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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 

Številka: 33104-2/2010 
Datum: 22.12. 2010 

 
 
 
  

 
PREDLOG SKLEPA  

O POTRDITVI DOKUMENTA 
 IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

(DIIP) 
 

 
 
 

UREDITEV VAŠKEGA JEDRA LOKAVEC 
 

 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Uredbe o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 
60/2006) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur, l. RS št. 39/10) je občinski svet Občine 
Sveta Ana dne, 22.12.2010 s sklepom št:  33104-2/2010sprejel sklep o: 
 
      1.   potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta izgradnje ureditve 
           vaškega jedra Lokavec kot je  predložen. 
 
 

2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe 
projekta za potrebe javnega razpisa. 
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Uredbe o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 
60/2006) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur, l. RS št. 13/99 in 25/01) je občinski svet 
Občine Sveta Ana dne, 22.12.2010 s sklepom št:  33104-2/2010 sprejel 
 

sklep o potrditvi projekta 
 
 

1. Potrdi se DIIP- dokument identifikacije investicijskega projekta   za projekt 
UREDITEV VAŠKEGA JEDRA LOKAVEC, ki ga je izdelal  Ekonomski inštitut 
Maribor d.o.o., dne, december 2010. 

2. V NRP občine se (obkroži): 
• uvrsti nov projekt; 
• spremeni veljavni projekt.  

3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Občina s predmetno naložbo kandidira na javnem razpisu za Ukrep 322, objavljenem v Ur. list 
RS št._________________. Skladno z DIIP-om / IP in prijavnim obrazcem je finančna 
konstrukcija naložbe sledeča: 
 

4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 498.986,42 EUR (z vključenim davkom 
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1. oktobra 
2010  do 31. decembra 2012. 

5. Vire za financiranje zagotavljajo: 
• Lastna finančna sredstva v znesku 144.219,13 EUR 
• Posojila v znesku ________________EUR 
• Podpora v okviru PRP 2007-2013 v znesku  354.767,29 EUR 
• Drugo v znesku ________________EUR. 

 
 
 
 
 
Številka: 33104-2/2010 
Datum: 22.12.2010 
 

Ime in priimek odgovorne osebe 
       podpis 

 
 

                                                                                 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

 
 
Žig 
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 INVESTICIJSKEGA PROJEKTA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA    

(DIIP)(DIIP)(DIIP)(DIIP)     

     
(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS št. 60/2006) 
 
 
 
za investicijski projekt: 

 
 
 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
(DIIP) 

 »Ureditev vaškega jedra Lokavec«  
  

 
 
 
 

Investitor: 
 

Občina Sveta Ana, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Ana,     

ki jo zastopa župan Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 
 
 

 
 

 
 

Sveta Ana, december 2010 
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1. OPREDELITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA 
SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

 
1.1. Investitor 
 
Investitor je Občina Sveta Ana; v nadaljevanju so navedeni osnovni podatki: 
 
Investitor:   Občina Sveta Ana 
Sedež:  Sv. Ana v Slov. goricah 17,  

2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah 
Matična številka: 1332074 
Davčna številka: SI59385081 
Poslovna banka: Banka Slovenije 
Številka TRR: 01381-0100010821 
Župan:  Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr.   
Telefon:  02 72 95 880  
Fax:   02 72 95 885  
E-mail:   obcina@sv-ana.si 
 
 
Občina Sveta Ana:     

____________________________
        (žig) 

 

Odgovorna oseba:     ____________________________ 
                       (podpis) 

 
 
 
1.2. Strokovne službe 
 
a) Projektno dokumentacijo je izdelalo : 
Podjetje: ALPHA projektiranje, Muršak Jakob s.p.    
Sedež:  Ulica heroja Lacka 81, Lenart 
Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije:  Danijel Veselič, inž.gradb. 
Datum izdelave projektne dokumentacije:  november 2010 
 
 
Podjetje:      

____________________________
      (žig) 

 
Odgovorna oseba:     ____________________________ 
         (podpis) 
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b) Investicijsko dokumentacijo je izdelalo:  

 
Podjetje:  Ekonomski institut Maribor d.o.o.,     
Sedež:    Razlagova ulica 22, 2000 Maribor 
Odgovorna oseba:   Zlatka Zastavnikovič, univ.dipl.ekon. 
Datum izdelave inv. dok.:  december 2010  
 
 
Ekonomski institut Maribor:      

____________________________
      (žig) 

   

Odgovorna oseba:     ____________________________
          (podpis) 
 
 
 
c) Upravljale 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. 
 
 
Občina Sveta Ana:                ____________________________
            (žig) 
 
 
Odgovorna oseba:     _____________________________ 
         (podpis) 
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO  

NAMERO 
 
2.1. Občina Sveta Ana 
 
Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji 
del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija. Na 
gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 
m in na površini 37,2 km2 razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. 
goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen vrh, Froleh, Kremberk, Krivi vrh, Ledinek, Lokavec, 
Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen 
so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive.  
  
V občini je 640 gospodinjstev s 2.367 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno preživlja s 
kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali  
prebivalci so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega 
prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti. V občini je bilo v letu 2007 zaposlenih 
ali samozaposlenih 975 prebivalcev, od tega 553 moških in 442 žensk.  
 
V občini je razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  
JVI in VVZ Osnovna šola Sveta Ana z dvema vrtcema 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 Sv.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 17 kulturnih skupin, od tega 8 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, 
- Martinovanje, ipd. 
 
Razstave v različnih društev: 
- Razstava domačih dobrot, 
- Slikarske razstave, 
- Razstava vin občinskih vinogradnikov, 
- Razstava naravnih domačih in zeliščnih kisov, bučnega olja, domačih izdelkov, 
- Društvo kmečkih žena – razstava domačih dobrot, 
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- Razstava moke – kmetija Rožman (mlin), 
- Razstava etnoloških spominkov, 
- Čebelarsko društvo Sv. Ana – razstava medu in medenih izdelkov, ipd. 
 
Kulturne prireditve: 
- Kulturno društvo Sv. Ana, 26. tradicionalni glas Slovenskih Goric – nastop mladih 

glasbenih talentov. 
 
V občini potekajo številne prireditve in aktivnosti tudi na območju Lokavca, ki nimajo ustrezno 
urejenih površin za različne prireditve na prostem, zato je nujno priskrbeti večje prireditvene 
prostore, kjer bi ljudje lahko prihajali na prireditve, oglede, ipd. Poskrbeti je potrebno tudi za 
parkirna mesta, ko se prireditev udeležuje večje število obiskovalcev in nastajajo problemi s 
parkiranjem avtomobilov. Urediti je potrebno tudi javno razsvetljavo zaradi razsvetlitve 
vaškega jedra in večje varnosti občanov. Z urejenimi cestišči in pločniki pa bi morali 
poskrbeti za varnejši promet in mirujoči promet v naselju. Občanom bi na ta način tudi 
omogočili druženje in popestritev vsakdanjega življenja pa tudi dogodkov ob prireditvah in 
praznikih. 
 
2.3. Analiza stanja vaškega jedra Lokavec 
 
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.   
 
Drugo urbano jedro z osnovno šolo in vrtcem je vas Lokavec. Lokavec leži na nadmorski 
višini 404 m in je najvišje ležeča vas v občini. Iz Lokavca je lep panoramski pogled na 
sosednjo Avstrijo, saj je do državne meje samo 2 km. Po podatkih iz leta 2007 (vir: 
www.stat.si) je bilo v naselju Lokavec popisanih 67 gospodinjstev. 
 
Skozi naselje Lokavec poteka občinska cesta z oznako LC 203-080, ki pomeni glavno 
prometnico v tem delu občine in povezavo do sosednje Avstrije – mejni prehod Trate. Ob tej 
cesti se je razvilo naselje Lokavec, ki je do ustanovitve občine Sveta Ana bilo središče in 
sedež krajevne skupnosti Lokavec. Po ustanovitvi občine Sveta Ana pa je bila krajevna 
skupnost Lokavec ukinjena in je postala vas del občine Sveta Ana. 
 
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. Vsi ti 
turisti prihajajo skozi naselje Lokavec. Veliko turistov se zaustavi v Lokavcu, kjer so zanimive 
turistične točke, osnovna šola, vrtec trgovine in razni lokali.  Pri tem pa, predvsem v času 
večjih prireditev, ko pride večje število obiskovalcev z avtomobili, nastaja problem parkiranja. 
Takrat se tudi čuti pomanjkanje površin za pešce, saj je ob občinski cesti le enostranski 
pločnik v enem delu trga. Zato je, zaradi prometne varnosti in lažje organizacije prireditev, 
nujna, poleg urejene prometne infrastrukture (občinska cesta), tudi ureditev (zagotovitev) 
ostalih spremljajočih površin, ki  dodatno pripomorejo k uspešnosti prireditev in zadovoljstvu 
obiskovalcev. Pri tem mislimo na zagotovitev primernega števila parkirišč, ureditev peš 
površin, sprehajalnih poti s primerno urejenimi mesti za počitek ter kolesarskih stez, saj se 
povečuje obisk organiziranih skupin kolesarjev. In ne nazadnje na celovito turistično ponudbo 
vpliva tudi kvaliteten turistično informacijski sistem.   

 
Ker je nujno potrebno v Lokavcu urediti sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 
ki bo delno potekal po obravnavani cesti, se je občina odločila, da celostno uredi vaško jedro 
Lokavca na površinah, ki so v njeni lasti in imajo vpliv na urejenost in videz naselja ter 
posodobi komunalno infrastrukturo.  
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Projekt za ureditev vaškega jedra Lokavec je izdelan. Dela katerih investitor bo občina pa so 
projektno obdelana v predmetnem projektu in vsebujejo naslednje načrte: 
- ureditve parkiranja 
- ureditev ceste  
- ureditev peš površin-pločnikov skozi center naselja Lokavec 
- ureditev avtobusnega postajališča  
- načrt javne razsvetljave 
- načrt rekonstrukcije vodovoda 
- postavitev urbane opreme 
 
V okviru obnovitvenih del je pripravljen: 
- načrt zaščite in preložitve TK kablov (izvaja in financira Telekom d.d.) 
- načrt zaščite in preložitve NN vodov  (izvaja in financira Elektro Maribor d.d.) 
 
V izvedbo TK kabla in NN razvoda bodo investirali upravljavci omrežij. Investicija bo samo 
časovno usklajena in bo potekala istočasno. 
 
 
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 
 
 
3.1. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije    

     
3.1.1. Cilji investicije 
  
Izvedba investicije je izredno pomembna za sam kraj Lokavec, občino in okolico.   
 
Z obnovo vaškega jedra bodo dani pogoji za kvalitetnejše življenje v kraju Lokavec, celotni 
občini in širše. Omogočene bodo številne aktivnosti druženja in povezovanja prebivalcev, 
večja motivacija da se zadrži mlado generacijo v lokalnem okolju in tako pripomore k 
zmanjšanju negativnega demografskega trenda v občini.   
 
Ureditev vaškega jedra ima tudi druge cilje:   

• Ureditev hodnika za pešce, 
• Ureditev 58 novih parkirnih mest v središču naselja Lokavec,  
• Ureditev avtobusnega postajališča s čemer bi povečali dostopnost in varnost otrok 

na poti v šolo in tudi ostalih občanov, ki uporabljajo javni prevoz, 
• Rekonstrukcija vodovoda, kanalizacije in elektro ter telekomunikacijskih vodov 

neposredno ob cestišču glavne ceste, 
• Obnova javne razsvetljave,  
• Ureditev urbane opreme, 
• Ureditev in pridobitev večjega odprtega prostora v naselju Lokavec in občini za 

izvajanje večjih prireditev, 
• Pospeševanje razvoj turizma in povečanje turističnih atraktivnosti naselja Lokavec in 

Občine Sveta Ana, 
• Večja možnost povezovanja in zbiranje ljudi (medgeneracijsko mladih in starejših), 
• Priložnost za razvoj drugih dodatnih, dopolnilnih dejavnosti,  
• Povečan obisk občine in okoliških kulturnih ter turističnih zanimivosti, itd.. 
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3.1.2. Razvojne možnosti in upravičenost investicije 
 
Obnova vaškega jedra Lokavec bo ponudila kraju in občini številne razvojne možnosti, saj se 
na investicijo veže razvoj mnogih dejavnosti tako na turističnem, kulturnem, športnem, 
rekreacijskem in gospodarskem ter drugih področjih. Občina želi z obnovo vaškega središča 
v Lokavcu pridobiti urejene površine za varno in nemoteno odvijanje prometa, za izvajanje 
prireditev ter vzpostaviti tudi boljše povezave s sosednjo Avstrijo.    
 
Razvoj območja občine in širše preko izboljšanja infrastrukture pomeni tudi večji gospodarski 
in družbeni napredek, saj pospešuje razvoj turizma in s tem povezanih dejavnosti. To 
omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in s tem priložnosti predvsem mladim, da dobijo 
zaposlitev v domačem kraju in tukaj tudi ostanejo.   
 
Ureditev ceste pomeni tudi večjo mobilnost po naselju in širše tako za lokalno prebivalstvo 
kot za turiste. Sama ureditev vaškega jedra pripomore tudi k lepšemu zgledu kraja in 
izboljšuje kvaliteto življenja prebivalcev. 
   
Po izvedbi investicije bo območje obnovljenega vaškega jedra Lokavec 100% izrabljalo 
obnovljene zmogljivosti. Menimo, da je investicija upravičena, dodatno upravičenost pa bo 
pridobila, saj se bo izvajala sočasno z rekonstrukcijo regionalne ceste in s tem bodo 
zmanjšani stroški za nekatere posege. 
 
 
3.2. Usklajenost s strategijami in politikami       
 
Investicija v ureditev vaškega jedra Lokavec je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in 
vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so: 
 
1. Državni razvojni program 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, marec 2007, 
2. Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 

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

2007. 
  
Ad 1) Projekt je usklajen z DRŽAVNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 2007 – 2013, Ljubljana, 
marec 2007 
 
Investicija v projekt ureditve vaškega jedra Sv. Ane sovpada z Razvojno-investicijsko 
prioriteto 5 v DRP, in sicer:  

 
1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast, 
2. učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in 

kakovostna delovna mesta, 
3. učinkovita in cenejša država, 
4. moderna socialna država in večja zaposlenost ter 
5. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 
 
Peta razvojno – investicijska prioriteta: 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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Cilj 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. 
  
Ad 2) Projekt je usklajen z REGIONALNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM ZA OBMOČJE 
PODRAVSKE RAZVOJNE REGIJE V OBDOBJU 2007 – 2013, maj 2007  
 
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 podjetništva na področju 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, 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 možne zasnove za oblikovanje 
specializiranih blagovnih znamk, kot nosilk novih integralnih turističnih produktov. 
 
Projekt Ureditev centra Lokavca (ureditev vaškega trga kot prometne, prireditvene in 
turistične infrastrukture) je bil vključen v RRP Podravja z vrednostjo 1.251.877 €. 
 
Ad 3) Projekt je usklajen z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013, maj 
2007 
 
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:  

1. spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj  
2. izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,  
3. izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z 

ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti,  
4. zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti 

okolja in ustrezni infrastrukturi,  
5. 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.  
 
Ad 4) Projekt je usklajen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007 – 2013, februar 2007 
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Uklaplja se v poglavje 4 DOPOLNJEVANJE UKREPOV: RAZVOJ PODEŽELJA IN 
RIBIŠTVO  
 

4.1 Razmejitev z razvojem podeželja  
 

Os 3: Izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih območjih in spodbujanje 
gospodarske diverzifikacije  
Politika razvoja podeželja bo podpirala dvig kakovosti bivanja in diverzifikacije na podeželju 
predvsem z izvajanjem ukrepov po dveh prednostnih nalogah:  
b) izboljšanje kakovosti življenja na podeželju (aktivnosti na tem področju bodo sledile cilju: 
oživitev vaških jeder, obnova in izgradnja večnamenskih objektov, uporaba lokalnih 
informacijsko komunikacijskih tehnologij, turistične in ostale infrastrukture, omogočanje 
opravljanja raznih storitev, obnova kulturne in naravne dediščine - spodbude bodo 
namenjene predvsem obnovi in izgradnji skupnih javnih objektov in prostorov z namenom 
izboljšati družbene, kulturne in druge aktivnosti v vasi; poseben poudarek bo dan tudi 
ohranitvi in obnovi kulturnih spomenikov značilnih za podeželje; z namenom spodbujanja 
turizma se bodo ohranjale naravne vrednote, uredile razne tematske poti in ostala potrebna 
infrastruktura; storitve bodo namenjene predvsem za zmanjševanje razlik med urbanim in 
ruralnim prostorom ter za kvalitetnejše življenje na podeželju).  
 
 
4. PREDSTAVITEV RAZLIČNIH VARIANT 
 
Za investicijo v ureditev vaškega jedra Lokavec sta bili v presojo vključeni dve varianti in 
sicer: 
 
� Varianta 1: Minimalna varianta ali varianta brez investicije 
� Varianta 2: Ureditev vaškega jedra Lokavec 

 
4.1. Varianta 1:  MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE  
 
Predstavlja opis situacije brez investicije. To pomeni, da občina ohranja dosedanjo podobo 
središča naselja Lokavec. Ohranja majhno število parkirnih mest, ob cesti niso urejeni 
pločniki za pešce in javna razsvetljava, ipd..    
 
Občina ima omejene možnosti za izvajanje različnih prireditev. Za urejanje ceste, 
kanalizacije, vodovoda, postajališča in ostalih objektov skrbi občina. Letni stroški vzdrževanja 
cestišča in ostale infrastrukture znašajo približno 6.300 € za 1 km.  V tem znesku največji 
delež stroškov predstavlja material, prevozi s tovornjaki in delovna sila.   
  
4.2. Varianta 2:  UREDITEV VAŠKEGA JEDRA LOKAVEC 
 

Občina bo pristopila k projektu obnove vaškega jedra, ki bo vseboval naslednje 
aktivnosti:  

- ureditve parkiranja za 58 vozil 
- ureditev ceste  
- ureditev peš površin-pločnikov skozi center naselja Lokavec 
- ureditev avtobusnega postajališča  
- načrt javne razsvetljave 
- načrt rekonstrukcije vodovoda 
- postavitev urbane opreme (klopi, koši, info panoji,...) 

 
Hkrati s prenovo zgoraj naštete infrastrukture se bodo izvajala tudi gradbena 
dela: 
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- zaščite in preložitve TK kablov  
- zaščite in preložitve NN vodov   

Stroške teh del bosta pokrivala upravljavca infrastrukture, dela pa bodo potekala 
istočasno. 
 
  

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH  

 
Investicija je namenjena ureditvi vaškega jedra in ima za cilj izboljšanje javne infrastrukture v 
naselju Lokavec v občini Sveta Ana. 
 
 
5.1. Opredelitev vrste investicije 
 
5.1.1. Investicija za varianto 1 - Minimalna varianta ali varianta brez investicije  
  
Varianta ne predvideva izvajanja investicijskih del v obnovo infrastrukture. Cesta, ki poteka 
skozi naselje Lokavec je komunalno opremljena. V cestnem telesu je, glede na podatke 
posameznih soglasodajalcev, naslednja komunalna infrastruktura:   

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

  
5.1.2. Investicija za varianto 2 - Ureditev vaškega jedra Lokavec   
 
Cesta LC 203-080 je del občinske ceste skozi naselje Lokavec ter kot takšna predstavlja 
glavno tranzitno povezavo med Lokavcem in središčem občine, ter mejnim prehodom Trate, 
na katero se vežejo ostale lokalne ceste in javne poti. Vozišče ceste se razširi na 4,5 m. V 
centralnem delu naselja se izvedejo obojestranski hodniki za pešce.  
 
Opis obstoječe in predvidene prometne infrastrukture v naselju Lokavec: 
 
I. Opis obstoječe in predvidene prometne infrastrukture: 
 
a) Cesta 
 
Cesta se nahaja v slabem stanju, saj so vidne velike razpoke, ki so posledica slabega 
odvodnjavanja in zmrznitve. Širina vozišča je 3,5 m, ki pa se bo razširil na 4,5m s hodnikom 
za pešce na vzhodni strani ceste. 
 Normalni prečni profil je: 
 - vozišče  2 x 2,25m 
 - hodnik za pešce 1 x 1,50m 
   1 x 1,00m 
 - parkirišča  1 x 2,50m (vzdolžna parkirišča) 
   1 x 5,00m (prečna parkirišča) 
 
 
 
 
 
Normalni prečni profil skozi naselje s vzdolžnimi parkirišči: 
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Normalni prečni profil skozi naselje s prečnimi parkirišči: 
 

 

 
 
b) Parkirišča 
 
Ob vozišču se na zahodni strani izvedejo vzdolžna parkirišča in ob avtobusni postaji še 
prečna za skupaj 58 vozil. Ob parkiriščih se izvede še 1m širok pločnik za varno izstopanje. 
Pločniki se vodijo preko prehodov za pešce na vzhodno stran vozišča na širok pločnik, od 
tam pa do vseh vitalnih delov naselja.  

- Dimenzije parkirišč: 
- Prečna parkirišča š = 2,50m d=5,00m 
- Vzdolžna parkirišča š = 2,50m d=6,00m 
 

c) Javni potniški promet 
 
Na obravnavanem odseku je izvedeno eno avtobusno postajališče. Zaradi ozkega prostora 
izvedba drugega v nasprotni vozni smeri ni možno. Postajališče je namenjeno enemu 
avtobusu. Opremi se stekleno hiško, namenjeno zaščiti potnikov pred vremenskimi vplivi. 
Namesti se tudi tabla javnih oglasov in oprema za parkiranje koles. 
 
II. Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij 
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1 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno za potrebe projekta 
rekonstrukcije ceste. Izvedeno je bilo po tehničnih specifikacijah za javne ceste TSC 
06.520:2003 (dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij) in TSC 06.541:2003 
(dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij), ki jih je izdala DRSC. 
Obremenitev spada pod lahko prometno obremenitev. 
Na osnovi prometne obremenitve in ugotovljene nosilnosti temeljnih tal je potrebna voziščna 
konstrukcija iz plasti: 
  - 10 cm  asfaltne krovne plasti 
  - 44 cm  nevezane zmesi prodca 
 
Zaradi zagotavljanje zmrzlinske odpornosti voziščne konstrukcije, je pod tamponsko plast 
predvidena vgradnja plast zmzrlinsko odpornega kamnitega materiala v debelini 30cm. Na 
planumu te plasti (posteljice) mora biti zagotovljena nosilnost min. CBR 8% 
 
2 Predlog izvedbe novogradnje 
 
Za novogradnjo je predvidena vgradnja sledečih plasti na temeljna tla: 
 - 30  cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica) 
 - 25  cm tamponskega drobljenca D32 
 -   7   cm bitumiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A3 
 -   4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B50/70, A3 
 
Nosilnost na planumu posteljice pri novogradnji mora biti CBR ≥ 10%. Nosilnost na planumu 
tampona pri novogradnji mora biti EV2 ≥ 100 Mpa in EV2/ EV1 ≤ 2,2 
 
III. Opis konstrukcijskih elementov 
 
1 Preddela 
 
Potrebno je označit in zavarovat gradbišče oz. postaviti ustrezno prometno signalizacijo. 
Zakoličiti je potrebno projektirano os ceste, ki je osnova za izgradnjo ceste, pločnikov, 
parkirišč in prestavitev komunalnih vodov. Zakoličiti, zaščititi in prestaviti je potrebno 
obstoječe komunalne vode, da ne bo prišlo do nepotrebnih poškodb. 
 
2 Spodnji ustroj 
 
Izkopi: V naselju se poruši obstoječa voziščna konstrukcija. Izkopi se izvedejo do globine 
cca 80cm. Planum izkopa se splanira v predpisanih naklonih. Ruševine asfalta ter 
odstranjene obrobe (robniki) vozišča in pločnikov se odpeljejo v tovarno za predelavo 
gradbenih odpadkov. 
Nasipi: Nasipov ni. So edino zasipi za podpornimi kamnitimi zložbami. Zasip se izvaja s 
peščeno prodnim materialom, po plasteh do 30 cm in se sproti komprimira 
Kvaliteta materialov in vgrajevanja 
Planum temeljnih tal: Izkopi se izvajajo do globine zahtevane po projektu. Priprava temeljnih 
tal, pri sanaciji ali novogradnji, se naj izvaja v suhem vremenu. Na pripravljen, splaniran in 
uvaljan planum je možna vgradnja posteljice in nadaljnjih plasti. Na odsekih novogradnje 
izboljšanje nosilnosti in zmrzlinsko varnost dobimo s kamnito posteljico, ki se vgradi pod 
tamponski drobljenec v debelini 30cm. 
Tamponski sloj: Za tamponski sloj je potrebno uporabiti peščeno prodni drobljeni material, ki 
mora odgovarjati standardu JUS U.E9.020. Kakovost izvedbe mora biti v skladu s Tehnično 
specifikacijo za ceste TSC 06.200:2003. Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini 
25cm. Kontrolo zgoščenosti in vlage se izvaja na planumu tampona. Zgoščenost mora 
dosegati oz. presegati 98% vrednosti po modificranem  Proctorjevem postopku. 
Deformacijski moduli morajo dosegati sledeče vrednosti (v MN/m2) in ne presegati razmerja: 
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 Material  Ev2  Ev2 : Ev1 
 prodec  100  2,2 
 drobljenec  120  2,0 
 
Vezane nosilne plasti 
Kvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza standardu TSC 06.411:2003 za vgrajene 
obrabne sloje in TSC 06.310:2001 za zgornje nosilne sloje. Upoštevati je potrebno tudi 
ostale zahteve iz publikacije Posebni tehnični pogoji za zgornje ustroje, ki jih je izdala 
Skupnost za ceste Slovenije leta 1989. Tekoča kontrola nosilnosti temeljnih tal, nasipov, 
spodnjih ustrojev in tamponske plasti, se izvaja z meritvami deformacijskih modulov s krožno 
ploščo ø 300 mm po standardu DIN 18134. Izvaja naj se tudi kontrola zgoščevanja in vlage. 
Kvaliteta vgrajenih materialov in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati zahtevam iz publikacije 
»Splošni in Posebni tehnični pogoji za izvedbo del« (Skupnost za ceste Slovenije TP SCS 
1989/1) oziroma TSC 06.200:2003 »nevezane nosilne in obrabne plasti«.  
 
3 Zgornji ustroj – voziščne konstrukcije 
 
Povozne površine: 
 - 30cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica) 
 - 25cm tamponskega drobljenca D32 
 -   7cm bitumiziranega drobljenca AC22 base B70/100, A3 
 -   4cm bitumiziranega betona AC11 surf B50/70, A3 
Pločnik in površine namenjene pešcem: 
 - 30cm tamponskega drobljenca D32 
 -   5cm bitumenskega betona AC8 surf B70/100, A5 
Povozne površine: 
 - 30cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica) 
 - 25cm tamponskega drobljenca D32 
Odvodnjavanje: 
Odvodnjavanje vode z vozišča v naselju, se izvaja preko naklona vozišča, z zbiranjem 
padavinske vode ob robniku ali asfaltni muldi (območje parkirišč), od koder se preko vtočnih 
jaškov (požiralnikov) odvaja v predvideno meteorno kanalizacijo. Jaški in požiralniki se 
prilagodijo na niveleto ceste. 
 
4 Zgornji ustroj – voziščne konstrukcije 
 
Zaščita in preureditev komunalnih vodov 
Podatki o prisotnosti in poteku posameznih komunalnih vodov so bili pridobljeni od 
upravljavcev komunalnih vodov. Predvideni vodi pa so vrisani na osnovi podatkov iz 
posameznih načrtov predvidenih komunalnih vodov. Na osnovi tako pridobljenih podatkov je 
bila izdelana zbirna situacija komunalnih vodov in elektroenergetskih vodov. 
Vse obstoječe komunalne vode, ki so v cestišču (vozišče, pločnik, zelenica) je pred 
izvajanjem izkopov, potrebno zakoličiti. zakoličbo izvrši pooblaščeni predstavnik upravljavca 
voda.  
Prav tako je potrebno upravljavce prisotnih komunalnih vodov pred začetkom gradbenih del  
obvestiti o pričetku gradnje, da lahko organizirajo zakoličbo, nadzor in morebitno zaščito ali 
prestavitev voda. 
V območju obravnavane trase so sledeči obstoječi komunalni vodi: 

 - vodovodni cevovod 
 - TK kabli 
 - elektroenergetski kabli 
 - javna razsvetljava 

 
V območju obravnavane trase so sledeči predvideni komunalni vodi: 

 - komunalna kanalizacija 
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 - meteorna kanalizacija 
 
VI Vodovod 
 
Je v upravljanju Mariborskega vodovoda. Na trasi ceste poteka cev PEHD 110 in sicer ob 
zahodnem delu ceste. Po rekonstrukciji se bo vodovodna cev nahaja pod parkirišči. V času 
gradnje je obvezno sodelovanje s strokovnimi službami Mariborskega vodovoda d.d. Cestne 
kape hidrantov, zasunov se naj po dokončanju del v sodelovanju z Mariborskim vodovodom 
d.d. prestavijo na novo končno niveleto cestišča. Odmiki ostalih vodov od vodovoda so 
ustrezni, saj se nahajajo na drugi strani vozišča, pod pločnikom. Vse morebitne poškodbe, ki 
bi nastale na obstoječih vodovodnih objektih in napravah v času izvajanja del, mora na svoje 
stroške sanirati investitor (izvajalec del). 

 
VII Telekomunikacijski vodi 
 
Telekomunikacijski vodi, ki so prisotni na območju so razvidni iz situacije obstoječega stanja. 
Omrežje poteka po zraku na dotrajanih kandelabrih. Po predvideni izgradnji bo kabel pod 
predvidenim pločnikom, torej v zemlji. Po vsej trasi je predvidena zaščita kabla. Pred 
pričetkom del je potrebno zakoličiti obstoječe TK vode. Jaške je potrebno prilagoditi na nivo 
nivelete. Prestavitve in zaščita TK vodov so obdelani v posebnem načrtu. 
 
Ureditev telekomunikacijskih vodov ni predmet investicije občine in tega razpisa. Investicijo 
izvaja upravljavec Telekom d.d. sam in za svoj denar. Investicije so samo terminsko 
usklajene zaradi narave dela. 

 
VIII Elektroenergetski vod 
 
Na trasi se nahaja NN omrežje, ki je deloma v zraku in deloma v zemlji. Po izgradnji bo 
kompletna napeljava pod zemljo, večinoma bo potekal pod pločnikom. Kabel bo potekal 
vzporedno z TK instalacijami. Prestavitve in zaščita so obdelani v posebnem načrtu. 
 
Ureditev elektroenergetskih vodov ni predmet investicije občine in tega razpisa. Investicijo 
izvaja upravljavec Elektro Maribor d.d. sam in za svoj denar. Investicije so samo terminsko 
usklajene zaradi narave dela. 
 
IX Javna razsvetljava 
 
Obstoječa javna razsvetljava, ki se nahaja ob brežini, kjer bo izveden podporni zid, se 
prestavi na stran pločnika oz. se izvede nova. Načrt je priloga predmetnemu projektu. 

 
X Katastrski in zakoličbeni elaborat 
 
Prizadetost parcel je obdelana v katastrskem elaboratu, ki je priloga projektu. 

 
XI Prometna oprema in signalizacija 
 
1 Prometna signalizacija in oprema ceste: 
 
Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriše, mora biti v skladu s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l.RS.št. 46 z dne 
31.05.2000) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l.RS.št. 110, z dne 26.10.2006).  

  
Vertikalna prometna signalizacija 
Vertikalna prometna signalizacija je razvidna iz situacije prometne ureditve. 
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Postavijo se prometni znaki, velikosti: 
- za nevarnost stranica trikotnika 90 cm 
- za izrecne odredbe okrogli  fi 60 cm 
- za obvestila pravokotni  60 x 90 cm 
- svetlobni prometni znaki niso predvideni 
 

Vsi znaki morajo biti izdelani iz Alu pločevine. Znaki in simboli na prometnih znakih II-1, II-2, 
III-6 in III-107 morajo biti iz folije 2. vrste, vsi ostali pa iz folije 1. vrste. 
Prometna signalizacija mora biti postavljena ob desni strani ceste poleg vozišča v smeri 
vožnje vozil. Prometna signalizacija mora biti postavljena tako, da ne ovira vozil in pešcev. 
Steber prometnega znaka se v naselju postavi v bermo za pločnik oz. max. 2,0m od roba 
vozišča. Višina znaka je 2,25m (od asfalta do spodnjega roba znaka). Lokacija postavitve 
prometnega znaka je razvidna iz situacije prometne ureditve in karakterističnega prereza. 
Drogovi javne razsvetljave se postavijo v bermo za pločnik. 
 
2 Opis prometnih znakov in talnih označb – označbe na vozišču in drugih 

prometnih površinah 
 
Barvanje vzdolžnih in prečnih cestnih oznak se prav tako izvede v skladu z zgoraj omenjenim 
pravilnikom. Vse oznake na vozišču se izrišejo strojno, z enokomponentno barvo, z 
vsebnostjo 250 µm suhe snovi in posipom z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. 
Prehodi za pešce 
Prehodi za pešce na glavni smeri so širine 4,0m, na priključnih cestah pa 3,0m s širino črt in 
razmikom med črtami 0,50m. Oznake za označbo prehodov so bele barve. 
 
 
5.2. Ocena investicijskih stroškov  
 
V tem poglavju je prikazana ocena investicijskih stroškov za dve varianti v stalnih in tekočih 
cenah. 

 
5.2.1. Investicijski stroški variante 1 - Minimalna varianta ali varianta brez investicije. 

  
Varianta brez investicije oziroma minimalna varianta predstavlja nastajanje stroškov za 
vzdrževanje dala cestišča, komunalnih vodov, javne razsvetljave in ostalih objektov vezanih 
na cestišče v vaškem jedru.  
  
V nadaljevanju je izračunana neto sedanja vrednost stroškov vzdrževanja cestišča in 
komunalnih vodov za obdobje 30 let, z diskontno stopnjo 7%. Okvirni letni stroški 
vzdrževanja znašajo 1.890 € (6.300 € za 1 km – projekt pa obravnava 300 m cestišča s 
komunalnimi vodi), vsakih 10 let so predvidena dodatna vzdrževalna dela.   
 
Tabela št. 1: Ocena bodočih stroškov   

              - v € 

Leta Letni 
stroški Koeficient Vrednost Leta Letni 

stroški Koeficient Vrednost 

1 1.890 0,934579 1.766 16 1.890 0,338735 640 
2 1.890 0,873439 1.651 17 1.890 0,316574 598 
3 1.890 0,816298 1.543 18 1.890 0,295864 559 
4 1.890 0,762895 1.442 19 1.890 0,276508 523 
5 1.890 0,712986 1.348 20 6.890 0,258419 1.781 
6 1.890 0,666342 1.259 21 1.890 0,241513 456 
7 1.890 0,622750 1.177 22 1.890 0,225713 427 
8 1.890 0,582009 1.100 23 1.890 0,210947 399 
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9 1.890 0,543934 1.028 24 1.890 0,197147 373 
10 6.890 0,508349 3.503 25 1.890 0,184249 348 
11 1.890 0,475093 898 26 1.890 0,172195 325 
12 1.890 0,444012 839 27 1.890 0,160930 304 
13 1.890 0,414964 784 28 1.890 0,150402 284 
14 1.890 0,387817 733 29 1.890 0,140563 266 
15 1.890 0,362446 685 30 1.890 0,131367 248 

Skupaj  27.287 
 

Okvirna neto sedanja vrednost vzdrževalnih stroškov cestišča in komunalnih vodov ob 
cestišču za naslednjih 30 let bi znašala 27.287 €, po stalnih in tekočih cenah. 

 
5.2.2. Investicijski stroški variante 2 - Ureditev vaškega jedra Lokavec   

 
Okvirna vrednost investicije v ureditev vaškega jedra Lokavca bo znašala 476.865,33 € po 
stalnih cenah in 498.986,42 € po tekočih cenah.   
 
Tabela št. 2: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah  

                    - v € 
Oz. Opis investicije Vrednost DDV Skupaj 
1 Investicijska dokumentacija 981,90 196,38 1.178,28 
2 Projektna dokumentacija 14.954,24 0,00 14.954,24 
3 Gradbena in obrtniška dela 372.014,35 74.402,87 446.417,22 
4 Investicijski nadzor 4.775,30 955,06 5.730,36 
5 Investicijski inženiring 1.993,63 398,73 2.392,35 
6 Geodetske storitve 1.587,92 317,58 1.905,50 
7 Odkup zemljišč 3.572,81 714,56 4.287,37 

  Skupaj 399.880,15 76.985,18 476.865,33 
 
V naslednji tabeli je prikazana vrednost investicije po tekočih cenah. Vrednost del je povzeta 
po projektantskem predračunu iz novembra 2010. V vrednost del niso vključeni stroški 
izvedbe zaščite in preložitve TK kablov ter NN vodov. Stroške teh del bosta pokrivala 
upravljavca infrastrukture, dela pa bodo potekala istočasno. 
 
Tekoče cene so preračunane na osnovi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj v letu 2010  
v UMAR, 16. september 2010. Napoved za leto 2010 predvideva 2,1 % letno povprečno 
inflacijsko stopnjo, za leto 2011 2,7 % in za leto 2012 2,2 % povprečno inflacijsko stopnjo. 
 
Tabela št. 3: Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah  

                    - v € 
Oz. Opis investicije Vrednost DDV Skupaj 
1 Investicijska dokumentacija 1.008,41 201,68 1.210,09 
2 Projektna dokumentacija 15.358,00 0,00 15.358,00 
3 Gradbena in obrtniška dela 389.521,48 77.904,30 467.425,78 
4 Investicijski nadzor 4.993,80 998,76 5.992,56 
5 Investicijski inženiring 2.083,33 416,67 2.500,00 
6 Geodetske storitve 1.666,67 333,33 2.000,00 
7 Odkup zemljišč 3.750,00 750,00 4.500,00 

  Skupaj 418.381,69 80.604,73 498.986,42 
 
Investicijsko vrednost smo razdelili na upravičene in neupravičene stroške. Njihova vrednost 
je prikazana v naslednji tabeli. 
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Tabela št. 4: Upravičeni in neupravičeni stroški investicije po tekočih cenah 
            - v € 

Oz. Opis investicije Upravičeni 
stroški 

Neupravičeni 
stroški Skupaj 

1 Investicijska dokumentacija 0,00 1.008,41 1.008,41 
2 Projektna dokumentacija 15.358,00 0,00 15.358,00 
3 Gradbena in obrtniška dela 389.521,48 0,00 389.521,48 
4 Investicijski nadzor 4.993,80 0,00 4.993,80 
5 Investicijski inženiring 2.083,33 0,00 2.083,33 
6 Geodetske storitve 1.666,67 0,00 1.666,67 
7 Odkup zemljišč 3.750,00 0,00 3.750,00 
8 DDV 0,00 80.604,73 80.604,73 

  Skupaj 417.373,28 81.613,14 498.986,42 
 
Upravičeni stroški investicije v ureditev vaškega jedra naselja Lokavec po tekočih cenah 
znašajo 417.373,28 €, neupravičeni stroški pa 81.613,14 € (vključujejo davek na dodano 
vrednost in stroške izdelave DIIP-a ). 
 
 
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 
 
6.1.  Predhodne idejne rešitve in študije  
 
Za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bila uporabljena naslednja 
dokumentacija: 
  
• Načrt razvojnih programov za leto 2011, 2012, 
• Projektna dokumentacija PGD, projekt št. 026-10-10, ki jo je izdelalo podjetje Alpha 

projektiranje d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, november 2010. 
 
6.2. Opis lokacije  
 
Varianta 1 in varianta 2 
  
Lokacija investicije poteka na in v obstoječih cestiščih v naselju Lokavec in okoliških ulicah. 
Podrobna lokacija je predstavljena v nadaljevanju. Za vse posege na zemljišča so 
pridobljena ustrezna upravna dovoljenja. 
  
Parcele, na katere se nanaša gradnja: 
K.O. Lokavec štev. zem. parc.: 430,  118/2, 433, 117/2, *18/1, 119, 117/3, 117/1, 75/1,  76, 
*10, 80/3, 102/2, 434,   
 
Predvidena dela po 2. členu ZGO-1 spadajo vzdrževanje objekta oz. vzdrževalna dela v 
javno korist (vodovod, javna razsvetljava in telekomunikacije). Predmetna projektna 
dokumentacija je tudi usklajena z zahtevami oziroma pogoji iz mnenj in soglasij. Sklep UE 
Lenart o zavržbi vloge za izdajo gradbenega dovoljenja št. _____________, z dne 
________. 
 
Projektni pogoji in soglasja 
a) Upravljavci gospodarske javne infrastrukture: 
o 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. 
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o 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. 

o 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. 

b) Drugi soglasodajalci: 
Občina SVETA ANA; projektne rešitve so v skladu z zahtevami občine. 
 
 
6.3. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 

izvedbe 
 
 
Varianta 1 - Minimalna varianta ali varianta brez investicije  
 
V primeru variante 1 ne bi prišlo do investicijskih vlaganj, vsa vzdrževalna dela na cestišču in  
komunalni ter ostali infrastrukturi bodo bremenila občinski proračun. 
 
Varianta 2 - Ureditev vaškega jedra Lokavec   
 
Ocenjena vrednost investicijskih stroškov ureditev vaškega jedra naselja Lokavec znaša 
476.865,33 € po stalnih cenah in 489.986,42 € po tekočih cenah. Investicija se bi izvajala v 
letih 2011 in 2012. Vrednost je povzeta po projektantskem predračunu izdelanem novembra 
2010. 
 
Tabela št. 5: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom   

          - v €, stalne cene 
Oz. Opis investicije 2011 2012 Skupaj 
1 Investicijska dokumentacija 1.178,28 0,00 1.178,28 
2 Projektna dokumentacija 14.954,24 0,00 14.954,24 
3 Gradbena in obrtniška dela 50.060,37 396.356,85 446.417,22 
4 Investicijski nadzor 973,71 4.756,66 5.730,36 
5 Investicijski inženiring 486,86 1.905,49 2.392,35 
6 Geodetske storitve 0,00 1.905,50 1.905,50 
7 Odkup zemljišč 0,00 4.287,37 4.287,37 

  Skupaj 67.653,45 409.211,88 476.865,33 
 
Tabela št. 6: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom   

          - v €, tekoče cene 
Oz. Opis investicije 2011 2012 Skupaj 
1 Investicijska dokumentacija 1.210,09 0,00 1.210,09 
2 Projektna dokumentacija 15.358,00 0,00 15.358,00 
3 Gradbena in obrtniška dela 51.412,00 416.013,77 467.425,77 
4 Investicijski nadzor 1.000,00 4.992,56 5.992,56 
5 Investicijski inženiring 500,00 2.000,00 2.500,00 
6 Geodetske storitve 0,00 2.000,00 2.000,00 
7 Odkup zemljišč 0,00 4.500,00 4.500,00 

  Skupaj 69.480,09 429.506,33 498.986,42 
 
V naslednji tabeli je prikazana dinamika izvajanja upravičenih stroškov investicije. 
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Tabela št. 7: Specifikacija upravičenih stroškov s časovnim načrtom 
          - v €, tekoče cene 

Oz. Opis investicije 2011 2012 Skupaj 
1 Investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 
2 Projektna dokumentacija 15.358,00 0,00 15.358,00 
3 Gradbena in obrtniška dela 42.843,33 346.678,15 389.521,48 
4 Investicijski nadzor 833,33 4.160,47 4.993,80 
5 Investicijski inženiring 416,67 1.666,66 2.083,33 
6 Geodetske storitve 0,00 1.666,67 1.666,67 
7 Odkup zemljišč 0,00 3.750,00 3.750,00 

  Skupaj 59.451,33 357.921,95 417.373,28 
 
V letu 2011 bodo izvedena dela v vrednosti 59.451,33 € upravičenih stroškov in 357.921,95 
€ v letu 2012. 
 
Podrobnejši terminski plan izvajanja aktivnosti prikazuje naslednja tabela. 
 
Tabela št. 8: Terminski plan izvajanja investicijskih aktivnosti 

*  sočasno se bodo izvajala dela zaščite in preložitve TK kablov ter NN vodov, ki niso del projekta in jih 
bodo izvajali upravljavci infrastrukture, dela pa bodo potekala istočasno, zaradi racionalizacije 
stroškov. 

 
Investicijska in projektna dokumentacija bosta izdelani v letu 2010, vendar bo plačilo storitev 
opravljeno v letu 2011. V letu 2011 bodo izvedena preddela in del zemeljskih del ter del 
investicijskega nadzora. Glavnina del in zaključek investicije pa bo potekal do IV. Kvartala 
leta 2012. 
 
 
6.4. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 
 
Varianta 1 - Minimalna varianta ali varianta brez investicije  

2010 2011 2012 
 Aktivnosti I II III I

V 
I II III I

V 
I II III IV 

1. Investicijska dokumentacija, 
inženiring 

            

2. Projektna dokumentacija             
3. Gradbena in obrtniška dela             
a.  Preddela             
b.  Zemeljska dela – in temeljenje             
c.  Voziščna konstrukcija - zgornji 

ustroj 
            

d.  Odvodnjavanje             
e.  Javna razsvetljava             
f.  TK kabli*             
g.  Elektroenergetski kabli*             
h.  Urbana oprema             
4. Investicijski nadzor             
5. Tehnični prevzem infrastrukture             
6. Geodetske storitve             
7. Nakup zemljišč             
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V primeru variante 1 ne bi prišlo do investicije, občina bo z enim delavcem zagotavljala 
vzdrževanje infrastrukture.   
 
Varianta 2 - Ureditev vaškega jedra Lokavec   
 
V primeru variante 2 – ureditev vaškega jedra naselja Lokavec bodo nastali stroški storitev 
vzdrževanja komunalne infrastrukture, ki jih bodo izvajali delavci zaposleni na občini v okviru 
svojih rednih del po opisu del in nalog.   
  
 
6.5. Predvideni viri financiranja in drugi viri 
 
Varianta 1 - Minimalna varianta ali varianta brez investicije  
 
V primeru variante 1 bodo nastajali stroški, saj ne bo investicijskih vlaganj.   
 
Varianta 2 - Ureditev vaškega jedra Lokavec   
 
Investicija v ureditev vaškega jedra naselja Lokavec se bo financirala iz različnih virov, in 
sicer: 28,90 % oz. 144.219,14 € iz občinskega proračuna in 71,10 % oziroma 354.767,28 € iz 
nepovratnih sredstev v okviru javnega razpisa za ukrep 322 – obnova in razvoj vasi, sklop 3: 
Urejanje infrastrukture in povezav znotraj naselij, po tekočih cenah.  
 
Tabela št. 9: Viri, dinamika in struktura financiranja investicije   
                 - v €, stalne cene 

Viri financiranja 2011 2012 Skupaj % 
Občina Sv.Ana 17.119,82 104.978,23 122.098,04 25,60% 
MKGP-EKSRP 50.533,63 304.233,65 354.767,29 74,40% 
Skupaj 67.653,45 409.211,88 476.865,33 100,00% 

 
Pregled virov, strukture in dinamike financiranja investicije po tekočih cenah je prikazan v 
naslednji tabeli. 
 
Tabela št. 10: Viri, dinamika in struktura financiranja investicije  
                - v €, tekoče cene 

Viri financiranja 2011 2012 Skupaj % 
Občina Sv.Ana 18.946,46 125.272,68 144.219,14 28,90% 
MKGP-EKSRP 50.533,63 304.233,65 354.767,28 71,10% 
Skupaj 69.480,09 429.506,33 498.986,42 100,00% 

 
Dinamika financiranja upravičenih stroškov investicije je prikazana v naslednji tabeli.  
 
Tabela št. 11: Viri, dinamika in struktura financiranja upravičenih stroškov investicije 
                - v €, tekoče cene 

Viri financiranja 2011 2012 Skupaj % 
Občina Sv.Ana 8.917,71 53.688,29 62.606,00 15,00% 
MKGP-EKSRP 50.533,63 304.233,65 354.767,28 85,00% 
Skupaj 59.451,34 357.921,94 417.373,28 100,00% 

 
 
6.6 Vpliv investicije na okolje in stroški 
 
Varianta 1 - Minimalna varianta ali varianta brez investicije  
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V primeru variante 1 ne bo prišlo do izvajanja investicije, bodo negativnih vplivov na okolje 
predstavljali dotrajani materiali komunalnih vodov, slabe vodovodne in kanalizacijske cevi, 
neurejeno cestišče in odvodnjavanje ter neurejen prostor za gibanje pešcev po centru 
naselja Lokavec. 
 
Varianta 2 - Ureditev vaškega jedra Lokavec   
 
V primeru izvajanja investicije v ureditev vaškega jedra bo prišlo do manjših vplivov na okolje 
in sicer v času gradnje, kot so hrup, onesnaženost zraka, ipd.. Predvideni poseg, izveden v 
skladu z vsemi pogoji in soglasji pristojnih služb, ne bo imel povečanih negativnih vplivov na 
okolje (voda, zrak, hrup). 
 
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.  
 
 
6.7. Informacije o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti 
 
Z ureditev vaškega jedra naselja Lokavec se bo povečala zasedenost sedanjih parkirnih 
mest. S povečanjem odprtih površin se bodo povečale možnosti za izvajanje prireditev na 
prostem, predvsem v poletnem času. Pričakujemo večje število prireditev predvsem ob 
sobotah in nedeljah.  
 
Poleg dodatnih prireditev in možnosti medgeneracijskega druženja bo tudi več različnih 
obiskov sosednjih društev in klubov, ki bodo imeli boljše možnosti za nastope in predstavitve. 
  
Sama ureditev območja centra naselja bo omogočala tudi večji razvoj turizma in 
gospodarskih dejavnosti v občini, čez vikend prihaja veliko turistov (predvsem avstrijski 
gostje, veliko pa tudi domačih).   
 
 
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 

INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM 
NAČRTOM 

 
Varianta 1 - Minimalna varianta ali varianta brez investicije  
 
Za varianto 1 ne bo potrebno pripravljati nobene investicijske, projektne in ostale 
dokumentacije.  
 
Varianta 2 - Ureditev vaškega jedra Lokavec   
 
Skladno z 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ, je za investicijske projekte, ki ne presegajo 
vrednosti 500.000 EUR potrebno pripraviti naslednje: 
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� Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

  
Okvirni časovni načrt izdelave in pridobitve potrebne investicijske, projektne in ostale 
dokumentacije je prikazan v nadaljevanju. 
 
Tabela št.12: Časovni načrt izdelave investicijske, projektne in ostale dokumentacije za 

varianto 2   
  
Oz. Aktivnosti Termin 
1 Projektna dokumentacija Oktober 2010 – januar 2011 
2 Dokument identifikacije investicijskega projekta  December 2010 – januar 2011 

3 Prijava na javni razpis za sofinanciranje s strani 
MKGP-EKSRP Januar 2011 

4 Javni razpisi in izbor izvajalcev Avgust 2011 
5 Gradbena, instalacijska in ostala dela Oktober 2011 – september 2012 
6 Tehnični prevzem infrastrukture December  2012 

 
  
8. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 
 
V poglavju 4. in 7. tega dokumenta smo ugotovili, da je najugodnejša investicija v varianto 2, 
to je ureditev vaškega jedra naselja Lokavec. 
  
V nadaljevanju je prikazan natančnejši pregled stroškov in koristi variante 2. Stroški 
investicije so prikazani v stalnih cenah. Prikazani so prihodki in stroški obratovanja investicije 
za obdobje 30 let. Na osnovi teh podatkov so izračunane projekcije bilance uspeha, 
denarnega toka in kazalnikov učinkovitosti investicije.  
  
 
8.1. Prihodki po letih   
 
Investicija v ureditev vaškega jedra nima neposrednega profitnega namena. Občina 
kot upravljalec infrastrukture ne bo zaračunavala najemnin za posamezne prireditve 

in aktivnosti, ki se bodo izvajale na območju vaškega jedra. Prav tako se za 
parkirišča ne bo zaračunavala najemnina oziroma parkirnina. Nastajali bodo stroški 

vzdrževanja cestne in komunalne infrastrukture, ki jo bo občina pokrivala iz 
občinskega proračuna. Iz tega naslova so v naslednji tabeli prikazani prihodki za 

obdobje 30 let.  
 
Tabela št. 13: Prihodki za obratovanje po letih  

- v € 
Prihodki 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.. ..2040 
Proračun 0 0 3.230 3.580 4.280 5.480 8.170 8.170 8.170 
Skupaj 0 0 3.230 3.580 4.280 5.480 8.170 8.170 8.170 
 
 
8.2. Stroški po letih 
 

Stroški obratovanja investicije bodo zajemali tekoče in investicijsko vzdrževanje (to 
se bo predvidoma izvajalo vsakih 5 let v višini cca 3 % od vrednosti investicije), 

stroške  materiala za vzdrževanje in stroške upravljanja (delavcev pri vzdrževanju).  
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Tabela št. 14: Odhodki za obratovanje po letih   
   v € 

Postavke 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.. ..2040 
Tekoče vzdrževanje 0 0 250 500 1.100 2.300 4.990 4.990 4.990
Invest.vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialni stroški 0 0 100 200 300 300 300 300 300
Stroški dela 0 0 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880
Skupaj 0 0 3.230 3.580 4.280 5.480 8.170 8.170 8.170
 
Ocenjeni letni stroški vzdrževanja komunalne infrastrukture na območju centra naselja 
Lokavec bodo znašali 8.170 €. Vsakih 10 let so predvidena investicijsko vzdrževalna dela v 
ocenjeni vernosti 14.970 €. Ostanek vrednosti investicije znaša 149.696 €. 

 
8.3. Projekcija kazalnikov učinkovitosti projekta 
 
8.3.1. Kazalniki učinkovitosti 

 
Zbirni rezultati investicije so prikazani za leto 2016, ko bo investicija v polnem 

obratovanju.  
 

  

Tabela št. 15: Kazalnikov učinkovitosti  
      - v € 

Kazalniki Vrednosti 
Prihodki  8.180 
Odhodki  8.170 
Čisti dobiček 0 
Ekonomičnost poslovanja 1 
Donosnost poslovanja 0 
Doba vračanja vlož. sredstev (leta) 38,00 
Neto sedanja vrednost   - 400.983  
Interna stopnja donosnosti - 4,03 % 
Relativna neto sedanja vrednost -0,8409 

 
 
 
 



         

     

 

8.3.2. Projekcija bilance uspeha projekta 
Projekcija bilance uspeha za investicijo je pripravljena na podlagi predhodnih podatkov o obratovanju cestne in komunalne infrastrukture.  
Vidimo, da bodo prilivi pokrivali obratovalne stroške. Celotna operacija ne bo ustvarjala dobička. 
  
Tabela št. 16: Projekcija bilance uspeha  

         - v € 
Oz. Postavke 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

I Prihodki  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Prihodki za obratovanje 0 0 3.230 3.580 4.280 5.480 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 23.139 8.170 8.170 8.170 
  Skupaj prihodki 0 0 3.230 3.580 4.280 5.480 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 23.139 8.170 8.170 8.170 

II Odhodki                                
1 - tekoče vzdrževanje 0 0 250 500 1.100 2.300 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 
2 - investic.vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.970 0 0 0 
3 - materialni stroški 0 0 100 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
4 - stroški dela 0 0 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 
  Skupaj odhodki 0 0 3.230 3.580 4.280 5.480 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 23.139 8.170 8.170 8.170 

III Poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Nadaljevanje tabele 

         - v € 
Oz. Postavke 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

I Prihodki  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Prihodki za obratovanje 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 23.139 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 
  Skupaj prihodki 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 23.139 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 

II Odhodki                                
1 - tekoče vzdrževanje 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 
2 - investic.vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 14.970 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 - materialni stroški 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
4 - stroški dela 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 
  Skupaj odhodki 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 23.139 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 8.170 

III Poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



     

 

 
8.3.3. Projekcija denarnega toka projekta 
 
Denarni tok projekta nam služi za izračun kazalnikov učinkovitosti investicije.   
 
Tabela št. 17: Projekcija denarnega toka   
           - v € 

  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški Prihodki Ostanek 

vrednosti 

Neto  
denarni 

tok 

Diskntiran 
NDT 

1 2011 67.653 0 0 0 -67.653 -63.228 
2 2012 409.212 0 0 0 -409.212 -357.422 
3 2013 0 3.230 3.230 0 0 0 
4 2014 0 3.580 3.580 0 0 0 
5 2015 0 4.280 4.280 0 0 0 
6 2016 0 5.480 5.480 0 0 0 
7 2017 0 8.170 8.170 0 0 0 
8 2018 0 8.170 8.170 0 0 0 
9 2019 0 8.170 8.170 0 0 0 
10 2020 0 8.170 8.170 0 0 0 
11 2021 0 8.170 8.170 0 0 0 
12 2022 0 23.139 23.139 0 0 0 
13 2023 0 8.170 8.170 0 0 0 
14 2024 0 8.170 8.170 0 0 0 
15 2025 0 8.170 8.170 0 0 0 
16 2026 0 8.170 8.170 0 0 0 
17 2027 0 8.170 8.170 0 0 0 
18 2028 0 8.170 8.170 0 0 0 
19 2029 0 8.170 8.170 0 0 0 
20 2030 0 8.170 8.170 0 0 0 
21 2031 0 8.170 8.170 0 0 0 
22 2032 0 23.139 23.139 0 0 0 
23 2033 0 8.170 8.170 0 0 0 
24 2034 0 8.170 8.170 0 0 0 
25 2035 0 8.170 8.170 0 0 0 
26 2036 0 8.170 8.170 0 0 0 
27 2037 0 8.170 8.170 0 0 0 
28 2038 0 8.170 8.170 0 0 0 
29 2039 0 8.170 8.170 0 0 0 
30 2040 0 8.170 8.170 149.696 149.696 19.665 

  Skupaj 476.865 242.586 242.588 149.696 -327.167 -400.983 
 
 
8.3.4. Družbena koristnost projekta 
 
Družbena koristnost projekta je naslednja  = 19.412 € 
EIRR (ekonomska interna stopnja donosnosti) =  8,14 % 
Stopnja družbene koristnosti    = 0,04    
 
 
Tabela št. 18: Družbena koristnost projekta 
           - v € 
Leto Prihodki Odhodki Neto denarni Diskontiran 
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 Turizem Gradbeniš. Obratovanje Investicija 
-20% DDV 

tok NDT 

2011 0 27.061 0 56.378 -29.316 -27.399 
2012 0 163.685 0 341.010 -177.325 -154.883 
2013 27.000 0 3.230 0 23.770 19.403 
2014 27.000 0 3.580 0 23.420 17.867 
2015 27.000 0 4.280 0 22.720 16.199 
2016 27.000 0 5.480 0 21.520 14.340 
2017 27.000 0 8.170 0 18.830 11.726 
2018 27.000 0 8.170 0 18.830 10.959 
2019 27.000 0 8.170 0 18.830 10.242 
2020 27.000 0 8.170 0 18.830 9.572 
2021 27.000 0 8.170 0 18.830 8.946 
2022 27.000 0 23.139 0 3.861 1.714 
2023 27.000 0 8.170 0 18.830 7.814 
2024 27.000 0 8.170 0 18.830 7.303 
2025 27.000 0 8.170 0 18.830 6.825 
2026 27.000 0 8.170 0 18.830 6.378 
2027 27.000 0 8.170 0 18.830 5.961 
2028 27.000 0 8.170 0 18.830 5.571 
2029 27.000 0 8.170 0 18.830 5.207 
2030 27.000 0 8.170 0 18.830 4.866 
2031 27.000 0 8.170 0 18.830 4.548 
2032 27.000 0 23.139 0 3.861 871 
2033 27.000 0 8.170 0 18.830 3.972 
2034 27.000 0 8.170 0 18.830 3.712 
2035 27.000 0 8.170 0 18.830 3.469 
2036 27.000 0 8.170 0 18.830 3.242 
2037 27.000 0 8.170 0 18.830 3.030 
2038 27.000 0 8.170 0 18.830 2.832 
2039 27.000 0 8.170 0 18.830 2.647 
2040 27.000 0 8.170 0 18.830 2.474 

Skupaj 756.000 190.746 242.586 397.388 306.772 19.412 
 
Družbena koristnost projekta izhaja iz: 
� Znižanja investicijske vrednosti projekta za 20 % iz naslova DDV, 
� Povečanja turističnih prilivov v občini (predpostavka, da 1500 turistov letno prinese 

turističnemu gospodarstvu v občini letno 20 €/turista), 
� 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). 

 
8.3.5. Analiza občutljivosti in tveganja 
 
8.3.5.1. Analiza občutljivosti 
 
Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili: 
• zvišanje predračunske vrednosti investicije za 5%, 
• znižanje predračunske vrednosti investicije za 5%, 
• zvišanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 5%, 
• znižanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 5%. 
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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 št. 19: Primerjava kritičnih parametrov  
 

Oz. Parametri Doba 
vrač.sred. 

NSV v 
€ 

ISD v 
% 

1. Predračunska vrednosti investicije 
a Zvišanje investicijske vrednosti za +5% 40 -421.900 -4,20 
b Investicijska vrednost 0 % 38 -400.983 -4,03 
c Znižanje investicijske vrednosti za -5% 36 -379.846 -3,86 
2. Stroški obratovanja investicije 
a Zvišanje stroškov obratovanja za +5% 40 -403.722 -4,17 
b Stroški obratovanja investicije 0 % 38 -400.983 -4,03 
C Znižanje stroškov obratovanja za – 5% 36 -398.025 -3,90 

 
Vidimo, da se bo v primeru povečanja vrednosti investicije ali povečanja obratovalnih 
stroškov delovanja investicije, poslabšala neto sedanja vrednost projekta in interna stopnja 
donosnosti. Podaljša pa se tudi doba vračanja vloženih sredstev. Parametri so obratno 
sorazmerni pri zmanjšanju investicijskih stroškov in znižanju obratovalnih stroškov. 
 
8.3.5.2. 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, družbenokulturna in druga tveganja).  
 
Projektna tveganja za investicijo v ureditev vaškega jedra naselja Lokavec so majhna do 
srednja. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije. 
 
Tabela št. 20: Ocena tveganja investicije  
 

Projektna tveganja Ocena 
Tveganje razvoja projekta Majhno 
Tveganje izvedbe projekta Srednje  
Tveganje obratovanja projekta Majhno 

 
Pri izvedbi projekta tveganje za ureditev vaškega jedra naselja Lokavec predstavljajo 
predvsem finančna sredstva, saj je investicija neprofitna in je izvedba v veliki meri odvisen od 
sofinanciranja s strani nepovratnih sredstev. V primeru izpada sofinanciranja se ureditev 
cestne in komunalne infrastrukture lahko podaljša za nekaj let. Investitor pa mora tudi 
izkoristiti priložnost, ko se obnavlja cestišče in komunalni vodi, da izvede še vse spremljajoče 
obnove in zamenjave sočasno, zaradi znižanja stroškov. Drugih kakršnihkoli tveganj v zvezi 
s tem projektom ne zaznamo.  
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OBRAZLOŽITEV 

 
 Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS št. 60/2006) je občina dolžna izdelati 
Investicijski program za vsako investicijo, ki se financira iz proračunskih sredstev. Za 
investicijske projekte vrednosti med 300.000 € in 500.000 € je potrebno izdelati najmanj 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).  
 
Za investicijske projekte pod vrednostjo 208.646 € je potrebno izdelati najmanj dokument 
identifikacije investicijskega projekta in sicer za: 

1. pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih, 
2. pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice. 

 
Občina se bo s predlagano investicijo prijavila na javni razpis pri MKGP za sofinanciranje 
projektov iz ukrepov 322 – Obnova in razvoj vasi. 
 
 
 Občinskemu svetu predlagam, da sprejme predlog sklepa. 
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