OBRAZLOŽITEV
Občinski svet Občine Sveta Ana je na 18. redni seji, dne 21. 2. 2018 sprejel Sklep o
potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo Kolesarske
povezave na območju ORP Slovenske gorice.
Vrednost celotne investicije po sprejetem DIIP-u je znašala 15,930.966,83 EUR, delež
Občine Sveta Ana pa 419.724,14 EUR.
Od sprejetja omenjenega DIIP-a so intenzivno potekale nadaljnje aktivnosti in usklajevanja
med občinami ter z ministrstvi in drugimi pristojnimi organi, pripravljala se je projektna
dokumentacija, pridobivanje zemljišč in ostale aktivnosti, ki so potrebne za neposredno
prijavo za evropska sredstva iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, prednostne naložbe 4. 4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij
za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.
Višina celotne investicije zdaj znaša 15.544.584,05 EUR z DDV, od tega 1. faza
12.650.034,41 EUR, upravičeni stroški znašajo 10.246.741,04 EUR. Vir DRR (dogovor za
razvoj regij) znaša 9.952.437,05 EUR, vir občin znaša 2.697.597,36 EUR. Za 2. fazo
znašajo stroški 2.894.549,64 EUR (vir občine).
V skladu s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelala družba IPG, Igor Pivec s.p. iz Gornje
Radgone, po območju Občine Sveta Ana potekajo trase 9, 10 in 11. V 1. fazi se bosta
izvajali trasa 9 (od meje z Občino Lenart, preko centra Svete Ane z navezavo na obstoječo
kolesarsko stezo in od Ajleca proti mlinu Rožman) in Trasa 11 (Dražen Vrh – Trate), v
dolžini cca. 10 km. Trasa 10 (Močnik – Črnci) se bo izvajala v 2. fazi.
Vrednost investicije na območju Občine Sveta Ana, ki se bo izvajala v 1. fazi znaša
1,242.228 EUR, od česar je pričakovan vir iz Evrope – Dogovor za razvoj regij 976.842
EUR, delež občine pa znaša 265.386 EUR. Vrednost 2. faze je ocenjena na 889.466 EUR.
Občinskemu svetu Občine Sveta Ana predlagamo, da sprejme Sklep o potrditvi
predinvesticijske zasnove in Sklep o potrditvi investicijskega programa, v predloženih
oblikah.
Obrazložitev zapisala:
Petra Golob

3

