko strukturo projekta.). 

 
Tveganja, ki bi nastala ob neizvedbi projekta so dosti večja, saj bi programsko območje med 
Slovenijo in Hrvaško še naprej le parcialno izkoriščalo turistične potenciale povezane z 
ohranjanjem kulturne in naravne dediščine. Odsotnost urejene skupne čezmejne doživljajske 
turistične infrastrukture in atraktivnih novih turističnih produktov onemogoča diverzifikacijo 
turistične ponudbe in iz nje izhajajočih koristi na programskem območju. Zaradi česar lahko 
iz dosedanjih ugotovitev razberemo, da je izvedba projekta »DETOX« nujna, zato bodo 
projektni partnerji pristopil k izvedbi nadaljnjih aktivnosti in postopkov za izvedbo projekta. 
 
 

15.2  Analiza občutljivosti 
 
Analiza občutljivosti je bila narejena na osnovi spreminjanja ključnih parametrov, ki lahko 
vplivajo na uspešnost in učinkovitost investicijskega projekta. V analizo učinkovitosti so bile 
vključene naslednje variante občutljivosti: 

 sprememba predračunske vrednosti investicije, 

 sprememba stroškov (odhodkov), 

 sprememba koristi (prihodkov). 
 
Na osnovi navedenih sprememb so bile narejene poslovne projekcije ter izračunani 
merodajni kazalci ekonomske analize projekta (ENSV in EISD). Poslovne projekcije so v 
analitičnem gradivu izdelovalca investicijskega programa, rezultati so prikazani v tabeli 30.   
 

Tabela 30: Občutljivost ocenjenih stroškov investicije. 
 

Vhodni podatki Predpostavka ENSV0 ENSV EISD0 EISD 

Vrednost investicije +10% 52.163 -10.674 8,05% 6,80% 

Višina letnih stroškov +10% 52.163 36.028 8,05% 7,73% 

Višina letnih koristi -10% 52.163 -32.026 8,05% 6,33% 
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Iz tabele 30 sledi, da je investicija najbolj občutljiva na spremembo višine letnih koristi, kar 
pomeni, da ima majhna sprememba tega parametra velik vpliv na učinkovitost investicije. 
Najmanjši vpliv na investicijo ima sprememba vrednosti letnih stroškov. 
 
Vrednost investicije se lahko poveča za 8,30%, da bo izvedba projekta še vedno upravičena 
(ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).   
 
Višina letnih stroškov se lahko poveča za 32,33%, da bo izvedba projekta še vedno 
upravičena (ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).   
 
Višina letnih koristi se lahko zmanjša za 6,20%, da bo izvedba projekta še vedno upravičena 
(ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).   
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16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
Rezultati finančne in ekonomske ocene ter analize občutljivosti so: 
 
Rezultati finančne ocene: 

 Finančna neto sedanja vrednost za projekt je negativna (-987.169 EUR) in izraža 
neučinkovitost investicijskega projekta. 

 Izračunana finančna interna stopnja donosnosti za projekt je negativna in izraža 
neučinkovitost investicijskega projekta.  

 
Rezultati ekonomske ocene: 

 Ekonomska neto sedanja vrednost za projekt je pozitivna (52.163 EUR) in izraža 
učinkovitost investicijskega projekta z narodno-gospodarskega vidika. 

 Izračunana ekonomska interna stopnja donosnosti za projekt je 8,05% in izraža 
učinkovitost investicijskega projekta z družbeno-gospodarskega vidika. 

 
Rezultati analize občutljivosti: 

 Investicijski projekt je nekoliko bolj občutljiv na spremembo višine letnih koristi kot na 
spremembo višine letnih in investicijskih stroškov.  

 
Drugi pozitivni vplivi, ki v ekonomski analizi niso bili ovrednoteni, so še:  

 izboljšanje pogojev za bivanje,  

 višja kakovost življenja,  

 turistični razvoj občine, 

 izboljšanje zdravja obiskovalcev in prebivalcev,  

 boljše stanje okolja, itd.  
 
Na osnovi predstavljenih rezultatov je možno ugotoviti, da je projekt »DETOX« upravičen s 
širšega ekonomsko-družbenega vidika in podati predlog, da projektni partnerji nadaljujejo z 
njegovo izvedbo. 
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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: 32205-2/2015 
Datum sklepa: 24. 02. 2016 
 
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  Investicijski program za 
projekt/program

1
:Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška, ki ga 

je izdelal2 ProFUTURUS d.o.o., Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, februar 2016. 
 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 148.201,40 EUR (z vključenim DDV) in 
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. 
 
3. Vire za financiranje zagotavljajo

3
: 

- Občina Sveta Ana v znesku  22.230,21 EUR 
- SVRK - ESRR sredstva v znesku  125.971,19 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) 
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                                                                                                          7                    
                                               
OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-003/2014 
Datum: 24.02.2016 

 
 
 
 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
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POBUDE IN VPRAŠANJA NA 6. SEJI, dne 3.2.2016 

 
 
 
 
 
 

Weinhand Drago 
Želi imeti Načrt integritete,  tekoče poročilo o uresničevanju predvidenih ukrepov iz 
načrta integritete in  sprašuje župana ali si je prebral letno poročilo KPK, ter ali se je na 
občini izplačeval dodatek za pripravljenost. 
Odgovor župana: 
Načrt Integritete in tekoče poročilo  je bilo posredovano po e-pošti, župan si je prebral 
letno poročilo KPK. Poročilo je javno objavljeno na spletni strani KPK. 
Dodatek za pripravljenost se izplačuje delavcu v režijskem obratu, ki je zadolžen za 24 
urno posredovanje v kulturnem domu v primeru alarma in za 24 urno intervencijo na 
področju vzdrževanja občinskih cest. 
 
 
Suzana Rejak Breznik 
Sprašuje kako se je izvedla dodelitev tabličnega računalnika osnovni šoli kateremu se je 
kot občinska svetnica odpovedala. 
Odgovor župana. 
Tablični računalnik se je dal šoli, da ga učenci lahko uporabljajo pri svojem delu. 
Zadeva do sedaj ni bila urejena, ker je bil tablični računalnik Draga Weinhandla v okvari 
in je uporabljal tega. 
 
Suzan Rejak Breznik 
Opomni kolege svetnike, da se na raznih kulturnih ali občinskih prireditvah v občini 
prireditev slabo udeležujejo in bi bilo prav, da kot izvoljeni predstavniki ljudstva čutijo 
dolžnost biti na javnih prireditvah. 
 
 
 
 
 
 
POBUDE IN VPRAŠANJA NA 7. REDNI SEJI, dne: 24.02.2016: 

 
 
 
 

1. 
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