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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 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 Biro za urbanizem Maribor d.o.o. 

Naslov Grajska ul. 7, 2000 MARIBOR 

Ime in priimek Mag. Branislav Rajić, univ.dipl.inž.arh. 

Datum izdelave PGD marec 2009

Datum izdelave PID december 2011

Žig
Podpis:
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1.3 PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

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

Naslov Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije 

Ime in priimek Ksenija Napast

Telefon 02 749 32 12

Fax 02 749 32 17

e-pošta ksenija@ezavod.si 

Žig
Podpis:

1.4 UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

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 ustanove 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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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 1.7.2012) 2.344 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  2012  meseca  oktobra  zaposlenih  ali  
samozaposlenih 880 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.

SLIKA 1: Zemljevid občine Sveta Ana
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2.2 PREGLED PRIREDITEV, OBČINSKIH DRUŠTEV IN PRAZNIKOV

V Občini Sveta Ana delujejo tri kulturna društva in sicer: Kulturno društvo Sveta Ana kot najstarejše  
matično društvo, MKK-Kulturna zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. 

Kulturno društvo Sveta Ana je pričelo z delovanjem že leta 1926, ko se je začela razvijati dramska 
dejavnost - že leta 1930 so imeli svoj montažni oder za gostovanja po terenu. Z vmesnimi prekinitvami  
pa so v kraju delovali moški oktet, tamburaška skupina, folklorna skupina, ženski pevski zbor, ženski  
oktet. Danes so v društvu aktivne tri sekcije: folklorna, pevska in dramska.

Mladinski kulturni klub (MKK) - kulturna zadruga Sveta Ana je bil ustanovljen v začetku leta 2003. 
Namen delovanja kluba je približati mladinsko kulturo ljudem na širšem območju Slovenskih goric.  
Organizirajo literarno plesne večere, likovne delavnice za otroke, rockovske koncerte, kantavtorske 
večere, likovne razstave, gledališke predstave, v okviru kluba deluje tudi glasbena skupina »Trenutek 
resnice«.

Twirling klub Aninih mažoretk deluje uspešno že šesto leto. Ob peti obletnici so izvedli prvi samostojni 
projekt z naslovom »Plesni utrinki pri Sv. Ani« - prireditev, ki je bila zelo dobro obiskana, gostujejo pa 
tudi na različnih drugih prireditvah v občini in izven nje. Izvajajo različne oblike plesa od mažoretnih,  
afriških do drugih izraznih oblik.

Trenutno deluje v občini 10 kulturnih skupin, od tega 5 na osnovni šoli. Vodje skupin in posamezniki 
se stalno izobražujejo na seminarjih sklada kot so folklorni tabor za odrasle folklorne skupine, začetni  
seminar  za  vodje  otroških  folklornih  skupin,  gledališki  seminarji,  itd..  V  letu  2006  smo  skupaj  z  
Območno izpostavo JSKD in KD Sveta Ana pod strokovnim vodstvom dr.  Marije  Makarovič  izvedli 
raziskavo oblačilne kulture na našem območju za potrebe kostumov za folklorno skupino. Pristopili 
smo k izdelavi folklornih noš in tako naše folkloriste opremili z unikatnimi folklornimi nošami z našega 
območja. 

Naše kulturne skupine so gostovale tudi v tujini: folklorna skupina v sosednji Avstriji, mešani pevski  
zbor v Švici.

Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Sveta Ana in odrasli mešani pevski zbor KD Sveta Ana so dosegli  
lepe uspehe na medobčinskih revijah. 

V preteklih letih so naše kulturne skupine izvedle številne prireditve: proslava ob kulturnem prazniku,  
proslava ob materinskem dnevu, glasbena prireditev »Glas slovenskih goric«, prireditve in koncerti ob 
občinskem  prazniku,  mednarodni  koncert  odraslih  pevskih  zborov,  Anin  roll  -  koncert  glasbenih  
skupin, gostovanja gledaliških skupin, potopisni predavanji, kantavtorski večer, večer afriških ritmov, 
likovne  razstave,  glasbeno-plesna  prireditev  »Plesni  utrinki  pri  Sveti  Ani«,  mednarodni  lutkovni  
pristan, itd.
 
Prireditve v občini Sveta Ana:

• Občinski praznik,
• Prvomajski pohod po Anini poti,
• Postavitev prvomajskega drevesa,
• Okrogla miza ob 150 obletnici smrti Franca Postiča,
• Martinovanje, ipd.

Razstave v različnih društev:
• Razstava domačih dobrot,
• Slikarske razstave,
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• Razstava vin občinskih vinogradnikov,
• Razstava naravnih domačih in zeliščnih kisov, bučnega olja, domačih izdelkov,
• Društvo kmečkih žena – razstava domačih dobrot,
• Razstava moke – kmetija Rožman (mlin),
• Razstava etnoloških spominkov,
• Čebelarsko društvo Sv. Ana – razstava medu in medenih izdelkov, ipd.

Kulturne prireditve:
• Kulturno društvo Sv. Ana, 28. tradicionalni glas Slovenskih Goric – nastop mladih glasbenih 

talentov.

Ponudba domačih pridelkov in izdelkov:
• Prodaja na tržnici

V občini potekajo številne prireditve in aktivnosti skozi vso leto. Vsako nedeljo pa se ljudje zbirajo v 
centru Svete Ane pri maši v cerkvi Sv. Ane. Ob vseh takšnih zbiranjih v centru Svete Ane ugotavljamo, 
da manjka urejeni prostor kjer bi lahko delovala tržnica na kateri bi imeli možnost lokalni pridelovalci  
ponuditi  svoje  pridelke  in  izdelke.  Prav  tako  pa  bi  takšna  tržnica  lahko  zaživela  za  samo oskrbo  
prebivalstva  z  zdravo  domačo  hrano.  V  kraju  je  precej  ponudnikov,  ki  se  ukvarjajo  z  dopolnilno  
dejavnostjo na kmetijah in svojih tržnih viškov nimajo kje ponuditi.

SLIKA 2: Naselje Sveta Ana
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Občina ima dovolj velik potencial kmetijstva, ki pridela in proizvede različne pridelke za prodajo na 
kmečki tržnici. Oktobra 2012  je bilo v kmetijstvu samozaposlenih 320 oseb. Po statističnih podatkih iz  
leta 2010 je bilo v občini Sv. Ana v uporabi 2.082 ha kmetijskih zemljišč, ki jih je obdelovalo 299 kmetij  
od le-teh je  124 kmetij  preživljale  izključno s  kmetijstvom oz.  je  njihov  nemn kmetisjke  pridelva 
namenjen prodaji. V naslednji tabeli so prikazane družinske kmetije po tipu kmetovanja.

TABELA 1: Družinske kmetije po tipu kmetovanja  
Oz. Tip kmetovanja Št.kmetij
1 Poljedelstvo 47
2 Vrtnarstvo -
3 Trajni nasadi 21
4 Pašna živina 66
5 Prašiči in perutnina 21
6 Mešana rastlinska pridelava -
7 Mešana živinoreja 58
8 Mešana rastlinska pridelava in živinoreja 68
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2.3 ANALIZA STANJA PROSTORA NAMENJENEGA UREDITVI KMEČKE TRŽNICE PRI SVETI ANI

Občina Sveta Ana leži v severovzhodnem delu Slovenije, blizu avstrijske meje. Urbani zaselki občine se  
razprostirajo po hriboviti pokrajini severnega dela Slovenskih goric. Centralni zaselek občine, naselje  
Sveta  Ana,  leži  na  najvišjem,  356  m  visokem  hribu,  s  katerega  je  prelep  panoramski  pogled  na  
sosednje hribe.  

Skozi  naselje  Sveta  Ana  poteka  državna  regionalna  cesta  z  oznako  R3-730,  ki  pomeni  glavno 
prometnico v občini,  in  ob kateri  se je razvilo naselje Sveta Ana, ki je ob ustanovitvi  občine tudi  
prevzelo funkcijo občinskega središča. 

Zaradi svoje panoramske lege, hribov na katerih raste kvalitetno grozdje, iz katerega se pridobivajo 
vrhunska vina in bližine Avstrije, Sveto Ano letno obišče vse več turistov. Prav tako Sveto Ano obišče 
veliko turistov skozi vso leto, ki se udeležujejo raznih prireditev ali so samo na izletu. Pri tem pa,  
ugotavljamo, da nam majnka primerno urejen prostor za kmečko tržnico. Na kmečki tržnici bi domači 
proizvajalci in pridelovalci lahko ponudili svoje izdelke in pridelke gostom oz. turistom v prodajo.

Prav  tako  bi  na  kmečki  tržnici  imeli  možnost  domačini  kupiti  zdrave  domače  pridelke  zelenjave,  
povrtnin, izdelke domače obrti (med, žganje, vina, ročna dela …). Projekt “Ureditev kmečke tržnice”  
predvideva ureditev trajne pokrite tržnice s kletjo in odprto tržnico za postavitev premičnih stojnic ob 
večjih prireditvah. 

Na prostoru pokrite tržnice bi se prodajala predvsem zelenjava in povrtnine, prodajalci na tržnici pa bi 
klet uporabljali kot skladišče za prodajno blago.

Na prostoru odprte tržnice bi se na premičnih stojnicah prodajali izdelki domače obrti in dodatne  
ponudbe na kmetijah, ki ne potrebujejo hladnega skladišča.

Dela  katerih  investitor bo občina pa so projektno obdelana v predmetnem projektu in  vsebujejo  
naslednje načrte: 

• Vodilna mapa,
• Načrt arhitekture,
• Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, ki vsebuje:
• Izgradnja kleti,
• Izgradnja pokrite tržnice,
• Izgradnja platoja za odprto tržnico,
• Načrt električnih instalacij in električne opreme,
• Načrt strojnih instalacij in strojne opreme,
• Geodetski načrt.
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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 

Izvedba investicije je izredno pomembna za sam kraj Sveta Ana, Občino Sveta Ana in okolico.  

Z ureditvijo kmečke tržnice bodo dani pogoji za kvalitatnejše in bolj zdravo življenje vsem prebivalcem  
v občini Sveta Ana in širšemu delu Slovenskih goric. 

Z izgraditvijo oz. ureditvijo kmečke tržnice bodo dani pogoji za prodajo doma pridelane, zdrave hrane 
s tem se bo izboljšala kvalitete življenja v občini Sveta Ana in širše, saj bodo do tovrstnih pridelkov 
prišli tudi prebivalci, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom in ne pridelujejo hrane sami. Omogočene bodo  
številne priložnosti za dodatni vir dohodka za lokalno prebivalstvo in na drugi strani boljša ponudba 
zdrave in sveže zelenjave ter drugih artiklov za lokalno prebivalstvo in turiste, ki bodo obiskali Sveto 
Ano.

Z ureditvijo prostora tržnice bo dana večja motivacija da se zadrži mlado generacijo v lokalnem okolju  
in tako pripomore k zmanjšanju negativnega demografskega trenda v občini.  

Cilji ureditve kmečke tržnice so naslednji:
• Izgradnja pokrite tržnice s kletjo,
• Izgradnja platoja za odprto tržnico,
• Izgradnja električnih in strojnih inštalacij v pokriti tržnici,
• Postavitev stojnic,

Ureditev kmečke tržnice ima tudi druge cilje:  
• Povečati lokalno prebivalstvo z večjo samooskrbo, 
• Lokalnemu prebivalstvu ponuditi zdravo doma pridelano hrano,
• Omogočiti  domačim pridelovalcem in izdelovalcem odprodajo proizvdenih viškov in s  tem 

dodaten zaslužek,
• Večja možnost povezovanja in zbiranje ljudi (medgeneracijsko mladih in starejših),
• Priložnost za razvoj drugih dodatnih, dopolnilnih dejavnosti, 
• Posredno tudi poprestritev turistične ponudbe v naselju Sveta Ana in v občini, 
• Povečati obisk občine in okoliških vasi, itd.

3.2 ZAKONSKE  PODLAGE  TER  USKLAJENOST  INVESTICIJE  Z  RAZVOJNIMI  STRATEGIJAMI  IN 
POLITIKAMI 

Ureditev kmečke tržnice pri Sveti Ani bo ponudila kraju, občini in širšemu delu Slov. goric (sosednjim  
občinam Šentilj,  Sv. Jurij,  Lenart in Benedikt) številne razvojne možnosti,  saj se na investicijo veže  
razvoj mnogih dejavnosti tako na gospodarskem, turističnem, kulturnem, in drugih področjih. Sveta  
Ana postaja središče Slov. goric na področju pridelave in ponudbe hrane in vina, saj smo zgodovinsko 
povezani  z  Francem  Postičem,  ki  je  pred  150  leti  pri  Sveti  Ani  izvajal  “revolucionarne”  korake 
modernega vinogradništva in sadjarstva v Evropi.  Občina želi  z  ureditvijo kmečke tržnice pridobiti  
potrebne prostore za organizirano prodajno ponudbo domačih pridelkov in izdelkov. S tem pa bodo 
dane možnosti lokalnemu prebivalstvu prodajati in kupovati domačo zdravo hrano in izdelke domače  
obrti.   
Razvoj  območja  občine  in  širše  preko  ureditve  kmečke  tržnice  pomeni  tudi  večji  gospodarski  in 
družbeni napredek, saj pospešuje razvoj gospodarstva in s tem povezanih dejavnosti. To omogoča 
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ustvarjanje  novih  delovnih  mest  in  s  tem  priložnosti  predvsem  mladim,  da  dobijo  zaposlitev  v  
domačem kraju in tukaj tudi ostanejo.  
Sama ureditev kmečke tržnice pripomore tudi k lepšemu zgledu kraja in izboljšuje kvaliteto življenja  
prebivalcev.  Po  izvedbi  investicije  bo  območje  zgrajene  vaške  tržnice  100%  izrabljalo  obnovljene 
zmogljivosti. Menimo, da je investicija s sociološkega in ekonomskega vidika upravičena.

USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Investicija v ureditev kmečke tržnice pri Sveti Ani je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi  
glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

• Državni razvojni program 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, marec 2007,
• Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013, 

maj 2007,   
• Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013, Ljubljana, maj 2007,
• Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, februar 

2007.
• Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi  Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2007-2013 v letih 2011-2013 (Ur. l. RS, št. 28/2011), 37/11 – popr., 103/11 in 87/12, (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba PRP). 

• Program razvoj podeželja Republike Slovenije 2007-2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je 
potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 z dne 12.9.2007, zadnjič spremenjena dne 
7.6.2012 (v nadaljevanju PRP 2007-2013).

• Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih 
določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne 
težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),

• Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede 
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. junija 2011 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1974/2006/ES),

• Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne 
skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), 
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 
o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za določanje 
uporabljene obrestne mere za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme 
neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja 
iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
65/2011/EU)

1. Državnim razvojnim programom 2007 – 2013 (DRP)
DRP  nadaljuje  in  hkrati  nadgrajuje  investicijske  napore  iz  programskega  obdobja  2004-2006. 
Razvojno-investicijske prioritete DRP so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS s tem, da DRP  
v prvi prioriteti dodatno vključuje infrastrukturo, v peti pa predvsem razvoj podeželja in ribištva ter 
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izboljšanje življenja v urbanih in podeželskih območjih. Navedeno je posledica upoštevanja prioritet  
EU.

Investicija  v  projekt  ureditve  kmečke tržnice  pri  Sveti  Ani  sovpada z  1 in 5  Razvojno-investicijsko  
prioriteto v DRP, in sicer: 

• konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,
• učinkovito  ustvarjanje,  dvosmerni  pretok  in  uporaba  znanja  za  gospodarski  razvoj  in 

kakovostna delovna mesta,
• učinkovita in cenejša država,
• moderna socialna država in večja zaposlenost ter
• povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Prva  razvojno-investicijska  prioriteta  Konkurenčno gospodarstvo  in  hitrejša  rast  bo prispevala  k 
izpolnjevanju  gospodarskih  ciljev  lizbonske  strategije.  Prioriteta  je  namenjena  spodbujanju 
podjetništva in vlaganju v človeške vire v podjetjih z namenom povečanja konkurenčne sposobnosti in  
inovativnosti podjetij. Ob tem pa stremi k spodbujanju vlaganj tako tujih podjetij v Sloveniji kot tudi  
vlaganj slovenskih podjetij v tujini. Prioriteta je usmerjena tudi v vzpostavitev učinkovite prometne,  
informacijske in komunikacijske infrastrukture.
Cilj prve razvojno-investicijske prioritete je spodbujanje podjetništva, povečanje inovativnosti, obsega 
domačih in tujih naložb v gospodarstvu in prometni, informacijski in komunikacijski infrastrukturi,  
vključno z razvojem človeških virov v podjetjih ter spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij  
za povečanje konkurenčnosti.

Peta  razvojno-investicijska  prioriteta  Povezovanje  ukrepov za  doseganje  trajnostnega razvoja je 
namenjena  spodbujanju  skladnega  regionalnega  razvoja,  razvoja  podeželja  in  ribištva,  krepitvi 
prehranske varnosti ter izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih. Prednostni 
so tudi programi spodbujanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Prioriteta vsebuje 
izboljšanje  gospodarjenja  s  prostorom in  nepremičninami  ter  zagotavljanje  pogojev  za  izboljšano 
delovanje trga z nepremičninami. Vključuje boljše  upravljanje z okoljem in vzpostavitev učinkovite 
okoljske  infrastrukture.  Prioriteta  je  tudi   spodbujanje  razvoja  nacionalne  identitete,  kulture  in  
kulturne  dediščine  ter  programov  športa  in  športne  infrastrukture.  Med  prednostna  področja  se 
uvrščajo  tudi  programi  za  varovanje  zdravja,  ki  so  integrirani  v  sektorske  politike,  zmanjševanja  
regionalnih razlik v zdravju  in spodbujanja zdravih vedenjskih vzorcev. Cilji pete razvojno-investicijske  
prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete,  
skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani 
kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

2. Regionalnim razvojnim programom za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 
Vsebina  projekta  se  uklaplja  v  program  5.4.  Trajnostni  razvoj,  program  5.4.7  Razvoj  kulture  in  
ohranjanje kulturne dediščine. Konkretno se nanaša na podprogram 5.4.7.2 Celostna revitalizacija  
mestnih in vaških središč. 

Opis ukrepa:
Razvoj dopolnilnih dejavnosti na področju kmetijstva, podjetništva, turizma, gostinstva in kulturne 
dediščine je potrebno usmerjati in graditi na osnovah celostnih revitalizacij starih mestnih in vaških 
središč  ter  objektov  kulturne  dediščine.  Celostne  revitalizacije  ne  smejo  temeljiti  samo  na 
spomeniško-varstvenih osnovah, kjer je v ospredju fizična prenova nepremične kulturne dediščine,  
fizična obnova mestnih in vaških središč, ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov,  
postavitev urbane in vaške opreme. Tovrstne prenove morajo primarno temeljiti na novih vsebinskih 
in programskih izhodiščih, ki  predstavljajo osnovo za vse drugotne prenove. Celostne revitalizacije 
starih mestnih in vaških središč predstavljajo jedro krajinske in prostorske identitete regije, ki tvorijo 
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možne zasnove za oblikovanje specializiranih blagovnih znamk, kot nosilk novih integralnih turističnih 
produktov.

Projekt  Ureditev  kmečke  tržnice  (ureditev  prostorov  za  trženje  lokalnih  pridelkov  in  izdelkov  ter  
postavitev  urbane opreme) je bil vključen v RRP Podravja. 

3. Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007 – 2013
Splošna  usmeritev  NSRO  je  izboljšanje  blaginje  prebivalcev  Republike  Slovenije  s  spodbujanjem 
gospodarske rasti,  ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem 
uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami. Konkretni oz. specifični cilji, ki jim bo 
Slovenija sledila s sredstvi kohezijske politike so tako naslednji: 

• spodbuditi podjetništvo, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, inovativnost in tehnološki razvoj 
• izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti, 
• izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem 

delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti, 
• zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja 

in ustrezni infrastrukturi, 
• skladen razvoj regij. 

Projekt je skladen z usmeritvijo 6.1.4. Razvoj regij 
Medtem ko  se  ostale  razvojne  prioritete  usmerjajo  v  razvojna  središča  in  projekte  nacionalnega 
pomena,  prioriteta razvoj regij  zagotavlja  komplementarne infrastrukturne pogoje,  ki  temeljijo  na 
iniciativi  od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij  kot učinkovitih, funkcionalnih  
celot. 

3.a.) Razvoj urbanih območij: sofinanciranje projektov usklajenega razvoja družbene in gospodarske 
infrastrukture v urbanih območij, vključno z zagotavljanjem čistih transportnih sistemov in javnega 
potniškega sistema, vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, celovita prenova starih 
mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij. 

4. Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013
4.  Razvojna prioriteta »Razvoj regij« je  skladna s  cilji  politike spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo, pri čemer se tako zagotavlja konkretno oblikovanje in  
izvajanje regionalne politike s strani države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na ta način in s tem v 
zvezi je zagotovljena povezava in skladnost z normativnimi podlagami, nacionalne in evropske ravni, ki  
v tem okviru zagotavljajo uresničevanje nekaj naslednjih ciljev: 

• zmanjševanje  razlik  v  gospodarski  razvitosti  in  življenjskih  možnostih  prebivalstva  med 
posameznimi območji v državi, 

• povečanje  blagostanja  prebivalstva  v  razvojnih  regijah,  ob upoštevanju  načel  trajnostnega 
razvoja in njihovih posebnosti, 

• ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost 
in  raznolikost,  trajnostni  razvoj  kulturne  dediščine  in  dostopnost  do  kulturnih  dobrin  v 
razvojnih regijah, 

• uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, 
• zmanjševanje  razlik  v  kakovosti  življenja  ter  ekonomski  in socialni  blaginji  ob upoštevanju 

varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju, 
ipd.

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

4 OPIS VARIANTE 

Za investicijo v ureditev kmečke tržnice sta bili v presojo vključeni dve varianti in sicer:

Varianta 1: Minimalna varianta ali varianta brez investicije

Varianta 2: Ureditev kmečke tržnice 

4.1 VARIANTA 1: MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE 

Predstavlja opis situacije brez investicije. To pomeni, da občina ohranja dosedanjo podobo središča  
naselja Sveta Ana. Ohranja stanje kjer ni možno izvajati ponudbe lokalnih izdelkov in pridelkov, ter 
organizirati  trženja.  Kmetovalci  se  vozijo  prodajati  presežke  svojih  pridelkov  na  tržnico  v  Lenart,  
Maribor, ipd. Prav tako kupci kupujejo domače kmečke pridelke drugje.  

Občina ima omejene možnosti za izvajanje in organiziranje prodaje lokalnih izdelkov in pridelkov. Za 
organiziranost prodaje lokalnih pridelkov in izdelkov ter sejmov skrbi občina, vendar se sedaj vse to 
odvija v malem obsegu na državni cesti R-III-730. S tem pride do ogrožanja udeležencev v prometu in  
kršenja CPP.  

4.2 VARIANTA 2: INVESTICIJA V KLETNE PROSTORE OBČINE 

Občina bo pristopila k projektu ureditve kmečke tržnice, ki bo vseboval naslednje aktivnosti: 
• Vodilna mapa,
• Načrt arhitekture,
• Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, ki vsebuje:
• Izgradnja kleti,
• Izgradnja pokrite tržnice,
• Izgradnja platoja za odprto tržnico,
• Načrt električnih instalacij in električne opreme,
• Načrt strojnih instalacij in strojne opreme,
• Geodetski načrt.
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

Investicija je namenjena ureditvi kmečke tržnice in ima za cilj ureditve urejenih prostorov za trženje  
lokalnih izdelkov in pridelkov in s tem izboljšanje varnosti v cestnem prometu v naselju Sveta Ana.

5.1 VRSTA INVESTICIJE 

INVESTICIJA ZA VARIANTO 1 – MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE

Varianta ne predvideva izvajanja investicijskih del  v  obnovo ureditve prostorov za trženje lokalnih 
pridelkov  in  izdelkov.  Na  predvideni  lokaciji  ureditve  kmečke  tržnice  je  že  naslednja  komunalna 
infrastruktura:  

• fekalna kanalizacija 
• meteorna kanalizacija
• vodovod
• telekomunikacijski vodi
• elektro vodi
• javna razsvetljava.

INVESTICIJA ZA VARIANTO 2 - UREDITEV KMEČKE TRŽNICE  

Skozi center Svete Ane poteka državna cesta R-III-730, po kateri poteka zelo gost promet. Investicija  
predvideva na levi  strain ceste v smeri  stacionaže zgraditi  za trajno tržnico s  potrebnimi kletnimi 
skladiščnimi prostori  za zelenjavo in podobno. Na desni  strani  obravnavane ceste pa bo zgrajena  
ploščad na kateri bo premična kmečka tržnica s premičnimi stojnicami.

5.2 OPIS OBSTOJEČE IN PREDVIDENE UREDITVE KMEČKE TRŽNICE V NASELJU SVETA ANA 

A. Opis obstoječe in predvidene ureditve kmečke tržnice:
a) Trajna pokrita tržnica
Na lokaciji  predvidene trajne tržnice s kletnimi oz. skladiščnimi prostori sedaj stoji  začasna lesena  
preša  in  del  vinograda.  Potrebno  bo  izvesti  novogradnjo  objekta  s  pripadajočo  opremo   in  
infrastrukturo.

b) Premična odprta tržnica
Na predvideni lokaciji ploščadi za premično kmečko tržnico sedaj stoji objekt v katerem je vinotoč.  
Objekt  je  potrebno  porušiti  in  urediti  ploščad  na  katero  se  bodo  postavile  premične  stojnice  s  
pripadajočo potrebno urbano opremo.

B. Predlog izvedbe novogradnje
Predmetna  dokumentacija  obravnava  gradnjo  objekta  pokrite  kmečke  tržnice  s  shrambami  za  
pripravljene pridelke in opremo v kleti objekta pod prostorom namenjenim pokriti tržnici. 

Prav tako dokumentacija obravnava ureditev ploščadi odprte tržnice za premične stojnice ob križišču 
dveh ulic pri stavbi Občine. Pri obeh objektih bo postavljena obrazložitvena tabla z logotipom EU, iz 
katere bo razvidna udeležba in prispevek evropskega sklada k gradnji predmetnih objektov.
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UREDITEV POKRITE TRŽNICE S KLETJO

Objekt  namenjen  kmečki  tržnici  je  podkletena  nadstrešnica  pravokotnega  tlorisa  dimenzij  9,60  x 
15,00 m. Ploščad kmečke tržnice se nahaja v nivoju ulice in pločnika in omogoča neposreden prehod 
iz pločnika v prostor tržnice. Nad njo se nahaja dvokapna simetrična streha nošena s pomočjo sistema  
stebrov razporejenih po obodu stavbe. Pod tržnico se nahajajo kletni prostori, v katere bo možno 
spraviti pridelke namenjene prodaji in vso opremo, ki je potrebna za to dejavnost.  

Ploščad kmečke tržnice bo služila tudi za postavitev etnološkega eksponata - stare preše za grozdje, ki  
je sedaj razstavljena na majhnem platoju ob ulici in bo predstavljala lep akcent v prostoru kmečke 
tržnice. Velika kvaliteta novega objekta je v možnosti, da obiskovalci in krajani nemoteno (tudi ko 
dežuje ali sneži) občudujejo izjemno lep razgled iz te točke na vinorodne griče, ki se valovijo proti  
obzorju.

Kmečka  tržnica  ima  parapetno  ograjo  na  3  strani,  saj  je  le  z  daljšo  stranico,  ki  je  vzporedna  s  
pločnikom navezana na nivo pločnika,  iz  katerega obiskovalci  dostopajo  nanjo.  Ploščad tržnice  je 
tlakovana s spranimi betonskimi ploščami.

Konstrukcija
Temelji objekta so pasovni, na ustrezni globini in v skladu z določili geomehanskih sondiranj, ki jih bo  
ob začetku temeljenja izvedel pooblaščen geomehanik. Kletni del objekta bo zidan z betonskimi zidaki  
in ustrezno hidro in termoizoliran. Nadzemni del je zidan z opečnimi zidaki, nad kletnim delom se  
izvede armiranobetonska medstropna plošča, na čigavem obodu slonijo jekleni stebri, ki podpirajo 
strešno konstrukcijo.  Ostrešje  je  leseno,  strešna  kritina  bobrovec.  Obojestranski  pas  ob  slemenu 
strehe bo izveden s ploščami iz kaljenega stekla, kar bo omogočilo odlično osvetlitev tega prostora.  
Tlakovanje tal tržnice se izvede po načrtu arhitekture.

Elektroinstalacije 
Razgledna ploščad tržnice  bo  primerno osvetljena  in  v  tleh v  območju  stojnic  bodo predvidena 
priključna mesta za morebitne odjemalce v času tržnice ali drugih prireditev. Prav tako je predvidena 
razdelilna omarica, ki bo omogočala priključitev priložnostnih odjemalcev (glasbeni dogodki, razstave, 
srečanja, nastopi). Elektro instalacije bodo izvedene v skladu z vsemi predpisi.

Ogrevanje, vodovod in kanalizacija 
Priključek vodovoda bo izveden pod pogojih upravljalca.
Fekalna kanalizacija bo odtekala v obstoječo kanalizacijo. Strešna meteorna kanalizacija bo speljana 
skozi peskolove, revizijski jašek v obstoječo kanalizacijo. 
Objekt  tržnice  ne  predvideva  ogrevanja,  za  potrebe  funkcije  pa  ima  priključek  vodovoda   in 
kanalizacije v pritlični etaži, prav tako v kletni etaži. 

Protipožarna varnost
Omogočen je dostop gasilskega vozila.

Ureditev okolice
Po dokončanju vseh del se odstranijo vsi provizoriji potrebni pri gradnji. Ves neuporaben material se  
odstrani. 

Varstvo okolja
Objekt in njegovi uporabniki ne bodo škodljivo vplivali na okolico, v kolikor bodo upoštevana osnovna  
načela bivanja in projekt.
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UREDITEV ODPRTE TRŽNICE

Predmetna dokumentacija obravnava ureditev občinskega trga ob križišču dveh ulic pri stavbi Občine. 
Zasnova ploščadi je enostavna, s kamnom so tlakovana tla v izbranem vzorcu. Predvidena je posaditev  
enega ali več dreves. Iz trga je možen dostop na obe ulici, ter povezava na stopnišče proti cerkvi in  
dostop v gostinski lokal – vinotoč.

Poudarjena ploščad - trg pojavno skladno dopolnjuje enostavno arhitekturo okoliških objektov, na 
diskreten način ustvarja akcent vozlišča v sicer idiličnem urbanem vzdušju. Razpoložljiva parcela je 
komunalno opremljena, dovoza razen za intervencijska vozila ni, dostop pa je urejen iz vseh strani iz  
obdajajočega pločnika,  ki  je  za  eno stopnico nižji  od same ploščadi  trga,  kar  ga  še  bolj  poudari.  
Dokumentacija je izdelana na osnovi ogleda, meritev in je projektirana na osnovi izdelane lokacijske 
dokumentacije, veljavnih predpisov in v skladu z dogovorom z investitorjem.

Temelji
Celotni trg se izvede na že utrjenem terenu kot tlakovana površina. Podlaga za tlakovanje s kamnom  
je armirano betonska plošča, ki je v coni nad obstoječo vinsko kletjo še ustrezno toplotno izolirana.

Tlaki 
Tlakovanje trga se izvede v granitnih ploščah v barvi in vzorcu po izboru projektanta.

Oprema
Občinski trg bo namenjen tudi različnim prireditvam, zato ga bo potrebno opremiti z  opremo, kot so,  
premične stojnice in info table.  

Elektroinstalacije 
Trg bo primerno osvetljen (osvetlitev bo v stopnicah, tako da bo zmanjšano svetlobno onesnaževanje)  
in v tleh v območju stojnic bodo predvidena priključna mesta za napajanje z električno energijo. Prav  
tako  je  predvidena  razdelilna  omarica,  ki  bo  omogočala  priključitev  priložnostnih  odjemalcev  
(glasbeni dogodki,  razstave,  srečanja,  nastopi).  Elektro instalacije  bodo izvedene v skladu z vsemi 
predpisi.

Ogrevanje, vodovod in kanalizacija 
Na trgu bo priključek vodovoda izveden pod pogojih upravljalca. Fekalna kanalizacija bo  odtekala v  
obstoječo kanalizacijo.
Strešna meteorna kanalizacija bo speljana skozi peskolove, revizijski jašek v obstoječo kanalizacijo. 

Protipožarna varnost
Omogočen je dostop gasilskega vozila.
 

Ureditev okolice
Po dokončanju vseh del se odstranijo vsi provizoriji potrebni pri gradnji. Ves neuporaben material se  
odstrani. 

Varstvo okolja
Objekt in njegovi uporabniki ne bodo vplivali na okolico škodljivo, v kolikor bodo upoštevana osnovna  
načela bivanja in projekt.
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5.3 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

V tem poglavju je prikazana ocena investicijskih stroškov za dve varianti v stalnih in tekočih cenah.

INVESTICIJSKI STROŠKI VARIANTE 1 - MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE

Varianta brez investicije oziroma minimalna varianta predstavlja situacijo, da se dvakrat na teden 5 
kmetovalcev občine Sv. Ana odpelje na tržnico v Lenart, kjer prodajajo svoje presežke pridelkov in  
ostalih  izdelkov.  V  občini  Sv.  Ana  nimajo  možnosti  urejene  prodaje.  Pri  tem  za  posameznike  in 
nastajajo naslednji stroški:
Prevoz z avtomobilom na tržnico v Lenart – strošek kilometrine 8 km štirikrat na teden, 30 tednov v 
letu, strošek je priznana kilometrina za avto,
Najem tržnega prostora – strošek 5 € / dan (podatki o najemu tržnega prostora).

TABELA 2: Izračun letnih stroškov
Opis aktivnosti Izračun
2 krat na teden po 8 km = 32 x 0,39 €/km = 12,48
30 tednov na leto, 2 krat na teden po 5 ljudi = 3.744,00
Najem tržnega prostora = 5 € / dan  
30 tednov na leto, 2 na teden, 5 prodajalcev = 1.500,00
Skupaj 5.244,00

Ocenjeni skupni letni stroški prodaje presežkov na tržnici v Lenartu za 5 prodajalcev znaša 5.244 €. V  
nadaljevanju je izračunana neto sedanja vrednost stroškov prevoza in najema tržnega prostora za 
obdobje 20 let, z diskontno stopnjo 7%. Okvirni letni stroški bi znašal 55.513 €.

TABELA 3: Ocena bodočih stroškov 
Leta Letni stroški Koeficient Vrednost Leta Letni stroški Koeficient Vrednost
1 5.240 0,934579 4.897 11 5.240 0,475093 2.489
2 5.240 0,873439 4.577 12 5.240 0,444012 2.327
3 5.240 0,816298 4.277 13 5.240 0,414964 2.174
4 5.240 0,762895 3.998 14 5.240 0,387817 2.032
5 5.240 0,712986 3.736 15 5.240 0,362446 1.899
6 5.240 0,666342 3.492 16 5.240 0,338735 1.775
7 5.240 0,622750 3.263 17 5.240 0,316574 1.659
8 5.240 0,582009 3.050 18 5.240 0,295864 1.550
9 5.240 0,543934 2.850 19 5.240 0,276508 1.449
10 5.240 0,508349 2.664 20 5.240 0,258419 1.354
Skupaj 55.513
INVESTICIJSKI STROŠKI VARIANTE 2 - UREDITEV KMEČKE TRŽNICE  

Okvirna vrednost investicije v ureditev kmečke tržnice pri Sveti Ani bo znašala 442.633,96 € v stalnih  
cenah in 470.768,09 € v tekočih cenah.  

TABELA 4: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah
vrednosti v €

Oz Postavke 
Vrednosti brez 

DDV 
DDV

Vrednosti z 
DDV 

%

1. Investicijska dokumentacija 1.701,87 340,37 2.042,24 0,46%
2. Str. projektne dokumentacije in revizija 7.349,34 1.469,87 8.819,21 1,99%
3. Gradbena in obrtniška dela 257.122,99 51.424,60 308.547,59 69,71%
4. Investicijski nadzor 3.739,97 747,99 4.487,96 1,01%
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5. Investicijski inženiring 2.337,48 467,50 2.804,98 0,63%
6. Geodetske storitve 1.427,73 285,55 1.713,28 0,39%
7. Odkup zemljišč in objekta 95.182,25 19.036,45 114.218,70 25,80%
A. Skupaj investicijski stroški 368.861,63 73.772,33 442.633,96 100%

Predvidena dinamika investiranja je daljša od enega leta, zato skladno z Uredbo o enotni metodologiji  
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in 
Spremembe: Ur.l.  RS, št. 54/2010), v nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost v tekočih cenah. 

V naslednji  tabeli  je  prikazana vrednost  investicije  po tekočih  cenah.  Vrednost  del  je  povzeta  po 
projektantskem  predračunu  iz  decembra  2011.  Tekoče  cene  so  preračunane  na  osnovi  Jesenske 
napovedi gospodarskih gibanj v letu 2012 v UMAR, september 2012. Napoved za leto 2012 2,8 % 
povprečno letno inflacijsko stopnjo in za leto 2013 2,2 % povprečno letno inflacijsko stopnjo in za leto  
2014 1,8 % povprečno letno inflacijsko stopnjo

TABELA 5: Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah
vrednosti v €

Oz Postavke 
Vrednosti brez 

DDV 
DDV

Vrednosti z 
DDV 

%

1. Investicijska dokumentacija 1.766,74 353,35 2.120,09 0,45%
2. Str. projektne dokumentacije in revizija 7.540,00 1.508,00 9.048,00 1,92%
3. Gradbena in obrtniška dela 275.000,00 55.000,00 330.000,00 70,10%
4. Investicijski nadzor 4.000,00 800,00 4.800,00 1,02%
5. Investicijski inženiring 2.500,00 500,00 3.000,00 0,64%
6. Geodetske storitve 1.500,00 300,00 1.800,00 0,38%
7. Odkup zemljišč in objekta 100.000,00 20.000,00 120.000,00 25,49%
A. Skupaj investicijski stroški 392.306,74 78.461,35 470.768,09 100%

Investicijsko vrednost smo razdelili na upravičene in neupravičene stroške.  Glede na pogoje razpisa 
sada med upravičene stroške za predmet podpore 2: ureditev vaških jeder, spadajo med upravičene 
stroške: stroški naložbe in splošni stroški naložbe. Projekt je zaključena celota. Občina Sveta Ana bo  
oddala vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev v letu 2013, izvedba gradbenih del se bo pričela v  
letu 2014 in v tem letu tudi zaključila. Splošni stroški investicije so nastajali do leta 2011 do 2013.  
Delitvi  stroškov  na  upravičene  in  neupravičene  prikazujemo v  naslednji  tabeli  (na  postavki  drugi 
neupravičeni strški je stroške davka na dodano vrednsot). 

TABELA 6: Upravičeni in preostali stroški investicije v tekočih cenah  
vrednosti v €

Oz. Postavka 
Vrednosti po letih SKUPAJ 

2011 2012 2013 2014
UPRAVIČENI STROŠKI  
1. Investicijska dokumentacija 0,00 966,74 800,00 0,00 1.766,74
2. Str. projektne dokumentacije in revizija 540,00 7.000,00 0,00 0,00 7.540,00

3. Gradbena in obrtniška dela 0,00 0,00 0,00 275.000,00
275.000,0

0
4. Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
5. Investicijski inženiring 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
6. Geodetske storitve 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
7. Odkup zemljišč in objekta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 540,00 7.966,74 2.300,00 281.500,00 292.306,74
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1. Investicijske dokumentacije - DIIP 0,00 0,00 100.000,00 0,00
100.000,0

0
2. Drugi neupravičeni stroški 108,00 1.593,35 20.460,00 56.300,00 78.461,35
II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI 108,00 1.593,35 120.460,00 56.300,00 178.461,35
A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 648,00 9.560,09 122.760,00 337.800,00 470.768,09

Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 470.768,09 € z vključenim DDV in 392.306,74 € brez DDV.  
Upravičeni stroški investicije so enaki vrednosti investicije brez DDV in stroškov za odkup zemljišč in  
objekta in znašajo 292.306,74 €.
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE

6.1 STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO DIIP 

Za  izdelavo  dokumenta  identifikacije  investicijskega  projekta  je  bila  uporabljena  naslednja 
dokumentacija:

• Načrt razvojnih programov za leto 2011, 2012, 2013, 2014
• Projektna dokumentacija PGD, projekt št. 8082, ki jo je izdelalo podjetje Biro za urbanizem 

Maribor d.o.o., Maribor, marec 2009 in dopolnitev december 2011, ter PZI december 2011.

6.2 OPIS LOKACIJE 

Investicija  se bo izvajala v podravski  občini  Sveta Ana in katasterskih občinah,  kot je  navedeno v 
naslednji tabeli.  

TABELA 7: Lokacija investicije po k.o. in parc. št.
Zap. št. Lastnik/solastnik Katastrska občina Št. parcele
1 Polič Marija, Merklin Marija Kremberk 324/8
2 Polič Marija, Merklin Marija Kremberk 324/9
3 Polič Marija, Merklin Marija Kremberk 326/1
4 Občina Sveta Ana Kremberk 326/2
5 Občina Sveta Ana Kremberk 355
6 Občina Sveta Ana Krivi Vrh 187/1

7 Občina Sveta Ana Krivi Vrh 185/1

V času pridobivanja soglasij in izdelave PGD je prišlo do parcelacije in spremembe parc. številk  pri  
parcelah:

• parcelni  št. 324/8 in 324/9 sta nastali iz parcele št. 324/1, ki je navedena v PGD in soglasjih.

Projektni pogoji in soglasja
a) Upravljavci gospodarske javne infrastrukture:

• TELEKOM  Slovenije;  pridobljeni  so  bili  projektni  pogoji  ter  podloge  v  digitalni  obliki.  Za 
potrebe prestavitve in zaščite TK napeljav je bil izveden projekt prestavitve in zaščite.

• ELEKTRO Maribor; pridobljeni so bili projektni pogoji ter podloge v digitalni obliki. Za potrebe 
prestavitve in zaščite NN napeljave je bil izveden projekt prestavitve in zaščite. Prav tako je bil 
izveden projekt javne razsvetljave, ki poteka na strani pločnika.

• MARIBORSKI  VODOVOD;  pridobljeni  so  bili  projektni  pogoji.  Med  gradnjo  se  jih  mora 
upoštevat in dosledno izvajat ukrepe za zaščito. Trasa vodovoda poteka pod načrtovanimi 
parkirnimi prostori, tako da večjih obremenitev ni za pričakovati.

• NIGRAD j.p.;  pridobljeni so bili projektni pogoji in izdane projektne rešitve.

b) Drugi soglasodajalci:
• Občina SVETA ANA; projektne rešitve so v skladu z zahtevami občine.
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6.3 SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE INVESTICIJE

Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 196.298,65 € in 201.995,79 € z DDV. 

TABELA 8: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom v stalnih cenah 
vrednosti v €

Oz Postavka 
Vrednost po letih brez DDV

SKUPAJ 
2011 2012 2013 2014

1. Investicijska dokumentacija 0,00 1.128,49 913,75 0,00 2.042,24
2. Str. projektne dokumentacije in revizija 648,00 8.171,21 0,00 0,00 8.819,21
3. Gradbena in obrtniška dela 0,00 0,00 0,00 308.547,59 308.547,59
4. Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 4.487,96 4.487,96
5. Investicijski inženiring 0,00 0,00 0,00 2.804,98 2.804,98
6. Geodetske storitve 0,00 0,00 1.713,28 0,00 1.713,28
7. Odkup zemljišč in objekta 0,00 0,00 114.218,70 0,00 114.218,70
A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 648,00 9.299,70 116.845,73 315.840,53 442.633,96
B. Deleže po letih v (%) 0,15% 2,10% 26,40% 71,35% 100%

TABELA 9: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom v tekočih cenah 
vrednosti v €

Oz Postavka 
Vrednosti po letih SKUPAJ 

2011 2012 2013 2014
1. Investicijska dokumentacija 0,00 1.160,09 960,00 0,00 2.120,09
2. Str. projektne dokumentacije in revizija 648,00 8.400,00 0,00 0,00 9.048,00

3. Gradbena in obrtniška dela 0,00 0,00 0,00 330.000,00
330.000,0

0
4. Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00
5. Investicijski inženiring 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
6. Geodetske storitve 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

7. Odkup zemljišč in objekta 0,00 0,00 120.000,00 0,00
120.000,0

0
A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 648,00 9.560,09 122.760,00 337.800,00 470.768,09
B. Deleže po letih v (%) 0,14% 2,03% 26,08% 71,76% 100%

TABELA 10: Terminski načrt izvedba investicije 
Oz. Aktivnosti Termin
1 Projektna dokumentacija marec 2009 - marec 2012
2 Dokument identifikacije investicijskega projekta april  2011
3 Noveladija DIIP januar 2013

4
Prijava na javni  razpis  za sofinanciranje s  strani  MKGP-
EKSRP

januar 2013

5 Javni razpisi in izbor izvajalcev september 2013
6 Odkup zemljišč v letu2013
7 Gradbena, instalacijska in ostala dela januar 2014 – oktober  2014
8 Gradbeni nadzor januar 2014 – oktober 2014
9 Investicijski inženiring januar 2014 – oktober 2014
10 Geodetske odmere marec 2013 – oktober 2014
11 Tehnični prevzem objekta in infrastrukture november 2014
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6.4 VARSTVO OKOLJA 

VARIANTA 1 - MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE

V primeru variante 1 ne bo prišlo do izvajanja investicije, zato bodo ostali negativni vplivi na okolje. 
Na območju se sedaj nahaja fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, telekomunikacijski 
vodi, elektro vodi in javna razsvetljava.

Slaba stran ohranjanja nespremenjenega stanja, je neustrezen prostor za izvajanje dejavnosti tržnice,  
saj so v tem primeru prometno ogroženi prebivalci, ki obiskujejo tržnico.
 

VARIANTA 2 - UREDITEV KMEČKE TRŽNICE  

V primeru izvajanja investicije v ureditev kmečke tržnice bo prišlo do manjših vplivov na okolje in sicer  
v času gradnje, kot so hrup, onesnaženost zraka, prašni delci ipd.. Predvideni poseg, izveden v skladu 
z vsemi pogoji in soglasji pristojnih služb, ne bo imel povečanih negativnih vplivov na okolje (voda,  
zrak, hrup).

Pokrita tržnica
Elektroinstalacije 
Razgledna  ploščad  tržnice  bo  primerno  osvetljena  in  v  tleh  v  območju  stojnic  bodo  predvidena 
priključna mesta za morebitne odjemalce v času tržnice ali drugih prireditev. Prav tako je predvidena 
razdelilna omarica, ki bo omogočala priključitev priložnostnih odjemalcev (glasbeni dogodki, razstave, 
srečanja, nastopi). Elektro instalacije bodo izvedene v skladu z vsemi predpisi.

Ogrevanje, vodovod in kanalizacija 
Priključek vodovoda bo izveden pod pogojih upravljalca. Fekalna kanalizacija bo odtekala v obstoječo 
kanalizacijo.
Strešna meteorna kanalizacija bo speljana skozi peskolove, revizijski jašek v obstoječo kanalizacijo. 
Objekt  tržnice  ne  predvideva  ogrevanja,  za  potrebe  funkcije  pa  ima  priključek  vodovoda  in  
kanalizacije v pritlični etaži, prav tako v kletni etaži. 

Protipožarna varnost
Omogočen je dostop gasilskega vozila.

Ureditev okolice
Po dokončanju vseh del se odstranijo vsi provizoriji potrebni pri gradnji. Ves neuporaben material se  
odstrani. 

Varstvo okolja
Objekt in njegovi uporabniki ne bodo škodljivo vplivali na okolico, v kolikor bodo upoštevana osnovna  
načela bivanja in projekt.

Odprta tržnica
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Elektroinstalacije 
Trg bo primerno osvetljen (osvetlitev bo v stopnicah, tako da bo zmanjšano svetlobno onesnaževanje)  
in v tleh v območju stojnic bodo predvidena priključna mesta za napajanje z električno energijo. Prav  
tako  je  predvidena  razdelilna  omarica,  ki  bo  omogočala  priključitev  priložnostnih  odjemalcev  
(glasbeni dogodki,  razstave,  srečanja,  nastopi).  Elektro instalacije  bodo izvedene v skladu z vsemi 
predpisi.

Ogrevanje, vodovod in kanalizacija 
Na trgu bo priključek vodovoda izveden pod pogojih upravljalca. Fekalna kanalizacija bo  odtekala v  
obstoječo kanalizacijo.
Strešna meteorna kanalizacija bo speljana skozi peskolove, revizijski jašek v obstoječo kanalizacijo. 

Protipožarna varnost
Omogočen je dostop gasilskega vozila.
 
Ureditev okolice
Po dokončanju vseh del se odstranijo vsi provizoriji potrebni pri gradnji. Ves neuporaben material se  
odstrani. 

Varstvo okolja
Objekt in njegovi uporabniki ne bodo vplivali na okolico škodljivo, v kolikor bodo upoštevana osnovna  
načela bivanja in projekt.

Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje, saj bo zagotavljala:
• 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).

Dodatnih stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje ni za pričakovati. 

6.5 KADROVSKO – ORGANIZACIJSKA SHEMA 

VARIANTA 1 - MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE

V primeru variante 1 ne bi prišlo do investicije, občina bo z enim delavcem zagotavljala vzdrževanje  
infrastrukture na obravnavanem območju.  

VARIANTA 2 - UREDITEV KMEČKE TRŽNICE  

Pripravo  in  izvedbo  investicije  bo  vodila  Občina  Sveta  Ana  v  okviru  obstoječih  kadrovskih  in 
prostorskih zmogljivosti. Projekt bo vodil projektni vodja, katerega naloge bodo: 
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• zagotoviti  učinkovito  izvedbo  projekta  v  skladu  s  projektno  tehnično  in  investicijsko 
dokumentacijo, 

• zagotoviti manjkajoča finančna sredstva s strani virov RS izvesti javna naročila, 
• poročati o poteku investicije, 
• izdelati novelacijo investicijske dokumentacije, če bo potrebno, 
• zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih.

V primeru variante 2 – ureditev ureditev kmečke tržnice pri Sveti Ani bodo nastali stroški storitev  
vzdrževanja objekta in infrastrukture tržnice ter upravljanja objekta. Za to delovno nalogo bo dodatno 
zaposlen en delavec. Dinamiko zaposlovanja prikazuje naslednja tabela:

TABELA 11: Zaposlovanje 
Delov.mesto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.. ..2030
Upravnik 0 0 0 0 1 - - - -

6.6 VIRI FINANCIRANJA 

VARIANTA 1 - MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE

V primeru variante 1 ne bo investicijskih vlaganj. Vsi stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja  
obstoječe infrastrukture bodo pokriti iz občinskega proračuna, kot do sedaj.

VARIANTA 2 - UREDITEV KMEČKE TRŽNICE

Investicija  v  ureditev  kmečke  tržnicepri  Sv.  Ani  se  bo  financirala  iz  različnih  virov.  Pregled  virov, 
strukture  in  dinamike financiranja  investicije  po stalnih  in  tekočih  cenah je  prikazan v  naslednjih 
tabelah.

TABELA 12: Vri financiranja vseh stroškov v tekočih cenah   
vrednosti v €

Oz. Postavka 
Vrednosti po letih SKUPAJ 

Delež 
(%)

2011 2012 2013 2014

I. EKSRP - Ukrep 322 0,00 0,00 0,00
140.599,5

4
140.599,54 29,87%

II. Občina 648,00 9.560,09 122.760,00
197.200,4

6
330.168,55 70,13%

2.1
.

Upravičeni stroški 540,00 7.966,74 2.300,00
140.900,4

6
151.707,2

0
32,23%

2.2
.

Neupravičeni stroški 108,00 1.593,35
120.460,0

0
56.300,00

178.461,3
5

37,91%

A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 648,00 9.560,09 122.760,00
337.800,0

0
470.768,09 100%

Investicija po tekočih cenah bo financirana:
• 70,13 % oz. 330.168,55 € iz občinskega proračuna in 
• 29,87 % oz. 140.599,54 € iz nepovratnih sredstev v okviru javnega razpisa za ukrep 322 –  

obnova in razvoj vasi, predmet podpore 2: ureditev vaških jeder
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TABELA 13: Vri financiranja samo upravičenih stroškov v tekočih cenah  
vrednosti v €

Oz. Postavka 
Vrednosti po letih 

SKUPAJ 
Delež 

(%)2011 2012 2013 2014
I. EKSRP - Ukrep 322 0,00 0,00 0,00 140.599,54 140.599,54 48,10%
II. Občina 540,00 7.966,74 2.300,00 140.900,46 151.707,20 51,90%
2.1
.

Upravičeni stroški 540,00 7.966,74 2.300,00
140.900,4

6
151.707,2

0
51,90%

A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 540,00 7.966,74 2.300,00 281.500,00 292.306,74 100%

V  primeru,  da  bodo  v  postopkih  javnega  naročanja  dosežene  višje  cene  od  predvidenih  s  tem 
investicijskim dokumentom, bo Občina Sveta  Ana dinamiko izvajanja in  vire  financiranja ustrezno 
spremenila. 

6.7 PRIČAKOVANA  STOPNJA  IZRABE  ZMOGLJIVOSTI  OZ.  EKONOMSKA  UPRAVIČENOST 
PROJEKTA 

Z ureditev kmečke tržnice se bo uredil prostor za izvajanje dejavnosti prodajanja domačih kmetijskih 
pridelkov  in  ostalih  izdelkov,  ki  jih  lokalno  prebivalstvo  izdela  doma.  Pričakujemo  večje  število 
prodajalcev  in  kupcev  na  kmečki  tržnici,  predvsem  ob  sobotah  in  nedeljah.  Menimo,  da  bodo 
zmogljivosti kmečke tržnice izrabljene vsaj 80 % do 90 % v času pomladi, poletja in jeseni. Prav tako 
bomo dali možnost prodaje tudi lokalnih proizovodov v lokalnem okolju, saj sedaj lokalni proizvajalci  
prodajajo proizvode na tržnici v Lentrtu predvsem pa v Mariboru. 

Sama ureditev kmečke tržnice, ki bo popestrila aktivnosti na območju centra naselja bo omogočala  
tudi večji razvoj turizma in gospodarskih dejavnosti (dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) v občini, čez  
vikend prihaja veliko turistov (predvsem avstrijski gostje, veliko pa tudi domačih).  
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7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 

7.1 FINANČNA ANALIZA 

Predpostavke za izdelavo finančne analize: 
• referenčno časovno obdobje investicije je 20 let,
• finančna diskontna stopnja  je  7 % glede na Uredbo o enotni  metodologiji  za  pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije javnih financ (Ur.l. RS 60/2006 in 54/2010), 
• prihodki so predvideni v višini 14.750 €,
• stroški vzdrževanja so ocenjeni za investicijo v višini 7.420,00 € letno, 
• prvo leto rednega obratovanja je 2015,
• lastnica infrastrukture je Občina Sveta Ana,  
• stroške investicije prikazujemo v stalnih cenah z DDV in znašajo 442.633,96 €. 

Ocena prihodkov
Investicija v ureditev kmečke tržnice nima neposrednega profitnega namena. Občina kot upravljalec 
infrastrukture  bo pokrivala stroške delovanja in  vzdrževanja  kmečke tržnice.  V naslednji  tabeli  so 
prikazani predvideni prihodki za obdobje 20 let. 

Prihodki 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Proračun Občine 0 0 0 0 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750
Skupaj 0 0 0 0 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750

Prihodki 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Proračun Občine 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 0
Skupaj 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 0

Ocena stroškov
Stroški obratovanja investicije bodo zajemali tekoče in investicijsko vzdrževanje (to se bo predvidoma 
izvajalo vsakih 5 let v višini cca 0,5 % od vrednosti investicije), stroške materiala za vzdrževanje in 
stroške upravljanja (letna plače enega delavca). 

Vrste stroškov 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stroški vzdrževanja 0 0 0  250 500 1.100 2.300 2.300 2.300 2.300
Investicijsko vzdrževanje 0 0 0  0 0 0 0 2.346 0 0
Stroški materiala 0 0 0  100 200 300 300 300 100 200
Stroški dela 0 0 0  14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400
Skupaj 0 0 0 0 14.750 15.100 15.800 17.000 19.346 16.800 16.900

Vrste stroškov 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Stroški vzdrževanja 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0
 Investicijsko vzdrževanje 0 0 2.346 0 0 0 0 2.346 0 0 0
Stroški materiala 300 300 300 100 200 300 300 300 100 200 0
Stroški dela 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 0
Skupaj 17.000 17.000 19.346 16.800 16.900 17.000 17.000 19.346 16.800 16.900 0

Ocenjeni letni stroški vzdrževanja objekta in infrastrukture na območju ureditve kmečke tržnice bodo 
znašali 17.000 €. Vsakih 5 let so predvidena investicijsko vzdrževalna dela v ocenjeni vrednosti 2.346 
€. Ostanek vrednosti investicije znaša 179.266,75 €.
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TABELA 14: Denarni tok investicije 

Oz. Postavke 2012 2013 2014
201

5
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I. Skupaj prilivi 0 0 0 0 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750
1 Prihodki 0 0 0 0 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750
2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Skupaj odlivi 648 9.300 116.846
315.
841 14.750 15.100 15.800 17.000 19.346 16.800 16.900

1 Skupaj stroški poslovanja 0 0 0 0 14.750 15.100 15.800 17.000 19.346 16.800 16.900

2 Skupaj investicijski stroški 648 9.300 116.846
315.
841 0 0 0 0 0 0 0

III. Neto denarni tok -648 -9.300 -116.846

-
315.
841 0 -350 -1.050 -2.250 -4.596 -2.050 -2.150

IV. Diskontirani neto denarni tok -606 -8.123 -95.381

-
240.
953 0 -233 -654 -1.310 -2.500 -1.042 -1.021

Oz. Postavke 2023 2024 2025
202

6 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

I. Skupaj prilivi 14.750 14.750 14.750
14.7

50 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 194.017 0

1 Prihodki 14.750 14.750 14.750
14.7

50 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 0
2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.267 0

II. Skupaj odlivi 17.000 17.000 19.346
16.8

00 16.900 17.000 17.000 19.346 16.800 16.900 0

1 Skupaj stroški poslovanja 17.000 17.000 19.346
16.8

00 16.900 17.000 17.000 19.346 16.800 16.900 0
2 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neto denarni tok -2.250 -2.250 -4.596

-
2.05

0 -2.150 -2.250 -2.250 -4.596 -2.050 177.117 0



IV. Diskontirani neto denarni tok -999 -934 -1.782 -743 -728 -712 -666 -1.271 -530 42.776 0

TABELA 15: Kazalci finančne upravičenosti
Naziv Kratica Vrednost
Prihodki (povprečni)  8.358,33 EUR
Odhodki (povprečni)  9.659,60 EUR
Dobiček/izguba  -1.301,27 EUR
Ekonomičnost poslovanja  0,87
Donosnost poslovanja  -6,42
Doba vračanja vloženih sredstev (v letih) 30,39
Finančna interna stopnja donosnosti investicije FRR/C -5,961%
Finančna neto sedanja vrednost investicije FNPV/C -317.411,55
Relativna neto sedanja vrednost relativna FNPV/C -71,71 EUR



7.2 EKONOMSKA ANALIZA 

Glede  na  neprofitni  značaj  investicije  je  temu prilagojena  tudi  ekonomska  analiza  projekta,  ki  je 
izvedena z  vidika vpliva investicije  na  razvoj  družbenega in  socialnega okolja.  Vlaganje  v  sanacijo 
javnih  poti  se  ne  da  prikazati  z  ekonomskimi  učinki  vračanja  vloženega  kapitala,  vendar  pa  je 
investicijsko vlaganje nujna. 

Izhodišča za pripravo ekonomske analize : 
• referenčno časovno obdobje investicije je 20 let, 
• družbena ekonomska stopnja je 5 %, 
• denarni tokovi v finančni analizi so izhodišče za ekonomsko analizo, 

Družbene koristi izhajajo 
Prihodki:

• Povečanja  turističnih  prilivov  v  občini  (predpostavka,  da  800  turistov  letno  prinese 
turističnemu gospodarstvu v občini letno 20 €/turista),

• Prihranek pri stroških prevoza in najema tržnega prostora 5 prodajalcev iz občine Sveta Ana, 
ki bi prodajali svoje pridelke na tržnici v Lenartu,

• Ostanek vrednosti projekta,
• Dodatna zaposlitev (neto plača enega delavca),
• Povečanje dela za gradbena podjetja iz  občine na račun izvedbe investicije  v občini  (50%  

gradbenih  del  prinese  vsaj  80%  prihodka  iz  naslova  investicije  domačim  gradbenim 
podjetjem).
•

Odhodki:
• Investicijska vrednost projekta znižana za 20 % iz naslova DDV,
• Stroški obratovanja kmečke tržnice.



TABELA 16: Ekonomski tok projekta 

Leto 
Vrednosti v stalnih cenah 

Diskontirane 
vrednosti 

Invest. 
stroški 

Operativni 
stroški

Prihodki 
Ocenjene 

koristi 
NDT NDT

2012 648 0 0 259 -389 -370
2013 9.300 0 0 3.720 -5.580 -5.061
2014 116.846 0 0 46.738 -70.107 -60.561
2015 315.841 0 0 126.336 -189.504 -155.906
2016 0 14.750 14.750 26.200 26.200 20.528
2017 0 15.100 14.750 26.200 25.850 19.290
2018 0 15.800 14.750 26.200 25.150 17.874
2019 0 17.000 14.750 26.200 23.950 16.210
2020 0 19.346 14.750 26.200 21.604 13.926
2021 0 16.800 14.750 26.200 24.150 14.826
2022 0 16.900 14.750 26.200 24.050 14.062
2023 0 17.000 14.750 26.200 23.950 13.336
2024 0 17.000 14.750 26.200 23.950 12.701
2025 0 19.346 14.750 26.200 21.604 10.911
2026 0 16.800 14.750 26.200 24.150 11.617
2027 0 16.900 14.750 26.200 24.050 11.018
2028 0 17.000 14.750 26.200 23.950 10.449
2029 0 17.000 14.750 26.200 23.950 9.952
2030 0 19.346 14.750 26.200 21.604 8.549
2031 0 16.800 14.750 26.200 24.150 9.102
2032 0 16.900 14.750 26.200 24.050 8.633

SKUPAJ 442.634 289.788 250.750 622.454 140.782 1.085

TABELA 17: Kazalci ekonomske upravičenosti investicije 
Naziv Kratica Vrednost
Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije ERR/C 5,06%
Ekonomska neto sedanja vrednost investicije ENPV/C 1.085,20 EUR
Relativna neto sedanja vrednost relativna EPV/C 0,29 EUR
Stopnja družbene koristnosti B/C 1,0016



DRUGI UČINKI, KI VPLIVAJO NA INVESTICIJO 

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

a) Večji varnosti občanov

Z izvedbo projekta se bo povečala varnost občanov in otrok, saj bo na platoju kmečke tržnice urejena 

javna  razsvetljava,  povečala  se  bo  prometna  varnost otrok,  ker  bo  ureditev  kmečke  tržnice 
predstavljala zaključeno urejeno celoto, ki  bo odmaknjena iz bližine prometne površine in pločnika.  
Prav  tako se  z  celostno ureditvijo  kmečke tržnice  poveča požarna varnost,  ker  ne bo več v  bližini 
parkiranih  avtomobilov,  ki  lahko  povzročajo  požarno  nevarnost  ali  ovirajo  dostop  ob  intervenciji  
gasilcev.

b) Ekološki prispevek naložbe  

Z ureditvijo kmečke tržnice se bo zmanjšala uporaba energije, saj bodo pridelovalci kot ponudniki in  
občani kot kupci porabili za prodajo ali nakup pridelkov in izdelkov bistveno manj goriva, ker se ne 
bodo potrebovali  voziti  v sosednje kraje kot so  Lenart in Maribor, s tem bodo prispevali  k manjši 
onesnaženosti okolja tako z plini in prašnimi delci. Omogočen bo tudi prosti dostop do pitne vode, saj  
bo na kmečki  tržnici  postavljen javni  pitnik  vode. Prav tako pa se bo izboljšala kakovost  bivalnega 
okolja, saj bo kmečka tržnica celostno urejena kjer bo uveden določeni red, ki bo posledično vplival na  

zmanjšanje  hrupa.  Ureditev  razsvetljave  na  območju  kmečke  tržnice  z  varčnejšimi  ustreznimi  led 
svetilkami  vgrajenimi  v  stopnice  pa  bo  zmanjšal  porabo  električne  energije   in   svetlobno 
onesnaženost. 



7.3 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili:

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

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali  
smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NSV) in interno 
stopnjo donosnosti (ISD). 

TABELA 18: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR
Spremembe predračunski vrednosti investicije 

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

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 7,563% 6,228% 5,064% 4,036% 3,118%

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 38.068 € 19.577 € 1.085 € -17.406 € -35.898 €

Spremembe vrednosti operativnih stroškov

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

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 5,966% 5,519% 5,064% 4,599% 4,123%

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 16.769 € 8.927 € 1.085 € -6.757 € -14.598 €

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

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).  Projektna  tveganja  za  investicijo  v 
ureditev kmečke tržnice pri Sveti Ani so majhna do srednja. V naslednji  tabeli  je prikazana ocena 
tveganja investicije.

TABELA 19: Ocena tveganja investicije
Projektna tveganja Ocena
Tveganje razvoja projekta Nizko
Tveganje izvedbe projekta Srednje
Tveganje obratovanja projekta Nizko

V razvojni fazi projekta prikazana tveganja vpliva predvsem na čas izvedbe ter kakovost projekta in  
majhen  vpliv  na  stroške.  Pri  upoštevanje  predlaganih  ukrepov  za  zmanjšanje  tveganj  se  lahko 
minimizirajo negativni vplivi. Menimo, da je potrebno v fazi razvoja projekta poskrbeti predvsem za 



to,  da  se  imenuje  takšnega  odgovornega  vodjo,  ki  ima  ustrezna  znanja  in  izkušnje  ter  ni  
preobremenjen z drugimi nalogami.

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 vsak dan zamude. 

Naročnik je  upravičen do unovčitve garancije  za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude, 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina  
garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do polne 
višine nastalih stroškov. 

V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar 
osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno strokovno  
usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki jih pripravi 
izvajalec  del.  Za  preprečitev  tovrstnega  tveganja  je  potrebno  poskrbeti  za  ustrezno  šolanje  in  
izpopolnjevanje tehničnega osebja.
  



8 UGOTOVITEV  SMISELNOSTI  IN  MOŽNOSTI  NADALJNJE  PRIPRAVE  INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 

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

• Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
• Izvesti postopke javnega naročanja 
• Vloge za pridobitev sofinanciranja MGKP.

Projektna dokumentacija 
Za izvedbo projekta je potrebna tudi naslednja projektna dokumentacija:

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

• Popis gradbenih obrtniških in inštalacijskih del (GOI),

8.1 SMISELNOST INVESTICIJE 

Realizacija  investicije  bo prinesla energetsko učinkovitejšo objekt,  kjer  bodo prostori  za  delovanje 
društev, izobraževanje in razstave, s čimer bo občina prispevala h kakovosti bivanja v občini. 

Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev:
• ENSV, ki je večja od nič (0),
• EIRR je večji od 5% in znaša 5,081%.

Neto denarni  tok v finančni  analizi  je v referenčni dobi negativen in znaša -193.792,54 €, zato je  
investicija upravičena do sofinanciranja.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj 
območja nujno potrebna.

Dokumentom identifikacije  investicijskega projekta  je  bilo  potrebno izdelati  v  skladu s  4.  členom  
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih  
financ (Uradni list št. 60/2006) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo metodologije  
pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

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


9 PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE IN PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

V  poglavju  smo  primerjali  dve  v  Dokumentu  identifikacije  investicijskega  projekta  predstavljeni 
variant, in sicer:

• Varianta 1: Minimalna varianta ali varianta brez investicije in
• Varianta 2: Ureditev kmečke tržnice 

Obe upoštevani variant sta bili  med seboj primerjani.  Na osnovi primerjave in točkovanja, je  bila 
izbrana optimalna variant, ki je prikazana v nadaljevanju.

9.1 PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE

Kot  optimalno  variant  smo izbrali  Varianto 2:  investicijo  v  ureditev  kmečke tržnice  pri  Sveti  Ani.  
Ureditev kmečke tržnice bo zajemala naslednje aktivnosti: 

• Izgradnja kleti,
• Izgradnja pokrite tržnice,
• Izgradnja platoja za odprto tržnico,
• Izgradnja električnih instalacij in električne opreme,
• Izgradnja strojnih instalacij in strojne opreme,
• Zaščita in preložitev komunalnih vodov,  
• Postavitev stojnic in info tabel,
• Geodetski načrt. 

9.2 PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

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

• Opis variante 
• Investicijska vrednost (stalne cene z DDV) v €
• Terminski plan izvedbe investicije
• Viri financiranja
• Tehnične rešitve ureditve 
• Ocena vplivov na okolje
• Vpliv investicije na družbeno in socialo okolje.   

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



TABELA 20: Primerjava variant
Oz. Merila Varianta 1 Varianta 2 

1 Opis variante Ni investiranja
Ureditev  kmečke 
tržnice pri Sv. Ani

2 Investicijska vrednost v € na z DDV 0,00 € 469.160,09 € 
3 Terminski plan izvedbe investicije - 3 leta

4 Viri financiranja
Občinski  proračun, 
občani 

Občina Sv.Ana 47,28%
MKGP-EKSRP 52,72%

5 Tehnične rešitve ureditve vaškega jedra -
Ureditev  skladno  z 
opisom v točki 8.1.

6 Ocena vplivov na okolje Negativni vplivi 
Zmanjšanje  negativnih 
vplivov na minimum

7
Vpliv  investicije  na družbeno in  socialo  okolje 
naselja  Sv.  Ana,  Krivi  Vrh,  Kremberk   in  cele 
občine Sv. Ana 

Neurejen  del 
naselja,  cestišča  in 
pripadajoča 
infrastruktura 

Pozitiven  vpliv  na 
prebivalce

TABELA 21: Ocena variant
Oz. Merila Varianta 1 Varianta 2
1 Investicijska vrednost v € na z DDV 1 3
2 Terminski plan izvedbe investicije 1 4
3 Viri financiranja 1 5
4 Tehnične rešitve ureditve vaškega jedra 1 5
5 Ocena vplivov na okolje 1 5

6
Vpliv investicije na družbeno in socialo okolje naselja Sv. 
Ana, Krivi Vrh, Kremberk in cele občine Sveta Ana 

1 5

Skupaj 6 27

Primerjava variante 1 in variante 2 je pokazala, da je s tehničnega, okoljskega, družbeno-socialnega in  
ekonomskega vidika ugodnejša investicija v varianto 2; Ureditev kmečke tržnice.

Upravičenost investicije utemeljujemo z naslednjim:
• Ureditev in pridobitev zaprtega in odprtega prostora v naselju Sv. Ana in občini za namene 

kmečke tržnice in priložnostjo izvajanje prireditev,
• Dodaten ekonomski razvoj naselja in občine, 
• Potencial za razvoj dopolnilnih dejavnosti na podeželju, prodaja kmetijskih presežkov,  
• Pospeševanje razvoj turizma in povečanje turističnih atraktivnosti naselju Sv. Ana in Občine 

Sveta Ana,
• Pridobitev cca. 28,87 % deleža sofinanciranja investicije vseh stroškov, 
• Večja možnost povezovanja in druženja ljudi (medgeneracijsko mladih in starejših),
• Večja varnost prometa v naselju, obnova in izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture,
• Povečan obisk občine in okoliških kulturnih ter turističnih zanimivosti, itd.
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