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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  

Spletna stran  SI59385081 

Davčna št. 1332074000 

Matična št.  01381-0100010521 

TRR Občina Sveta Ana 

Banka  UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA 

 
Žig 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 
 
 
1.2 Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja 

Upravaljalec investicije bo Občina Sveta Ana. Odgovorna služba za pripravo in nadzor nad pripravo 
investicijske, projektne, tehnične ter druge potrebne dokumentacije je občinska uprava. Odgovorna 
uslužbenca občinske uprave sta Viktor Kapl in Stanka Ferš – za finančni del. Odgovorna oseba je 
župan Silvo Slaček. 
 
Naziv Občina Sveta Ana   

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

  

Odgovorna oseba Silvo Slaček, župan 

 
Žig 

 

Podpis: 
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1.3 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 

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

Naslov  Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ 

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije  

Ime in priimek Ksenija Napast; univ.dipl.ekon.  

Telefon 02 749 32 12 

Fax 02 749 32 17 

e-pošta ksenija@ezavod.si 

 
Žig 

 

Podpis: 

 
 
1.4 Predstavitev pripravljavca projektne dokumentacije  

Izdelovalec dokumentacije  Alpha – Muršak Jakob s.p. 

Naslov: Ulica heroja Lacka 81, 2230 Lenart 

  

Ime in priimek Muršak Jakob  

Št. projekta 072-01-14 

Izdelano: Januar 2014 

 
Žig: 

 
 

Podpis: 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISMO 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 1.7.2013) 2.343 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 2011 748 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 bilo v letu 2013 meseca januarja zaposlenih ali 
samozaposlenih 327 prebivalcev.  
 
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. 
  
V občini je še zdravstvena in zobozdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, 
kmetijska zadruga, pestra gostinska ponudba, itd..   
 
Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v 
dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo.  
 
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. 
 
Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko – politična obdobja. Cesarska oblast na Dunaju je 
leta 1850 razglasila sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je v letu 1934 
združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki je delovala do leta 1955. Leta 
1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. goricah v krajevno skupnost Zg. Ščavnica 
in krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali krajevni skupnosti so priključili v Občino Lenart. 
Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ščavnica so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg. 
Ščavnica preimenovali v krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika Občine Sveta Ana 
pa je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah in Lokavec.  
 
V občini je zelo razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi JVI in 
VVZ Osnovna šola Sv. Ana z dvema vrtcema in centralno osnovno šolo v Sv. Ani in s podružnično šolo 
v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno umetniško društvo, prostovoljno 
gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa, turistično društvo, društvo upokojencev, društvo 
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vinogradnikov, športno društvo, čebelarsko društvo, društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, 
društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. Del duhovnega 
življenja se odvija v farni cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v Rožengruntu. V občini je še zdravstvena 
ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, kmetijska trgovina, gostinska ponudba, itd. 
 
SLIKA 1: Zemljevid občine Sveta Ana 

 
 
 
 
2.2 Analiza stanja 

2.2.1 Podravska statistična regija 

Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Regija meri 2.170 km², v njej pa 
prebiva 323.110 prebivalcev. Naravno geografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, 
subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. 
Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na 
Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost. Po podatkih Statističnega urada RS so površine 
kmetijskih zemljišč v uporabi v podravski regiji (82.000 ha) obsežnejše kot v preostalih regijah, 
vodilna pa je ta regija tudi po številu kmetijskih gospodarstev. Po višini prispevka k slovenskemu BDP 
je bila ta regija v letu 2008 na drugem mestu, za osrednjeslovensko. Največji delež bruto dodane 
vrednosti v regiji so ustvarile storitvene dejavnosti.  
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SLIKA 2: Območje Podravske statistične regije  

 
 
 
2.2.2 Občina Sveta Ana 

Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko – politična obdobja. Cesarska oblast na Dunaju je 
leta 1850 razglasila sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je v letu 1934 
združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki je delovala do leta 1955. Leta 
1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. goricah v krajevno skupnost Zg. Ščavnica 
in krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali krajevni skupnosti so priključili v Občino Lenart. 
Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ščavnica so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg. 
Ščavnica preimenovali v krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika Občine Sveta Ana 
pa je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah in Lokavec.  
 
V občini je zelo razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi JVI in 
VVZ Osnovna šola Sv. Ana z dvema vrtcema in centralno osnovno šolo v Sv. Ani in s podružnično šolo 
v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno umetniško društvo, prostovoljno 
gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa, turistično društvo, društvo upokojencev, društvo 
vinogradnikov, športno društvo, čebelarsko društvo, društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, 
društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. Del duhovnega 
življenja se odvija v farni cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v Rožengruntu. V občini je še zdravstvena 
ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, kmetijska trgovina, gostinska ponudba, itd. 
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SLIKA 3: Naselja v Občini Sveta Ana 

 
 

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

 
 
Občina Sveta Ana je kraj v Slov. goricah, kjer se harmonično združujejo geografska lega, neokrnjena 
narava in prijazni delovni ljudje. Popotnik, ki ga pot zanese v te kraje, najde v lepi naravi duhovni mir, 
na pohodniški poti okrepi telo in ob domači hrani in dobri kapljici najde veselo razpoloženje.   
 
Občino Sveta Ana tvori dvanajst naselij, obravnavana investicija pa se nanaša na naselja  Froleh in Zg. 
Ščavnica.  
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2.2.3 Skupni prirast na ravni občine 

V občini Sveta Ana je bil skupni prirast (seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 
prebivalcev) na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (»Slovenske občine v 
številkah«) v letu 2011 negativen in je znašal -0,9, kar je pod slovenskim povprečjem.  
 
 
2.2.4 Stopnja brezposelnosti v občini 

V Občini Sveta Ana je bilo, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2011 med 
osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 55 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (58 
%). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,2 % registriranih brezposelnih oseb, to 
je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih 
občin – več moških kot žensk. 
 
SLIKA 5: Slika registrirane brezposelnosti v Sloveniji po občinah za leto 2011 

 
 

 
 
2.2.5 Razvitost občine 

Razvitost občin se določi na podlagi kriterijev, ki jih določa Uredba o metodologiji za določitev 
razvitosti  občin  (Uradni  list  RS,  št.  3/2011). Po podatkih Ministrstva za finance, koeficient 
razvitosti za občino Sveta Ana za leti 2013 in 2014 znaša 0,87, kar pomeni, da spada Občina Sveta 
Ana med najmanj razvite v Republiki Sloveniji.  
 
 
2.2.6 Velikost naselij vključenih v investicijo po številu prebivalcev 

Lokacija izvedbe investicije bo na območju naselij Froleh in Zg. Ščavnica. Velikost naselij po številu 
prebivalcev skupaj znaša (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, Popis prebivalstva 
2002) 665 prebivalcev, nobeno izmed naselij pa seveda nima statusa mesta. 
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Vplivno območje investicije zajema vsa naselja v Občini Sveta Ana: Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, 
Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Sv. Ana v Slov. goricah, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica 
in Žice. Investicija bo tako posredno vplivala na 2.368 prebivalcev. 
 
 
2.2.7 Sv. Ana v Slov. goricah 

Naselje Sv. Ana v Slov. goricah je upravno središče občine in se nahaja na nadmorski višini 349 m. 
Naselje ima 143 prebivalcev, v njem je sedež občine, osnovna šola in vrtec, cerkev, nekaj gostinskih 
objektov (najbolj znan je gostilna Eder) in ostalih poslovnih subjektov. Sv. Ana v Slov. goricah je tudi 
središče družabnega življenja v občini, saj je tukaj sedež večine delujočih društev v občini.  
 
SLIKA 6: Naselje Sveta Ana v Slovenskih goricah  

 
 
 
2.2.8 Froleh 

Froleh je naselje z 128 prebivalci. Hiše so v strnjeni vrsti levo-desno ob lokalni cesti na vrhu slemena. 
Pod hišami so pretežno vinogradi in polja. Obravnavana cesta je tudi glavna prometna povezava z 
sosednjo Občino Benedikt. 
 
SLIKA 7: Naselje Froleh 
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2.2.9 Zg. Ščavnica 

Zg. Ščavnica je največje naselje v občini z 537 prebivalci. Je pretežno ravninski del z intezivnim 
kmetijstvom. Po lokalni cesti, ki je predvidena za modernizacijo tudi poteka glavna prometna 
povezava z sosednjima občinama Apače in Gornja Radgona, torej tudi med statističnima regijama 
Podravje in Pomurje. 
 
SLIKA 8: Naselje Zg. Ščavnica  

 
 
 

2.3 Opis razlogov za investicijsko namero 

2.3.1 Razvojni problemi na območju Občine Sveta Ana 

Problematika območja Občine Sveta Ana se nanaša na področje: 

• človeških virov,  

• gospodarstva in poslovne infrastrukture,  

• turizma in kulturne dediščine,  

• razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja,  

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

• Neugodni demografski trendi – Upadanje števila prebivalstva in nizka rodnost. 

• Visoka brezposelnost in strukturno neskladje na trgu dela. 

• Premalo novih delovnih mest in odsotnost mehanizmov ustvarjanja delovnih mest. 

• Premalo sodelovanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom. 

• Nizka osveščenost in motiviranost za izobraževanje in usposabljanje. 

• Pomanjkanje načrtovanja razvoja človeških virov v podjetjih. 

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

• Šibka ekonomska moč gospodarstva. 

• Povečanje izgub, stagnacija izvoza, zmanjšanje izdatkov za investicije. 

• Premalo novih podjetij, premalo podjetij v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo. 
 



 
Dokument identifikacije investicijskega projekta                 
261 

Ključni razvojni problemi na področju turizma in kulturne dediščine so: 

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

• Nezadovoljiva povezanost javnega in zasebnega sektorja. 

• Pomanjkanje podjetniške tradicije in razvojne naravnanosti. 

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

• Visok delež mešanih kmečkih gospodarstev. 

• Prekomerna zemljiška razdrobljenost. 

• Pomanjkanje delovnih mest v nekmetijskih dejavnostih. 

• Pomanjkljiva prometna povezanost. 

• Stihijski razvoj podeželskih naselij.  

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

• Trženje kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev. 

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

• Divja odlagališča odpadkov. 

• Obremenitve površinskih vodotokov s snovmi organske narave. 

• Onesnaženost vodnih virov s fitofarmacevtskimi sredstvi. 

• Onesnaženje zraka z dušikovimi oksidi. 

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

• Prostorsko neenakomeren demografski razvoj. 

• Pomanjkanje konkretnih oblik zavarovanja pomembnih območij narave. 
 
 
2.3.2 Opis razlogov za investicijsko namero 

Velik razvojni razkorak Občine Sveta Ana proti ostalim območjem v regiji predstavlja tudi neurejena 
prometna infrastruktura v naseljih. Poleg neposrednih in posrednih družbenih stroškov (višji stroški 
vzdrževanja cest, poškodbe prevoznih sredstev, nižja vrednost nepremičnin, večja nevarnost za 
udeležence v prometu) nastaja na območjih, ki bi lahko z vidika razvoja turistične dejavnosti 
pomenila pomembno razvojno priložnost za občino, dvojna družbena škoda. 
 
Zaradi svoje lege (panoramski pogled na Slovenske gorice, Podravje, Pohorje) ter urejene in turistično 
zanimive kulturne krajine (vinogradi), eno izmed takih območij predstavlja tudi območje treh 
občinskih cest, ki povezujejo naselji Froleh in Zg. Ščavnica (LC203312, LC104021 in JP704571). 
 
Z rekonstrukcijo lokalnih cest se izboljšuje dostopnost do javnih storitev za prebivalce obravnavanega 
območja, njihovi življenjski pogoji, prometna varnost, povečuje se privlačnosti naselij Froleh in Zg. 
Ščavnica kot bivalnega prostora ter potenciala za razvoj malega gospodarstva in turizma.  
 
Ceste potekajo po gričevnatem in nižinskem terenu, vozišče je v zelo slabem stanju, saj se pojavljajo 
mrežaste razpoke, posedanje roba vozišča in kolesnice. Odvodnjavanje je urejeno preko bankine s 
prostim razlitjem po terenu oziroma delno s padavinsko kanalizacijo, katera ne služi več svojemu 
namenu. Širina prečnega profila obstoječega vozišča je le 3 m z obojestranskima bankinama širine 0,5 
m oziroma muldo širine 0,5 m, kar ne zagotavlja zadostne prometne varnosti.  
 
Glavne pomanjkljivosti obstoječega vozišča na obeh lokalnih cestah kjer bo preplastitev  na 
obravnavanem odseku so: 
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• uničeno cestišče, 

• neustrezno urejeno odvodnjavanje, 

• neustrezen prečni profil za varno srečevanje dveh vozil, 

• odsotnost varnostnih ograj. 
 
SLIKA 9: Uničeno cestišče LC104021 

 
 
 
SLIKA 10: Neustrezno urejeno odvodnjavanje 

 
 
 
Zaradi navedenega se je investitor odločil, da z rekonstrukcijo lokalnih cest izboljša prometno 
varnostne pogoje na obravnavanem odseku in samo kvaliteto konstrukcije cestišča obeh cest. 
 
Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sveta Ana 2014 – 2017 in predstavlja 
pomemben prispevek k uresničitvi regijskih razvojnih programov na področju obnove prometne 
infrastrukture. Rekonstrukcija lokalne ceste LC203312, dela LC 104021 in JP704571 bodo izboljšali 
kakovost življenja na območju naselij Froleh in Zg. Ščavnica ter  zagotavljali enakovrednejše pogoje 
bivanja na tem območju. 
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SLIKA 11: Območje investicije 
 
 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 

3.1 Cilji investicije        

Investicija se bo izvajala v naseljih Froleh in Zg. Ščavnica. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Republike 
Slovenije v skladu z določili 21. člena ZFO-1. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS na postavki št. 
9536 Sofinanciranje investicijskih projektov občin. Investicija se bo izvedla v letu 2014 in bo sledila 
naslednjim ciljem:  

•••• Izvedla se bo preplastitev dela lokalne ceste LC 104021 Črnci – Zg. Ščavnica, ki je najbolj 

poškodovan, z novo asfaltno prevleko v dolžini 550 m, širine 5 m ter z 0,5 m mulde. 

•••• Izvedla se bo preplastitev dotrajanega obstoječega asfalta z novo asfaltno prevleko na lokalni 

cesti LC 203312 Zg. Porčič – Froleh – Zg. Ščavnica, v dolžini 2000 m, širine 2,7 m ter dvojne mulde 

širine 0,5. 

•••• Na JP 704571 Zg. Ščavnica – Nasova se bo izvedla modernizacija makadamske ceste z asfaltno 

prevleko. Izgrajen bo zgrajen novi spodnji ustroj (gramoz) in asfaltna prevleka v dolžini 280 m, 

širine 2,5 m  z dvojno muldo širine 0,5. 
 
Splošni cilji investicije je: 

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

 
Specifični cilji investicije so naslednji: 

• Obnova prometne infrastrukture in pripadajoče javne razsvetljave. 

• Izboljšati kvaliteto cestišča in s tem prometno varnost za vse udeležence v prometu. 

• Zagotovitev pretočnosti prometa (omogočiti normalno srečevanje vozil). 

• Izboljšanje učinkovitosti odvodnjavanja. 
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• Zmanjšanje letnih stroškov sanacij poškodb cestišč. 

• Izboljšanje vidljivost na lokalni cesti. 

• Izboljšati pogoje za razvoj malega gospodarstva in turizma na širšem območju občine Svete Ane. 

• Izboljšanje življenjskih pogojev in kakovosti bivanja prebivalcev obravnavanih naselij. 

• Povečanje privlačnosti podeželja za delo in bivanje. 
 

 
3.2 Usklajenost s strategijami in politikami  

Pri pripravi potrebne dokumentacije, izdelavo investicijske dokumentacije ter izvedbo predmetnega 
projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko zakonodajo ter predpisi 
občine Sveta Ana, ki bo vključena v projekt. 
 
Pri izvedbi projekta se je potrebno upoštevati naslednje predpise, izdani na podlagi: 

• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur.l. RS., št. 100/2005). 

• Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 

90/12).  

• Zakon o financiranju občin (ZFO-1A, Ur. L. RS 57/2008)  
 
Veljavi akti  občine, ki vplivajo na izvedbo investicije:  

• Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2014 (MUV št. 10/13)  

• Dolgoročni in srednjeročni plan občine ) 
 
Investicija je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije i/n sicer z najmanj dvema njenima razvojnima 
ciljema: (1) družbeni razvojni cilj, saj želimo v okviru projekta prispevati k izboljšanju kakovosti 
življenja in blaginjo prebivalstva ter (2) Medgeneracijski razvojni cilj je uveljavljanje načela trajnosti 
kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega 
obnavljanja prebivalstva. Projekt je povezan z najmanj eno razvojno prioriteto: Povezovanje ukrepov 
za doseganje trajnostnega razvoja in sicer z ciljem ohranjanja poseljenosti in kulturne krajine ter 
krepiti razvojno vitalnost ter privlačnost podeželja, ter v delu, ki se nanaša na razvoj nacionalne 
identitete in kulture. Občina Starše je skupaj z ostalimi zgornje podravskimi občinami sprejela tudi 
Strategijo razvoja turizma turistične destinacije Maribor – Pohorje 2010-2020, ki je strateški razvojni 
dokument  na področju turizma. 
 
Investicije je usklajena z naslednjimi strateškimi dokumenti: 
 
Skladnost s Programom reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji  

Ukrepi za doseganje ciljev Lizbonske strategije so razporejeni po petih prednostnih razvojnih nalogah 
skladno s sprejeto Strategijo razvoja Slovenije. Ukrepi zajemajo vse integrirane smernice za rast in 
zaposlovanje ter tudi odgovarjajo na dosedanja priporočila EU Sloveniji. Investicija je skladna s peto 
prednostno razvojno nalogo: Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja. 
 
Državni razvojni program (DRP) 

Investicija v projekt obnove vaškega središča sovpada z razvojnimi prioritetami v DRP in sicer v 5. 
prioriteto in sicer v podprogram razvoj podeželja. Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega 
razvoja je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju 
kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. 
Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne 
infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine.  
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Razvojna prioriteta je usmerjena v izkoriščanje primerjalnih prednosti Slovenije na področju turizma, 
narave, kulture in športa, z namenom povečevanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva in 
doseganja zastavljenih razvojnih ciljev, še posebej ustvarjanje novih delovnih mest. V tem smislu 
pomeni enega izmed temeljev razvoja države, saj razvojno dinamiko ponuja tudi tistim območjem, 
kjer hiter tehnološki razvoj zaradi prostorskih omejitev, pomanjkanja človeških virov in premajhne 
dostopnosti do trgov ne bo zadostil potrebam. Z drugimi besedami, trajnostno izkoriščanje naravnih 
in družbenih danosti pomeni enega najboljših načinov za spodbujanje razvoja malih in srednjih 
podjetij ter ustvarjanje delovnih mest tudi v odročnejših delih Slovenije. 
 
Projekt je usklajen z regionalnim razvojni programom za območje podravske razvojne regije v 
obdobju 2007-2013  

Izvedba investicije sovpada s poglavjem 5.4.6. Razvoj prometne infrastrukture.  
 
Opis ukrepa: 
Ukrep je namenjen razvoju prometne infrastrukture v regiji, ki je velikega pomena za razvoj regije, 
tako iz vidika ohranjanja poselitve kot razvoja gospodarskih in drugih dejavnosti. Cilji ukrepa: 

• Izboljšanje cestne prometne infrastrukture 

• Izboljšanje prometne varnosti 

• Modernizacija železniškega omrežja 
 
Možni projekti: izgradnja in obnova cest, ekoloških parkirišč za tovorni promet, posodobitev in 
izgradnja železniške povezave V. in X koridorja 
 
Projekt je usklajen s Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013 

V okviru NSRO to področje pokriva poglavje 6.3. Operativni program razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, 
to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z 
energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni 
cilj operativnega programa.  
 
Podpoglavje 6.3.3. Prometna infrastruktura - ESRR govori o financiranju izgradnje lokalne cestne 
infrastrukture. Razvojna prioriteta v celoti zasleduje izhodišča razvojne prioritete »prometna 
infrastruktura - KS« in je bila izločena zaradi financiranja iz drugega sklada, to je Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Edino iz tega naslova je namreč mogoče financirati sekundarno cestno omrežje, kjer 
je stanje precej problematično. Izmed 5.884 km državnih cest jih je namreč kar 43% v slabem ali zelo 
slabem stanju, ob tem pa se je povprečni letni dnevni promet na državnih cestah v obdobju 2001-
2004 povečal za 2,6 % letno.  
  
Projekt je usklajen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 
2013 

7.4.1. OPERATIVNI PROGRAM ZA KREPITEV REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV 
OP za krepitev regionalnih razvojnih potencialov se posebej osredotoča na prvi ter peti cilj NSRO, to 
je »spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj« in pa »skladen regionalni razvoj regij«. 
Obenem je tesno je povezan s ciljem izboljševanja kvalitete raziskovalno-razvojne dejavnosti ter 
sistema izobraževanja, drugega cilja NSRO. 
 
7.4.1.4. RAZVOJ REGIJ 
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Izvajali se bodo ukrepi, določeni v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti lokalnih 
skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja in sicer prednostno v okviru 
naslednjih vsebinskih področjih, kjer so bile ugotovljene največje razvojne slabosti in priložnosti v 
regionalnem razvoju: 

• 1.a.) Ekonomska in izobraževalna infrastruktura: poslovne cone, tehnološki parki in razvojni 

centri regionalnega pomena, višje in visokošolska regijska izobraževalna središča ter drugi 

ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni, ki se ne 

financirajo v okviru prvih dveh razvojnih prioritet.  

• 1.b.) Prometna infrastruktura: Na področju prometne infrastrukture bodo upravičena 

vlaganja v lokalne ceste, letališča in pristanišča regionalnega pomena. Ker je definicija 

lokalnih cest določena in ker se avtoceste in regionalne ceste financirajo v okviru 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, gozdne ceste ter 

zasebne poti pa iz Programa razvoja podeželja, je razmejitev pri financiranju podana. 
 
7.4.3. OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE 
OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti 
pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju 
kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega 
programa. 
 
Z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem za obdobje od 2007 do 2013 se na področju prometa 
podrobneje definirajo tiste usmeritve iz Resolucije o prometni politiki, ki bodo deležne podpore 
kohezijske politike. Neposredna dodana vrednost sredstev EU je vsekakor v zgodnejšem pričetku 
izvedbe sofinanciranih projektov, s tem pa zagotovitev hitrejšega odpravljanja ozkih grl, predvsem na 
mednarodno pomembnih povezavah. Z novogradnjo in posodobitvijo prometne infrastrukture bo 
dosežena večja prometna varnost in večja mobilnost prebivalstva za povečanje konkurenčnosti na 
regionalni ravni, povezavo obrobnih območij z osrednjo Slovenijo in boljšo oskrbo gospodarstva. Na 
lokalnem nivoju je le-to izpostavljeno kot potreba, vendar so pobude posameznih občin ali regij 
nezadostne za premagovanje težav regionalnega razvoja, če država na nacionalnem nivoju na osnovi 
zaznanih potreb iz regionalnih razvojnih strategij, ne pripravi celovitih projektnih predlogov in jih 
finančno podpre.  
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4 PREDSTAVITEV VARIANT 

Za investicijo v Modernizacijo občinskih cest v letu 2014, sta bili v presojo vključeni dve variante in 
sicer: 
 
Varianta 1: Minimalna varianta ali varianta brez investicije 
 
Varianta 2: Modernizacija občinskih cest v letu 2014 
 
 
4.1 Predstavitev upoštevanih variant 

 
1. MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE   
 
Varianta »brez« investicije pomeni nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja. To pomeni, da se nadaljuje 
propadanje voziščne konstrukcije lokalnih cest ter ohranja neurejena in neustrezna prometna 
infrastruktura. Zaradi uničenega vozišča, neustreznega odvodnjavanja, slabe osvetljenosti, 
neustrezne varnostne ograje ostaja uporaba lokalnih cest še naprej zelo nevarna za vse udeležence v 
prometu. Ob odsotnosti ukrepov se bodo povečevali tudi letni stroški vzdrževanja. S tem se 
prenašajo dosedanje omejitve pri izkoriščanju potencialov območja. 
Obstoječa situacija že zdaj negativno vpliva na kakovost življenja v naselju. V prihodnjih letih bo 
takšno stanje zaradi slabše kvalitete bivanja zagotovo pripeljalo do padca števila prebivalcev, s čimer 
bo zaustavljen razvoj širšega območja. Prav tako ohranjanje obstoječega stanja ne zagotavlja osnovne 
podporne infrastrukture za razvoj naselij Zg. Ščavnica in Froleh. 
 
Varianta predstavlja stanje, ki je v nasprotju z navedenimi razvojnimi strategijami in sprejetimi ukrepi 
na področju prometne infrastrukture in razvoja podeželja ter ne sledi viziji razvoja Občine Sveta Ana. 
Prav tako onemogoča doseganje zastavljenih ciljev in izkoriščanje razvojnih možnosti.  
 
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je investicija v rekonstrukcijo lokalnih cest LC 104021, LC 
203312 in JP 704571 nujno potrebna oziroma, da varianta »brez« investicije ne rešuje problema na 
dolgoročno vzdržen način.  
 
2. MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2014 
 
V sklopu investicije modernizacije občinskih cest v letu 2014 bomo obnovili naslednje ceste:  
 

1. Lokalna cesta LC 104021 Črnci – Zg. Ščavnica 

Izvedla se bo preplastitev dela ceste, ki je najbolj poškodovan z novo asfaltno prevleko v 
dolžini 550 m, širine 5 m + 0,5 mulde. 
 

2. Lokalna cesta LC 203312 Zg. Porčič – Froleh – Zg. Ščavnica 

Izvedla se bo preplastitev dotrajanega obstoječega asfalta z novo asfaltno prevleko v dolžini 

2.000 m, širine 2,7 m + 2 x o,5 mulde. 

3. JP 704571 Zg. Ščavnica – Nasova 

Izvedla se bo modernizacija makadamske ceste z asfaltno prevleko. Tu bo zgrajen novi 

spodnji ustroj (gramoz) in asfaltna prevleka v dolžini 280m, širine 2,5 m  + 2 x 0,5 mulde. 
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Predvideva se obnova obstoječega vozišča in asfaltna utrditev voziščne konstrukcije v naslednji 
sestavi: 

• bituminiziran beton AC 8 surf B 70/100 A4    4 cm 

• bituminiziran drobljenec AC 22 base B 50/70 A4   6 cm 

• nosilni tamponski sloj (drobljenec) 0/32  Ev2≥100MPa             20 cm 

• prodno peščena posteljica (gramoz) 0/32 Me >35MPa                 20 cm 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH 

CENAH  

5.1 Opredelitev vrste investicije 

Investicija po namenu spada med vlaganja v obnovo prometne infrastrukture. Predstavlja 
investiranje v kategorizirani lokalni cesti in javno pot. Njena izvedba pomeni spodbujanje 
gospodarskega razvoja v občini in v širšem regionalnem okolju. 
 
5.2 Ocena investicijskih stroškov 

V poglavju je prikazana ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah. Investicije ne prikazujemo tudi v 
stalnih stroških, saj je osnova za oceno stroškov Projektna dokumentacija, ki jo je izdelalo podjetje 
Alpha – Muršak Jakob s.p., Ulica heroja Lacka 81, 2230 Lenart, številka projekta za izvedbo 072-01-14, 
leto izdelave 2014. Investicija se bo izvedla v letu 2014.  
 
 
5.2.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali ohranitev obstoječega stanja 

V primeru variante 1 ne bo prišlo do investicije, zato tudi ne bodo nastali stroški izgradnje investicije. 
Vzdrževala se bo obstoječa infrastruktura in s tem bodo nastajali tekoči vzdrževalni stroški. 
 
5.2.2 Varianta 2: Modernizacija občinskih cest v letu 2014 

TABELA 1: Investicijska vrednost projekta  
vrednosti v evrih 

Oz Postavke  
Vrednosti 
brez DDV  

DDV 
Vrednosti z 

DDV  
% 

1. Investicijska dokumentacija-DIIP 675,05 148,51 823,56 0,42% 

2. Projektna dokumentacija  2.255,00 496,10 2.751,10 1,41% 

3. GOI dela s cestno opremo 155.737,70 34.262,29 189.999,99 97,15% 

4. Ostali splošni stroški  1.639,35 360,66 2.000,01 1,02% 

A.  Skupaj investicijski stroški 160.307,10 35.267,56 195.574,66 100% 

 
Ocenjena vrednost investicijskih stroškov znaša 195.574,66 €, vrednsot brez DDV je 160.307,10 €. 
Delitev na upravičene in neupravičene stroške prikazujemo v nadaljevanju. Neupravičen strošek 
predstavlja vrednost izdelave investicijske dokumentacije.  
 
TABELA 2: Upravičeni in neupravičeni stroški investicije 

vrednosti v evrih  

Oz. Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  2014 

UPRAVIČENI STROŠKI  

1. Investicijska dokumentacija-DIIP 0,00 0,00 

2. Projektna dokumentacija  2.255,00 2.255,00 

3. GOI dela s cestno opremo 155.737,70 155.737,70 

4. Ostali splošni stroški  1.639,35 1.639,35 

A. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI  159.632,05 159.632,05 

1. Investicijska dokumentacija -DIIP  675,05 675,05 

2. Drugi neupravičeni stroški  0,00 0,00 

3.  Vrednost DDV 35.267,56 35.267,56 

B. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI  35.942,61 35.942,61 

C. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  195.574,66 195.574,66 



 
Dokument identifikacije investicijskega projekta                 
270 

 

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 
6.1 Predhodne idejne rešitve in študije  

Kot vodilo za izdelavo DIIP smo uporabljali: 

• Projektno dokumentacijo (PI)je izdelal Alpha – Muršak Jakob s.p., Ulica heroja Lacka 81, 2230 

Lenart, številka projekta za izvedbo je 072-01-14. 
 

 
6.2 Opis lokacije  

Lokacija za investicijo po varianti 1 in varianti 2 je enaka. Z rekonstrukcijo ceste posegamo na 
naslednje parcele: 
 

• k.o. Zg. Ročica: 1072/1 

• k.o. Drvanja: 1072/2 in 941/2 

• k.o. Zg. Ščavnica: 999/4 in 1020 
 
 
6.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

6.3.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali ohranitev obstoječega stanja 

V primeru variante 1 se ne bo izvajala investicija, zato ne bodo nastali investicijski stroški.  Nastali 
bodo le okvirni letni stroški vzdrževalnih del na asfaltnem in delno makadamskem cestišču znašajo 
8.033 € in se bi v primeru ohranitve obstoječega stanja gibali na tem nivoju oziroma se z leti 
povečevali. 
 
TABELA 3: Stroški vzdrževanja cestnega odseka po stalnih cenah 

Št. Opis del Vrednost v € 

1. Stroški vzdrževanja makadamske poti, transportni stroški, stroški 
delovne sile  

2.933 

2. Pesek in asfalt za obnovo cestišča, transportni stroški, stroški delovne 
sile  

5.100  

 Skupaj  8.033 

 
TABELA 4: Terminski plan izvajanja vzdrževalnih del po varianti 1 

 Oz. Opis del 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020... 

1. Vzdrževalna dela        

 
 
  



 
Dokument identifikacije investicijskega projekta                 
271 

6.3.2 Varianta 2: Modernizacija občinskih cest v letu 2014 

Terminski plan izvajanja investicijskih del je grafično prikazan v naslednji tabeli. Investicijska dela se 
bodo izvajala le v leta 2014. Ocena investicijskih stroškov znaša 195.574,66 €.   
 
TABELA 5: Terminski plan izvajanja investicijskih del 

Oz 
Leto  2014 

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

Predinvesticijske aktivnosti                          

1 Izdelava projektne dokumentacije                          

2 Izdelava DIIP                          

3 Pridobitev soglasij                          

4 Javna naročila                          

5 Sklenitev pog.                          

Izvedba investicije                          

6 Gradbena dela                          

7 Obrtniška dela                          

8 Gradbeni nadzor                          

9 Obveščanje in informiranje                          

10 Financiranje naložbe                          

11 Tehnični prevzem in pred. v uporabo                          

12 Poročanje in spremljanje investicije                          

13 Zahtevek za izplačilo                          

14 Obratovanje naložbe                          

  
 
6.4 Vpliv investicije na okolje in stroškov 

6.4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali brez investicije  

V primeru ohranjanja nespremenjenega stanja se bodo pojavljali negativni vplivi na okolje v smislu 
uničevanja obstoječe ceste in bankin ter terena v okolici, višjih koncentracij škodljivih plinov v okolici 
poškodovanega cestišča. Povečane koncentracije prašnih delcev v ozračju.  
 
 
6.4.2 Varianta 2: Modernizacija občinskih cest v letu 2014 

Na območju izgradnje objektov bo urejena vsa potrebna komunalna infrastruktura. Upoštevani bodo 
vsi okoljevarstveni predpisi in pravilniki. 
 
Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: 

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

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

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

odpadkov), 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

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

vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 
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Dodatnih stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje ne pričakujemo.  
 
 
6.5 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

6.5.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali brez investicije  

V primeru variante 1 ne bi prišlo do investicije, zato ne bo prišlo do angažiranja delavcev. 
 
6.5.2 Varianta 2: Modernizacija občinskih cest v letu 2014 

Upravljavec cest bo Občina Sveta Ana. Vzdrževanje asfaltiranih cest in trenutno makadamskega 
cestišča je manj zahtevno, zato planiramo, da bo za tovrstna opravila upravljavec na teh odsekih cest 
namenil 5 % delovnega časa 1 delavca letno. 
 
 
6.6 Predvideni viri financiranja in drugi viri 

6.6.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali ohranitev obstoječega stanja 

V primeru variante 1 ne bo prišlo do investiranja in zato niso predvideni viri financiranja. 
 
 
6.6.2 Varianta 2: Modernizacija občinskih cest v letu 2014 

Investicija v Modernizacijo občinskih cest v letu 2014 predvideva financiranje iz sredstev proračuna 
Občine Sveta Ana in MGRT na podlagi 21. In 23. Člena ZOF-1. V nadaljevanju smo prikazali vire in 
dinamiko financiranja investicije. 
 
TABELA 6: Viri in struktura financiranja investicije 

vrednosti v evrih  

Oz.  Postavka  

Vrednosti po 
letih  SKUPAJ  Delež (%) 

2014 

I.  Sredstva po ZOF 21. člen  72.350,00 72.350,00 36,99 

1.1. Upravičeni stroški  72.350,00 72.350,00 36,99 

1.2. Neupravičeni stroški  0 0 0 

II.  Občina Sveta Ana 123.224,66 123.224,66 63,01 

2.1. Upravičeni stroški  87.282,05 87.282,05 44,63 

2.2. Neupravičeni stroški  35.942,61 35.942,61 18,38 

A.  SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  195.574,66 195.574,66 100,00 

 
TABELA 7: Viri in struktura financiranja upravičenih stroškov investicije  

vrednosti v evrih  

Oz.  Postavka  

Vrednosti po 
letih  SKUPAJ  Delež (%) 
2014 

I.  Sredstva po ZOF 21. člen  72.350,00 72.350,00 37,15% 

II.  Občina Sveta Ana 122.401,10 122.401,10 62,85% 

A. SKUPAJ UPRAVIČENI INV. STROŠKI  194.751,10 194.751,10 100% 
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6.7 Merila, ki jih ni mogoče izraziti v denarju 

Investicija v ureditev prometne infrastrukture v naseljih ima vrsto posrednih učinkov in sicer:  
 izboljšanje prometnih in varnostnih razmer, 
 izboljšanje pogojev za gibanje pešcev ob cestah,   
 lažji dostop prebivalcev do občinskega središča Sveta Ana in tudi širše, 
 lažji in varnejši dostop šolarjev do šole, 
 izboljšanje cestnih povezav znotraj občine, ipd. 

 
 
 

7 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI  

7.1 Finančni kazalniki po statistični in dinamični metodi  

7.1.1 Izhodišča finančne analize  

Z namenom finančno ekonomske analize so izdelani izračuni finančne notranje stopnje donosa, 
finančne neto sedanje vrednosti in izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu 
omenjenih kazalnikov smo upoštevali metodo diskontiranja (DCF). 
 
Osnovna izhodišča in glavne predpostavke, upoštevane pri izračunu upravičenosti investicijskega 
projekta, so podane v nadaljevanju: 

• Analiza stroškov in koristi je izdelana na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10), 
Smernic glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4 ter 
dokumenta Guide to cost-benefit analysis of investment projects (European Commission, 
junij 2008). 

• Kot kriteriji donosnosti naložbe so v finančno ekonomski analizi uporabljeni kazalci finančne 
interne stopnje donosa investicije - FRR(C), finančne neto sedanje vrednosti projekta – 
FNPV(C), finančne interne stopnje donosnosti s kohezijskim sofinanciranjem - FRR(K), 
finančne neto sedanje vrednosti s kohezijskim sofinanciranjem – FNPV(K), upoštevaje 7 % 
diskontno stopnjo, kakor določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10). 

 
Ugotavljala se je finančna donosnost projekta, katero se presodi, na podlagi ocenjene finančne neto 
sedanje vrednosti FNPV(C) in finančne interne stopnje donosnosti projekta FRR(C). Ti kazalniki 
pokažejo zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako so ti 
financirani. Da se za projekt lahko zaprosi za prispevek iz skladov, mora biti FNPV(C) negativna, 
FRR(C) pa nižja od diskontne stopnje, ki je bila uporabljena v analizi.  
 
Finančna trajnost (vzdržnost - pokritost) projekta, je ocenjena s preverjanjem, ali so skupni 
(nediskontirani) neto denarni tokovi v referenčnem obdobju pozitivni. Ti neto denarni tokovi 
vključujejo investicijske stroške, vse vire financiranja (nacionalne) in neto prihodke.  
 
Projekt je bil preučen z vidika diskontiranih denarnih tokov oz. kumulativen neto denarni tok 
projekta, ki izkazuje ali je projekt finančno vzdržljiv oz. ali se s projektom ustvarja ustrezne in dovolj 
visoke prihodke, za kritje stroškov.  
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Ob tem so bile upoštevane sledeče predpostavke modela: 

• Upoštevani so bili investicijski oz. projektni stroški v stalnih cenah z davkom na dodano 
vrednost, ki je obračunan po stopnji 22 % (DDV je upravičen strošek projekta).  

• Vsi stroški in koristi, ki so bili upoštevani pri finančnih izračunih in ne vključujejo davkov. 

• Opazovano obdobje, za katerega so pripravljeni izračun je do leta 2032 (ekonomska doba 25 
let), kakor je priporočeno v dokumenta Guide to cost-benefit analysis of investment projects 
(European Commission, junij 2008) in v dokumentu z naslovom Navodilo za uporabo 
metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4.  

• Vrednotenje projekta je opravljeno po oceni investicijskih stroškov v letu 2014. Cene niso 
preračune na stalnih in tekoče, ker se investicija izvede v letu 2014.  

• Vse vrednosti so podane v EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije. 
 
TABELA 8: Kazalniki statične ocene za presojo ekonomske dobe upravičenosti naložbe  
Naziv  Kratica  Vrednost 

Prihodki    0,00 € 

Odhodki    4.809,21 € 

Dobiček/izguba    -4.809,21 € 

Ekonomičnost poslovanja    0,00 

Donosnost poslovanja    0,00 

 
TABELA 9: Kazalniki dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe 
Naziv  Kratica  Vrednost 

Doba vračanja vloženih sredstev  (v letih) 40,67 

Finančna interna stopnja donosnosti investicije  FRR/K -13,449% 

Finančna neto sedanja vrednost investicije  FNPV/K -244.235,11 € 

Relativna neto sedanja vrednost  relativna FNPV/K -124,88 € 

 
Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -244.235,11 EUR, sta interna stopnja donosnosti in 
relativna neto sedanja vrednost naložbe negativni. Doba vračanja investicijskih sredstev bo 40 let.  
 
 
7.2 Ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi  

7.2.1 Izhodišča ekonomske analize 

Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih 
oportunitetnih stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški 
ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni vedno 
pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska 
analiza je izdelana z vidika celotne družbe in ne tako kot finančna, ki predstavlja samo koristi lastnika 
kapitala. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize. 
 
Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo in je 
posledično upravičen do sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. 
 
Zato je potrebno, da: 

• koristi presegajo stroške projekta, 

• sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov. 
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Da sta ta pogoja izpolnjena se vidi s tem, da je: 

• neto sedanja vrednost pozitivna, 

• ekonomska interna stopnja donosnosti višja od diskontne stopnje za izračun ekonomske neto 
sedanje vrednosti (7,0 %), 

• razmerje med stroški in koristmi večje od 1. 
 
Cilj analize stroškov in koristi je določiti ekonomsko vrednost projekta z določanjem dodatnih koristi, 
ki jih bo povzročila implementacija projekta. Projekt ima več indirektnih ekonomskih, družbenih in 
socialnih vplivov. Projekt je mogoče pravilno oceniti le z upoštevanjem teh vplivov, ti vplivi pa so 
največkrat povezani z razvojem. 
 
Denarni tok iz finančne analize se povzame za izračune ekonomske analize.   
 
Socialno ekonomska analiza stroškov in koristi je ena izmed metod ekonomskih analiz. Analiza 
omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občin oziroma 
regije ali celo države. Metodologija je osnovana na izračunu dodatnih prihodkov, proizvodov, ki bodo 
posredno ustvarjeni zaradi novega projekta. Pri ekonomski analizi smo izhajali iz finančne analize na 
ravni celotnega projekta.  
 
Davčni popravki:  

• Upoštevan je prihodek državnega proračuna za obračunan davek na dodano vrednost.  
 
Popravki zaradi ekstremalij (zunanji učinki): 

• Upoštevani so planirani stroški vzdrževanja optičnih povezav.  

• Za standardni konverzijski faktor se je upoštevala vrednost faktorja 1.   
 
Glavne predpostavke modela so: 

• upoštevani dodatni stroški in prihodki (koristi) na ravni celotnega projekta 

• opazovano obdobje je 25 let, 

• upoštevana je 7,0 % diskontna stopnja v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo 

programov za javna naročila investicijskega značaja za področje javne infrastrukture (Ur.l. RS, 

št. 60/2006, 54/2010) 

• upoštevani so investicijski stroški brez DDV in drugih dajatev.  
 
TABELA 10: Družbena koristnost projekta (ekonomska analiza projekta) 
Naziv  Kratica  Vrednost 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije  ERR/K 7,387% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije  ENPV/K 2.330,29 € 

Relativna neto sedanja vrednost  relativna ENPV/K 1,36 EUR 

Stopnja družbene koristnosti  B/C 0,5769 

 
Družbena koristnost projekta izhaja iz:  

• Prihodki  

� Povečanje dela za gradbena pojdeta iz regije na račun izvedbe investicije v občini (60 % 

gradbenih del prinese vsaj 80 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim 

podjetjem). 

� Zmanjšanje stroškov energije za občane, ker se ni potrebno voziti po drugih cestnih 

odsekih v višini 30 € na letni ravni na gospodinjstvo v naseljih Froleh in Zg. Ščavnica.  
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� Predpostavili smo, da bodo občani imeli koristi z investicijo v rekonstrukcijo lokalne 

ceste, ki izhajajo iz prihranka pri zdravilnih in sicer na 20 € na letni ravni na 

gospodinjstvo v naseljih Froleh in Zg. Ščavnica  

 

• Odhodki 

� Znižanje investicijske vrednosti projekta za 22 % iz naslova DDV.  

 
TABELA 11: Ekonomski tok projekta in družbene koristnosti projekta  

Leto  

Stroški  Koristi  

NDT Invest. 
stroški  

Operativni 
stroški 

Prihodki  
Ocenjene 

koristi  

2014 160.307 0 0 93.876 -66.431 

2015 0 4.809 0 10.710 5.900 

2016 0 4.809 0 10.710 5.900 

2017 0 4.809 0 10.710 5.900 

2018 0 4.809 0 10.710 5.900 

2019 0 4.809 0 10.710 5.900 

2020 0 4.809 0 10.710 5.900 

2021 0 4.809 0 10.710 5.900 

2022 0 4.809 0 10.710 5.900 

2023 0 4.809 0 10.710 5.900 

2024 0 4.809 0 10.710 5.900 

2025 0 4.809 0 10.710 5.900 

2026 0 4.809 0 10.710 5.900 

2027 0 4.809 0 10.710 5.900 

2028 0 4.809 0 10.710 5.900 

2029 0 4.809 0 10.710 5.900 

2030 0 4.809 0 10.710 5.900 

2031 0 4.809 0 10.710 5.900 

2032 0 4.809 0 10.710 5.900 

2033 0 4.809 0 10.710 5.900 

2034 0 4.809 0 10.710 5.900 

2035 0 4.809 0 10.710 5.900 

2036 0 4.809 0 10.710 5.900 

2037 0 4.809 0 10.710 5.900 

2038 0 4.809 0 10.710 5.900 

2039 0 4.809 0 10.710 5.900 

SKUPAJ  160.307 120.230 0 361.618 81.080 

      
Skupaj dis. 
vrednosti   

160.307 56.045 0 124.806 2.330 
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7.3 Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno   

Investicija v ureditev prometne infrastrukture v naseljih vključenih v investcijo, ima vrsto posrednih 
učinkov in sicer:  

• Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša glede večje varnosti občanov:  

• Z izvedbo projekta se bo povečala varnost občanov, še posebej za ranljive skupine na 

podeželju, starejše,  družine s predšolskimi otroki, šolarjev in vseh drugih udeležencev v 

prometu.  

• Zaradi ureditev cestišča in pripadajoče infrastrukture se bo povečala tudi prometna 

varnost vseh udeležencev v prometu.  

• Prav tako bo občina z ureditvijo prometnega odseka prispevala k večji varnosti z vidika 

požarne varnosti, saj bodo imela intervencijska vozila boljši in varnejši dostop do občanov 

in javnih ter drugih objektov na območju v primeru intervencije.  

 

• Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša glede ekoloških prispevkov naložbe:  

• Izboljšanje kakovosti bivalnega okolja (manj hrupa, manjša onesnaženost s prašnimi delci 

ipd.). 

• Z investicijo se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje zaradi boljše pretočnosti 

prometa. Višja energetska učinkovitost se kaže v manjši porabi goriva, zaradi česar lahko 

sklepamo, da bo na območju manj izpušnih plinov in svinca.  

• Z investicijo se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje zaradi boljše pretočnosti 

prometa.  

• Izboljšanje komunikacijskih povezav za mala in srednja podjetja v občini ter za kmetijska 

gospodarstva. 
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8 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI  

8.1 Analiza tveganja  

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče 
to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih 
(tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, 
narodnogospodarska, družbena, kulturna in druga tveganja).  
 
Projektna tveganja za investicijo so srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja 
investicije. 
 
TABELA 12: Ocena tveganja investicije 

Projektna tveganja Ocena 

Tveganje razvoja projekta Majhno 

Tveganje izvedbe projekta Srednje 

Tveganje obratovanja projekta Majhno 

 
TVEGANJE RAZVOJA PROJEKTA: 
Za razvoj oz. izvedbo projekta so pomembna predvsem finančna sredstva ter strokovno usposobljena 
ekipa za pripravo projekta. V primeru uspešne pridobitve izvajalca del menimo, da navedena 
komponenta ne predstavlja večjega tveganja. 
 
Veliko tveganje predstavlja tudi sledenje udeležencev zastavljenemu terminskemu planu izvedbe. 
Investicija po zastavljenem terminskem planu je izvedljiva izključno v primeru konstruktivnega 
odzivanja vseh pristojnih udeležencev projekta, vključno z upravnimi organi (brez upoštevanja 
zakonskih rokov) ter pridobitvi usposobljenih izvajalcev posameznih storitev oz. del. 
 
TVEGANJE IZVEDBE: 
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 izvajalca del, kar se lahko prepreči s pripravo 
ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolniti. Naročnik  bo 
skladno s pogodbenimi določili zavarovanja in sicer z:  

• garancijo za delovanje,  

• možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak dan zamude.  
 
Naročnik je upravičen do unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude, 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina 
garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do polne 
višine nastalih stroškov.  
 
SPLOŠNA TVEGANJA:  
Menimo, da so splošna tveganja – politična, gospodarska, družbena, kulturna povsem minimalna in 
ne bodo ogrozila izvedbe projekta. 
 
Pri izvedbi projekta tveganje za izgradnjo ceste predstavljajo finančna sredstva, saj je zaradi 
obsežnosti investicije le-ta v veliki meri odvisna od sofinanciranja s strani nepovratnih sredstev. 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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8.2 Analiza občutljivosti  

Podlaga za izračun kritični parametrov so finančne in ekonomske analize za izvedbo projekta v vseh 
variantah bi lahko bila: 

• Spremembe predračunske vrednosti investicije za na intervalu od -5 % do +5 % 

• Spremembe vrednosti operativnih stroškov na intervalu od -5 % do +5 % 

• Spremembe vrednosti prihodkov na intervalu od -5 % do +5 % 
 
V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti za zgornja kritične parametre za projekt za 
posamezno variantno. Primerjali smo finančno in ekonomsko neto sedanjo vrednost investicije (NPV)  
ter finančno in ekonomsko interno stopnjo donosnosti (IRR) v referenčni dobi v kateri obravnavamo 
opisano investicijo.  
 
TABELA 13: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na finančno NPV in IRR 
Spremembe predračunski vrednosti investicije    

Naziv    -5% -1% 0% 1% 5% 

Finančna interna stopnja 
donosnosti investicije  

  -11,421% -11,421% -11,421% -11,421% -11,421% 

Finančna neto sedanja vrednost 
investicije  

  -48.660 € -48.660 € -48.660 € -48.660 € -48.660 € 

     
Spremembe vrednosti operativnih stroškov   

Naziv    -5% -1% 0% 1% 5% 

Finančna interna stopnja 
donosnosti investicije  

  -10,733% -11,285% -11,421% -11,558% -12,098% 

Finančna neto sedanja vrednost 
investicije  

  -45.858 € -48.100 € -48.660 € -49.221 € -51.463 € 

     
Spremembe vrednosti prihodkov      

Naziv    -5% -1% 0% 1% 5% 

Finančna interna stopnja 
donosnosti investicije  

  -12,134% -11,559% -11,421% -11,286% -10,766% 

Finančna neto sedanja vrednost 
investicije  

  -49.030 € -48.734 € -48.660 € -48.587 € -48.291 € 
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TABELA 14: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR 
Spremembe predračunski vrednosti investicije    

Naziv    -5% -1% 0% 1% 5% 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije  8,903% 7,666% 7,387% 7,118% 6,138% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije  10.346 € 3.933 € 2.330 € 727 € -5.685 € 

     
Spremembe vrednosti operativnih stroškov   

Naziv    -5% -1% 0% 1% 5% 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije  7,845% 7,479% 7,387% 7,294% 6,921% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije  5.133 € 2.891 € 2.330 € 1.770 € -472 € 

     
Spremembe vrednosti prihodkov      

Naziv    -5% -1% 0% 1% 5% 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije  5,621% 7,024% 7,387% 7,755% 9,295% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije  -8.604 € 143 € 2.330 € 4.517 € 13.264 € 

 
Pri zviševanju predračunske vrednosti, se ekonomska interne stopnja donosnosti (EIRR) in 
ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) znižujeta. Enaka situacija se dogaja pri povečevanju 
vrednosti operativnih stroškov, vendar imajo tukaj spremembe manjši vpliv na EIRR in ENPV.  
 
Pri zniževanje predračunske vrednosti investicije in vrednosti operativnih stroškov se EIRR in ENPV 
zvišujeta. Enaka situacija se dogaja pri zniževanju operativnih stroškov.  
 
Iz tabele št. 32 lahko vidimo, da je investicije bolj občutljiva na spremembe vrednosti investicijskih 
stroškov in manj občutljiva na spremembe predračunske vrednosti investicije.  
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, 

TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 
9.1.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali varianta brez investicije  

 
Za varianto 1 ne bo potrebno pripravljati nobene nadaljnje investicijske, projektne in ostale 
dokumentacije.  
 
 
9.1.2 Varianta 2: Modernizacija občinskih cest v letu 2014 

Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ, je za investicijske projekte, ki presegajo vrednosti 500.000 
EUR potrebno pripraviti naslednje: 

• Dokument identifikacije investicijskega projekta   
 
V skladu z Zakonom o graditvi objektov bodo pridobljena še vsa ostala potrebna soglasja in 
dovoljenja.  
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