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1 UVODNO POJASNILO 
 

S projektom »Rekonstrukcija javnih cest in cestne razsvetljave v naselju Apače znotraj 10 km 
obmejnega območja« želi Občina Kidričevo doseči skupni cilj Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI), ki je zagotoviti pogoje rasti z 
zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in izgradnja ustrezne 
infrastrukture.  Občina Kidričevo nastopa v omenjenem projektu kot investitorka in upravljavec cest.  

Namen projekta je pospešiti skladen razvoj z uravnoteženjem družbenega, gospodarskega in 
turističnega razvoja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti 
zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v občini Kidričevo.  

Predmet izvedbe projekta »Rekonstrukcija javnih cest in cestne razsvetljave v naselju Apače znotraj 
10 km obmejnega območja« je rekonstrukcija javnih cest št. 456010, 665161, 165111 in 665061 in 
cestne razsvetljave v Apačah, s katero bodo ustvarjeni pogoji za  uresničitev razvojnih ciljev, 
identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj in uveljavitev višje kakovosti življenja podeželskega 
prebivalstva. 

Z izvedbo projekta je predvidena rekonstrukcija naslednjih javnih cest in obcestne razsvetljave v 
naselju Apače: 

• Javne ceste 

o javna cesta št. 165111 skozi naselje Apače v dolžini 650 m, 
o 1. ODSEK: LC št. 456010 v naselju Apače v dolžini 1065 m, 
o 2. ODSEK: LP št. 665161 v naselju Apače v dolžini 400 m, 
o 3. ODSEK: LP št. 665061 v naselju Apače v dolžini 300 m. 

• Cestna razsvetljava 

o cestna razsvetljava Apače JP 665061 v dolžini 300 m (8 novih cestnih svetilk), 
o cestna razsvetljava Apače JP 665161 v dolžini 400 m (10 novih cestnih svetilk), 
o cestna razsvetljava Apače LC 165 111 v dolžini 950 m (24 novih cestnih svetilk), 
o cestna razsvetljava Apače LC 456 011 v dolžini 1065 m (25 novih cestnih svetilk). 

 
Osnovno vodilo izvedbe projekta je:  

• izboljšati cestne povezave med naselji,  
• pospešiti razvoj gospodarstva v občini,   
• povečanje varnost v cestnem prometu na tem območju,   
• olajšati dostop prebivalcem do služb, šole, ipd., 
• izboljšanje cestnih povezav do kmetij in turističnih destinacij in s tem neposredno razvoj 

turistične dejavnosti na tem območju,  
• izboljšanje cestne infrastrukture. 
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2 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, UPRAVLJAVCA TER 
STROKOVNIH SODELAVCEV 

2.1 Navedba investitorja 
 

INVESTITOR 

Naziv: OBČINA KIDRIČEVO 

Naslov: Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo 

Odgovorna oseba: Anton Leskovar, župan 

Telefon: 02/799 06 10 

Telefaks: 02/799 06 19 

E-pošta: obcina@kidricevo.si  

Davčna številka: SI93796471 

Transakcijski račun: SI56 0124 5777 7000 035 Banka Slovenije 
SI56 0124 5010 0017 097 Banka Slovenije 
SI56 0420 2000 0785 443   Nova KBM d.d. 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih projekta: 

Mojca Meško in Damjan Napast, direktor 

Telefon: 02 / 799 06 10 

Telefaks: 02 / 799 06 19 

E-pošta: mojca.mesko@kidricevo.si  
damjan.napast@kidricevo.si   

Odgovorna oseba za izvajanje 
investicije: 

Anton Leskovar, župan 

Telefon: 02 / 799 06 10 

Telefaks: 02 / 799 06 19 

E-pošta: obcina@kidricevo.si 

 

mailto:obcina@kidricevo.si
mailto:mojca.mesko@kidricevo.si
mailto:damjan.napast@kidricevo.si
mailto:obcina@kidricevo.si
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2.2 Izdelovalec investicijskega programa 
 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

Naziv: RADIX D.O.O. 

Naslov: Lovrenc na Dravskem polju 37B, 2324 
Lovrenc na Dravskem polju 

Odgovorna oseba: ALEKSANDER DOLENC, direktor 

Telefon: 041 398 702 

Telefaks: 02 790 02 50 

E-pošta: sandi@radix.si  

Davčna številka: SI22903801 

Transakcijski račun: IBAN SI56 3300 0000 1989 461 Hypo bank 
d.d. 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

 
ALEKSANDER DOLENC, univ.dipl.ekon. 

Telefon: 041 398 702 

Telefaks: 02 790 02 50 

E-pošta: sandi@radix.si 

 

 

mailto:sandi@radix.si
mailto:sandi@radix.si
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2.3 Upravitelj projekta 
 

UPRAVLJAVEC  

Naziv: OBČINA KIDRIČEVO 

Naslov: Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo 

Odgovorna oseba: Anton Leskovar, župan 

Telefon: 02/799 06 10 

Telefaks: 02/799 06 19 

E-pošta: obcina@kidricevo.si  

Davčna številka: SI93796471 

Transakcijski račun: SI56 0124 5777 7000 035 Banka Slovenije 
SI56 0124 5010 0017 097 Banka Slovenije 
SI56 0420 2000 0785 443   Nova KBM d.d. 

 

 

2.4 Cilji projekta 
 

Cilj projekta je pospešiti razvoj gospodarstva in turističen dejavnosti v občini, ki bo veliko lažji po 
izboljšanju cestne infrastrukture med posameznimi naselji. Ena od največjih možnosti  razvoja občine 
Kidričevo je v identifikaciji strategije turističnega razvoja, ki bo temeljila na interesih povezovanja 
turistične ponudbe tega območja s sosednjimi občinami in regijami.  Takšna strategija turističnega 
razvoja bo pomenila dodatno vrednost k pestrosti ponudbe, ki bo osnova za turistične migracijske 
tokove turizma v celotnih Halozah in na območju Spodnjega Podravja. 

Neposredni  učinki projekta se bodo identificirali tudi kot dodatna možnost razvoja gospodarskega 
sektorja, predvsem za subjekte, ki bodo uveljavljali naslednje cilje:   

• ustrezna cestna infrastruktura bo podlaga dobrim možnostim za razvoj obrti, kmečkega 
turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, s ciljem doseganja večjega dohodka in 
izboljšanja socialnih razmer kmečkega prebivalstva na tem območju,   

• povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti 
za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja, 

• izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, 
• ustvarjanje pogojev za prostorsko enakomeren demografski in gospodarski razvoj, z 

uravnovešeno poselitveno strategijo in nadzorovano gradnjo, kar bo privedlo do neke vrste 
lokalno-regionalno usklajenega prostorskega razvoja, z jasno trajnostno usmeritvijo 
prihodnjega razvoja občin, s področja Haloz in Spodnjega Podravja, 

• urejena in varna cestna infrastruktura bo motivacija tukaj rojenim ljudem za vrnitev v rojstno 
vas in oživitev njihovih kmetij, ter vlaganje v razvoj turizma in obrti, 

• vzpostavil se bo uravnotežen razvoj prometnega sistema z enakomerno razvitimi in 
povezanimi prometnimi podsistemi s sosednimi  občinami in  regijami, 

mailto:obcina@kidricevo.si
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• zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja ceste za vozišča, bankine, naprav za odvodnjavanje, 
brežin in nasipov, drugih cestnih naprav, vzdrževanje rekonstruirane ceste pa bo tudi lažje in 
hitrejše, 

• zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja cestne razsvetljave, 
• izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti, 

dvig ravni urejenosti okolja, 
• ustrezna ureditev celostne podobe infrastrukture v občini Kidričevo in obenem spodbujanje 

uporabnikov k ohranitvi kvalitete in dvigovanja ravni odgovornosti do javnega dobra. 
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3 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

3.1 Cilji investicije 
 

Cilj predvidene investicije je, da omogoči in pospeši gospodarski razvoj z zagotavljanjem večje 
varnosti, prehodnosti in dostopnosti zaposlenih do pomembnejših gospodarskih subjektov v občini 
Kidričevo. Na enak način se pospešuje tudi turistična dejavnost ob območju po katerem predmetne 
ceste vodijo.  

Cilji investicije so:  
• izboljšati cestne povezave med naselji,  
• pospešiti razvoj gospodarstva v občini, ipd.,  
• povečanje varnost v cestnem prometu na tem območju, ipd.,  
• olajšati dostop prebivalcem do služb, šole, ipd., 
• izboljšanje cestnih povezav do kmetij in turističnih destinacij in s tem neposredno razvoj 

turistične dejavnosti na tem območju,  
• izboljšanje cestne infrastrukture, 
• zmanjšanje stroškov vzdrževanja javnih cest in cestne razsvetljave. 

 
Z izvedbo investicije bodo doseženi zastavljeni cilji. Stroški vzdrževanja javni cest se bodo zmanjšali, 
saj trenutno znaša povprečni letni strošek vzdrževanja na 1 km javne ceste 5.100,00 EUR. Z 
rekonstrukcijo predmetnih javnih cest bi se stroški vzdrževanja na 1 km javne ceste zmanjšali na 
1.600,00 EUR. Prav tako se bodo zmanjšali povprečni letni stroški vzdrževanja cestne razsvetljave, ki 
so pri obstoječi razsvetljavi 30,00 EUR/svetilo. V primeru investicije v novo razsvetljavo teh stroškov 
ne bo. Tudi stroški električne energije cestne razsvetljave se bo v primeru investicije znatno zmanjšal. 
Poraba električne energije pri starih svetilih znaša na letnem nivoju 3.280,00 EUR. Z novimi svetili bo 
ta strošek 1.457,00 EUR.  
 

3.2 Strokovne podlage 
 

Pri izdelavi investicijskega programa so bile upoštevane naslednje strokovne podlage: 
• Načrt gradbenih konstrukcij št. 2004606-01 podjetja GI-ZRMK D.O.O. za »Rekonstrukcijo 

javne ceste št. 165111 skozi naselje Apače, 
• Načrt gradbenih konstrukcij št. 2004635-01 podjetja GI-ZRMK D.O.O. za Rekonstrukcije javnih 

cest št. 456010, 665161 in 665061 v Apačah, 
• Popis del in projektantski predračun podjetja GI-ZRMK D.O.O. za cesto LC št. 165111 skozi 

naselje Apače, 
• Popisi del in projektantski predračuni podjetja GI-ZRMK D.O.O. za ceste v Apačah: 

o ODSEK: LC št. 456010, 
o ODSEK: LP št. 665161,  
o ODSEK: LP št. 665061,  
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• Popisi del in projektantski predračuni podjetja GI-ZRMK D.O.O. za cestno razsvetljavo na 
odsekih cest v Apačah: 

o JP 665061, 
o JP 665161, 
o LC 165 111, 
o LC 456 011. 

• Pregledne situacije podjetja GI-ZRMK D.O.O. za vse štiri odseke cest, 
• DIIP – Dokument identifikacije investicijskega programa »Rekonstrukcija javnih cest in cestne 

razsvetljave v naselju Apače znotraj 10 km obmejnega območja« podjetja Radix d.o.o. 
• Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ – Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010 
 
Projekt »Rekonstrukcija javnih cest in cestne razsvetljave v naselju Apače znotraj 10 km obmejnega 
območja«  je pripravljen za prijavo za nepovratna sredstva na  Javni razpis za izbor operacij 
prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. 
 

3.3 Pregled upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 
 

Upoštevali smo dve varianti in sicer varianta »brez« in varianta »z« investicijo. Varianta »brez« 
investicije pomeni, da občina ne izvede investicije v rekonstrukcijo predmetnih odsekov cest in 
cestne razsvetljave. To posledično za sabo povleče nadaljnje vzdrževanje lokalnih cest, ki je drago, saj 
so ceste v slabem stanju. Prav tako bi nastali tudi stroški vzdrževanja cestne razsvetljave, ki je 
potrebna obnove. 

Varianta »brez« investicije bi pomenila tudi za nadaljnji razvoj občine Kidričevo slabšo perspektivo 
turističnega razvoja, s slabimi pogoji in možnosti zaustavitve demografske zaostalosti. 

Ob upoštevanju sedanjega stanja cestišča in cestne razsvetljave ter potreb po urejeni cestni 
infrastrukturi, ki je osnova za gospodarski in turistični razvoj območja ob cesti ter ohranjanja 
poseljenosti, je smiselna in nujna le varianta »z« investicijo. 

V okviru investicije je načrtovana sanacija kompletnega cestišča predmetnih lokalnih cest in 
razsvetljave. Investicijska dela bodo zajemala:  

• preddela,  
• zemeljska dela,  
• obnovo voziščne konstrukcije,  
• ureditev odvodnjavanja cestišča, 
• ureditev in zaščita brežin, 
• opremo ceste,  
• zaključna dela.  

Celotna investicija se je dokumentacijsko začela v letu 2012 in se bo izvedbeno nadaljevala ter 
zaključila v letu 2013, prav tako bo tudi finančno zaključena v letu 2013.  

Investicija je tudi ekonomsko smotrna, saj je izračunana ekonomska interna stopnja donosnosti 7,250 
%. Pri uporabljeni diskontni stopnji 7% je neto sedanja vrednost pozitivna, kar pomeni, da je interna 
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stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija 
upravičena in ekonomsko smiselna. V omenjenem primeru znaša le-ta 7,250 % odstotkov in nam 
pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,725 enote akumulacije. 
 
 

3.4 Odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in 
druge dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicijskega 
projekta 

 
Za izdelavo investicijskega programa, druge investicijske dokumentacije za projekt »Rekonstrukcija 
javnih cest in cestne razsvetljave v naselju Apače znotraj 10 km obmejnega območja« je zadolženo 
podjetje Radix d.o.o. V spodnji tabeli so predstavljeni osnovni podatki izdelovalca investicijske 
dokumentacije. 
 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

Naziv: RADIX D.O.O. 

Naslov: Lovrenc na Dravskem polju 37B, 2324 
Lovrenc na Dravskem polju 

Odgovorna oseba: ALEKSANDER DOLENC, direktor 

Telefon: 041 398 702 

Telefaks: 02 790 02 50 

E-pošta: sandi@radix.si  

Davčna številka: SI22903801 

Transakcijski račun: IBAN SI56 3300 0000 1989 461 Hypo bank 
d.d. 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

 
ALEKSANDER DOLENC, univ.dipl.ekon. 

Telefon: 041 398 702 

Telefaks: 02 790 02 50 

E-pošta: sandi@radix.si 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sandi@radix.si
mailto:sandi@radix.si
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Za izdelavo projektne dokumentacije za projekt »Rekonstrukcija javnih cest in cestne razsvetljave v 
naselju Apače znotraj 10 km obmejnega območja« je zadolženo podjetje GI-ZRMK d.o.o. V spodnji 
tabeli so predstavljeni osnovni podatki izdelovalca projektne dokumentacije. 
 

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Naziv: GI-ZRMK D.O.O. 

Naslov: DIMIČEVA 12, 1000 LJUBLJANA 

Odgovorna oseba: dr. Blaž Dolinšek, univ.dipl.inž.grad. 

Telefon: 01 280 8181 

Telefaks: 01 280 8191 

E-pošta: info@gi-zrmk.si 

Davčna številka: SI93205783 

Transakcijski račun: SI56 0510 0801 0998 822 Abanka Vipa d.d.  

SI56 0700 0000 1348 584 Gorenjska banka d.d.,  

SI56 2510 0971 8783 141 Probanka d. d 
 

Upravitelj projekta je Občina Kidričevo in Anton Leskovar, župan občine, ki je odgovorni vodja za 
izvedbo investicijskega projekta. Skrbnik investicijskega projekta bo s strani Občine Kidričevo Igor 
Premužič. 
 

3.5 Ocenjena vrednost investicije in predvidena finančna konstrukcija 
 

V nadaljevanju je prikazana ocenjena investicijska vrednost v stalnih in tekočih cenah, z ločenim 
prikazom na upravičene in neupravičene (ostale) stroške za izbrano varianto. 
 
V investicijski vrednosti so upoštevani vsi izdatki, ki so neposredno vezani na investicijski projekt 
(projektna dokumentacija) in jih investitor nameni za pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo 
gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, nadzor izvedbe, 
pripravo razpisne dokumentacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@gi-zrmk.si
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Tabela 1: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah v EUR (upravičeni in neupravičeni stroški) 
v EUR z upoštevanim DDV (20%) 

  

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

DOKUMENTACIJA  

2012 Investicijska dokumentacija 2.085,00 2.502,00 
2012 Projektna dokumentacija 3.140,00 3.768,00 

 
Skupaj dokumentacija 5.225,00 6.270,00 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

2013 Preddela 31.944,55 38.333,46 
2013 Zemeljska dela 63.740,80 76.488,96 
2013 Voziščne konstrukcije 420.172,00 504.206,40 
2013 Odvodnjavanje 131.653,00 157.983,60 
2013 Oprema cest 5.733,60 6.880,32 
2013 Tuje storitve 7.670,00 9.204,00 
2013 Nepredvidena dela 10% 66.091,40 79.309,67 

 
Skupaj ceste 727.005,35 872.406,41 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

2013 Pripravljalna dela 90,00 108,00 
2013 Demontažna dela 1.140,00 1.368,00 
2013 Gradbena dela 58.128,00 69.753,60 
2013 Instalacije 64.779,75 77.735,70 
2013 Vris v kataster  3.400,00 4.080,00 
2013 Meritve 1.600,00 1.920,00 

 
Skupaj cestna razsvetljava 129.137,75 154.965,30 

SKUPAJ INVESTICIJA 861.368,10 1.033.641,71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Tabela 2: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in neupravičeni stroški) v EUR 
z upoštevanim DDV (20%) 

  

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

DOKUMENTACIJA  

2012 Investicijska dokumentacija 2.085,00 2.502,00 

2012 Projektna dokumentacija 3.140,00 3.768,00 

 
Skupaj dokumentacija 5.225,00 6.270,00 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

2013 Preddela 32.519,55 39.023,46 

2013 Zemeljska dela 64.888,13 77.865,76 

2013 Voziščne konstrukcije 427.735,10 513.282,12 
2013 Odvodnjavanje 134.022,75 160.827,30 

2013 Oprema cest 5.836,80 7.004,17 

2013 Tuje storitve 7.808,06 9.369,67 

 
Nepredvidena dela 10% 67.281,05 80.737,24 

 
Skupaj ceste 740.091,45 888.109,73 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

2013 Pripravljalna dela 91,62 109,94 

2013 Demontažna dela 1.160,52 1.392,62 

2013 Gradbena dela 59.174,30 71.009,16 

2013 Instalacije 65.945,79 79.134,94 

2013 Vris v kataster  3.461,20 4.153,44 

2013 Meritve 1.628,80 1.954,56 

 
Skupaj cestna razsvetljava 131.462,23 157.754,68 

SKUPAJ INVESTICIJA 876.778,68 1.052.134,40 
 

 

Predvidena struktura virov financiranja celotnih stroškov ocenjene vrednosti investicije po 
tekočih cenah brez DDV z upoštevanjem subvencije znaša: 

• sredstva ESRR: 70,83 %; 
• sredstva Republike Slovenije: 12,50 %; 
• sredstva investitorja Občina Kidričevo: 16,67 %. 
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3.6 Utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta 
 
Fizični rezultati, ki bodo doseženi z obravnavano rekonstrukcijo predmetnih javnih cest in cestne 
razsvetljave, in ki hkrati upravičujejo njeno izvedbo so naslednji: 

• modernizirani, že dotrajani odseki obravnavanih javnih cest v dolžini 2.415 m, 
• zamenjana že dotrajana cestna razsvetljava (41 starih svetil) z 67 novimi svetili, 
• povečana prometna varnost in s tem manj prometnih nesreč, 
• zmanjšani stroški vzdrževanja, 
• ohranitev poseljenosti v obmejnem področju z Republiko Hrvaško, 
• povečane možnosti gospodarskega in turističnega razvoja lokalne skupnosti. 
• zmanjšal se bo hrup ob cesti in vpliv na okolje, 

• zmanjšala se bo poraba CO2 z novimi LED svetili. 

Kljub temu, da je finančna analiza investicije ugotovila negativne vrednosti kazalnikov, pa je 
ekonomska analiza na podlagi projekcije javnih koristi in pozitivnih učinkov modernizacije ugotovila, 
da je pa investicija kljub temu ekonomsko smotrna, saj je izračunana ekonomska interna stopnja 
donosnosti 7,250 %.  
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4 ZAKONODAJA IN RAZVOJNI DOKUMENTI, KI 
OPREDELJUJEJO PODROČJE CESTNE INFRASTURKTURE 
TER PRISPEVEK PROJEKTA, KI NEPOSRENDO VPLIVA NA 
RAZVOJ REGIJE 

 

4.1 Zakonodaja in razvojni dokumenti Republike Slovenije na področju 
cestne infrastrukture in varstva okolja 

 

Oblikovanje in izvajanje regionalne politike v Sloveniji temelji na naslednjih medsebojno usklajenih 
temeljnih programskih dokumentih: 

• Strategiji razvoja Slovenije, 
• Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 
• Strategiji regionalnega razvoja Slovenije, 
• Državnem razvojnem programu, 
• programskih dokumentih za EU in 
• regionalnih ter območnih razvojnih programih. 

V Republiki Sloveniji med razvojnimi dokumenti najvišjo, krovno raven predstavlja Strategija razvoja 
Slovenije (v nadaljevanju SRS), ki jo je 23. junija 2005 sprejela vlada RS. SRS opredeljuje vizijo in cilje 
razvoja države ter predstavlja pot, po kateri bo Slovenija svoje nacionalne cilje dosegala trajnostno 
ter v okviru skupnih evropskih pravil, politik in strategij, zlasti prenovljene Lizbonske strategije. 

Slovenija se je zavezala izpolnjevati Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, ki odgovarja na 
izzive Lizbonske strategije z ukrepi za spodbujanje prestrukturiranja in nadaljevanje liberalizacije 
gospodarstva, konkurenčnosti gospodarstva, izboljšanja učinkovitosti države ter z ukrepi za 
spodbujanje gospodarske rasti in zaposlenosti (vlada sprejela oktobra 2005). 

Razvojne prioritete SRS so podlaga za programe in ukrepe Državnega razvojnega programa (v 
nadaljevanju DRP) oziroma Nacionalnega strateškega referenčnega okvira (v nadaljevanju NSRO) ter 
pripadajočih Operativnih programov. V DRP so vključeni vsi tisti razvojno-investicijski programi in 
projekti v Sloveniji v obdobju 2007–2013, ki bodo financirani ali sofinancirani iz državnega in 
občinskih proračunov, NSRO in OP pa vključujejo tiste programe in projekte, ki bodo sofinancirani iz 
evropskega proračuna in ki bodo izpolnjevali merila novih uredb EU s področja Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) za obdobje 2007–2013. Razvojno-investicijske prioritete DRP 
so zato enake predstavljenim petim razvojnim prioritetam SRS, medtem ko struktura operativnih 
programov in njihovih razvojnih prioritetah upošteva tudi logiko in razvojne prioritete ESRR in EU 
nasploh.  

Poleg teh osrednjih strateških dokumentov je bila v Sloveniji pripravljena vrsta državnih programov. 
Vključujejo raznolične dolgoročne naloge države, in sicer na področjih prometa, visokega šolstva, 
raziskav in razvoja, varstva okolja, kulture, izobraževanja odraslih, varnosti cestnega prometa, razvoja 
trga dela in zaposlovanja ipd. Državni programi so podlaga razvojne politike Slovenije v neki 
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gospodarski ali družbeni dejavnosti ali na določenem horizontalnem področju in predstavljajo 
razvojne okvire države kot celote. 

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 zajema ključne (velike) razvojno-investicijske 
projekte, pri uresničitvi katerih bo sodelovala država. Gre za tiste projekte, katerih izvedba bo na 
državni, pa tudi regionalni ravni osredotočila razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni 
preboj države kot celote. Namen resolucije je z jasno postavitvijo prednostnih državnih razvojnih 
projektov od leta 2007 do leta 2023 zagotoviti hitrejše doseganje ciljev SRS in DRP. Strategija 
prostorskega razvoja Slovenije in Strategija regionalnega razvoja Slovenije sta temeljna dokumenta o 
usmerjanju razvoja v prostoru. 

Pomembnejši predpisi, katerim Občina Kidričevo sledi: 
• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. l. RS, št. 110/2002, 8/2003 popr.). 
• Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/2002, 102/2004, 126/2007, 108/2009, 

57/2012). 
• Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012). 
• Zakon o javnih cestah (ZJC, Ur. List RS št. 29/97, 18/2002, 33/2006, 45/2008, 42/2009, 

109/2009). 
 

4.1.1 Prostorski akti in glasila, v katerih so objavljeni 
 

Prostorski ureditveni pogoji (PUP): 

• Sklep o izvajanju prostorsko izvedbenega akta; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2011 
• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Kidričevo, med glavno 

cesto G1-2/737 Šikole – Hajdina in regionalno cesto R2-432/1285 Majšperk – Kidričevo 
(zahodna obvoznica Kidričevo); Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2010 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območja urejanja P15-P1/1 
Gramoznica Pleterje – širitev; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2010 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P16 – S4 Njiverce I 
(sever); Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2010 

• Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana za območje občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 
2007; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2009 

• Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Kidričevo, 
med glavno cesto G1-2/737 Šikole - Hajdina in regionalno cesto R2-432/1285 Majšperk-
Kidričevo (zahodna obvoznica Kidričevo); Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2009 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana za območje Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007; Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 16/2009 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del poselitvenega območja 
Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park); Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 11/2009 

• Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16-S4 
Njiverce I (sever); Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2009 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5386
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200218&stevilka=717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200633&stevilka=1349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200942&stevilka=2038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&stevilka=4926
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• Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja urejanja 
P15-P1/1 Gramoznica Pleterje – širitev; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2009 

• Obvezna razlaga 2. odstavka 16. člena in 3. alineje 41. člena Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ptuj izven mesta 
Ptuj – v obsegu, ki velja za območje Občine Kidričevo, kot Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2006); Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 26/2008 

• Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo; Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 10/2008 

• Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Kidričevo – 
spremembe in dopolnitve 2007; Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2007 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
občine Ptuj izven mesta Ptuj - v obsegu, ki velja za območje Občine Kidričevo, kot Odlok o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kidričevo; Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/2006 

• Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski 
ureditveni pogoji za območje Občine Kidričevo; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2005 

 

Lokacijski in ureditveni načrti občine: 

• Sklep o začetku priprave medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja 
prostora P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob 
avtocestnem priključku; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2011 

• Sklep o začetku priprave medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja 
prostora P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob 
avtocestnem priključku; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2011 

• Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za vzhodni del 
poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park); 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2008 

• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja P15-P1 - Gramoznica Pleterje; Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 21/2006 

• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje P15-K1 Centralna čistilna naprava - CČN 
Apače; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006 

• Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območje P15-K1 Centralna 
čistilna naprava - CČN Apače; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2006 

• Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja P16-S4 Njiverce I (sever); 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2005 

• Odlok o lokacijskem načrtu za vzhodni del poselitvenega območja Njivarice P16-S4 
(stanovanjska pozidava in manjši športni park); Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2005 

• Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje P15-K1 Centralna čistilna 
naprava - CČN Apače; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2005 

• Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja P15-P1 Gramoznica; Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 2/2005 
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• Program priprave lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P 16-S4 
(stanovanjska pozidava in manjši športni park); Uradni list Republike Slovenije št. 78/2004 

• Sklep o seznanitvi z osnutkom lokacijskega načrta; Uradni list Republike Slovenije, št. 
100/1999 

• Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko; Uradni list Republike Slovenije, 
št. 93/1999 

 

4.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami  
 

V tej točki je predstavljena usklajenost operacije s Strategijo razvoja Slovenije, Operativnim 
programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z Regionalnim 
razvojnim programom in drugimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti Republike Slovenije, razvojne 
regije in samoupravne lokalne skupnosti. 

Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in 
okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost 
zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v 
najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in 
možnosti razvoja prihodnjih generacij. 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR, Ur. l. RS, št. 93/2005), 
• Zakon o financiranju občin (ZFO, Ur. I. RS, št. 123/06, 57/2008) 
• Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, (OdSPRS, Uradni list RS, št. 76/04), 
• Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), 
• Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 31/2006), 
• Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj 

(Uradni list RS, št. 110/04, 113/2009), 
• Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 

62/2010), 
• Pravilnik o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje 

investicij občin (Uradni list RS, št. 19/07, 16/08), 
• Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 

(Uradni list RS, št. 23/06). 

 

Investicija v rekonstrukcijo javnih cest št. 456010, 665161, 165111 in 665061 in cestne razsvetljave 
v Apačah je usklajena z usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov: 

• s Strategijo razvoja Slovenije in sicer peto razvojno prioriteto Povezovanje ukrepov za 
doseganje trajnostnega razvoja, 

• z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«, 

• z regionalnim razvojnim programom razvojne regije Podravje v obdobju 2007-2013, 
• z območnim razvojnim programom statistične regije Spodnje Podravje, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
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• z Zakonom o graditvi objektov (ZGO). 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 predstavlja 
skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države članice, po uskladitvi z 
Evropsko komisijo. 

OP RR najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije ter na njem temelječih strateških dokumentov za 
izvajanje kohezijske politike EU v Sloveniji. Načrt priprave Državnega razvojnega programa 2007-2013 
(DRP) predvideva, da dokument lahko služil kot strokovna podlaga za pripravo Nacionalnega 
strateškega referenčnega okvirja (NSRO). 

DRP predstavlja instrument za uresničevanje Strategije razvoja Slovenije na področju razvojno-
investicijskih programov in projektov, NSRO pa predstavlja njegovo podmnožico, pri čemer je 
ključnega pomena, da je zagotovljen strateški pristop z jasno in konsistentno pripravljenimi programi 
in instrumenti. 

Zaradi ciljev je Strategija razvoja Slovenije po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja 
Slovenije, hkrati pa pomeni prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. 

 

4.2.1 Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami 
 

Rekonstrukcije predmetnih lokalnih cest v občini Kidričevo, je širšega družbenega pomena, ki jo 
narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in je v 
skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.  

Investicijski projekt je v skladu z NSRO, saj sledi ciljem  Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z zagotavljanjem pogojev za rast, z zagotavljanjem 
trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi ter s težnjo za skladni 
razvoj regije.   

Investicijski projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj želi trajno ohranjati in obnavljati 
prebivalstvo, strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za 
zdravje, k izboljšanju gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in 
gospodarski rasti.  

Prav tako pa si želi Občina Kidričevo z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala 
na območju občine, zagotoviti izboljšanje kakovosti življenja in bivanja vseh občanov na področju 
človeških virov, socialne in družbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka 
pripadnosti. 

Investicijski projekt je skladen s: 
• Strategijo razvoja Slovenije, potrjeno s strani Vlade RS 23. 6. 2005, 
• Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS št. 76/2004), 
• Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2001 – 2006, 
• Državnim razvojnim programom 2007 – 2013. 
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Strateški dokumenti 

• Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije, ki jo je sprejel Državni zbor 3. 5. 2006, (Ur. 
L. RS, št. 58/06), 

• Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. L. RS, št. 
50/04; ReNPIA). 
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5 PRISPEVNO OBMOČJE PROJEKTA S PREDSTAVITVIJO 
OBČINE INVESTITORKE IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 

 
Izvedba projekta »Rekonstrukcija javnih cest in cestne razsvetljave v naselju Apače znotraj 10 km 
obmejnega območja« se nanaša na Občino Kidričevo, natančneje je investicija locirana v naselju 
Apače. 

5.1 Predstavitev občine investitorke 
 

Občina Kidričevo je bila ustanovljena 1. Januarja 1995. Občina Kidričevo šteje 6652 prebivalcev (prva 
polovica 2012). Občino Kidričevo sestavlja 18 vasi. Župan občine je Anton Leskovar.  

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, šteje pa 
17 članov. Člani občinskega sveta se volijo za 4 leta po sistemu, ki ga določa zakon.  

Občinska uprava. Ustanovi jo občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi 
njene naloge in notranjo organizacijo. Njeno delo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa 
vodi direktor občinske uprave Damjan Napast. V njej je zaposlenih 10 strokovnih delavcev. 9  

Upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge občine izvaja občinska uprava 
na področju:  

• splošnih zadev,  
• normativno-pravnih zadev,  
• upravnih zadev,  
• javnih financ,  
• družbenih dejavnosti,  
• gospodarstva in kmetijstva,  
• urejanja prostora,  
• gospodarskih javnih služb in infrastrukture in  
• dejavnosti režijskega obrata.  

 
Občina obsega del podravske statistične regije med smrekovimi gozdovi na jugovzhodnem delu 
Dravskega polja,  Ptujem ter Slovensko Bistrico. Občino sestavlja 18 naselij: Apače, Cirkovce, Dragonja 
vas, Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dravskem polju, Mihovce, Njiverce, Pleterje, Pongrce, 
Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem,   Starošince, Stražgonjca, Strnišče, Šikole, Zgornje 
Jablane, Župečja vas. 
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5.2 Statistični podatki občine 
 
Tabela 3: Število prebivalcev po letih, po posameznih naseljih 

NASELJE/LETO 2008 2009 2010 2011 Prva polovica 2012 

Apače 811 805 806 802 802 
Cirkovce 398 414 413 411 416 
Dragonja vas 179 186 191 190 189 
Kidričevo 1249 1303 1287 1265 1257 
Kungota pri Ptuju 402 394 395 399 388 
Lovrenc na Dravskem polju 671 662 657 675 666 
Mihovce 209 212 212 205 208 
Njiverce 694 698 686 671 679 
Pleterje 235 236 238 241 238 
Pongrce 123 125 129 128 131 
Spodnje Jablane 229 233 242 249 248 
Spodnji Gaj pri Pragerskem 135 133 134 133 133 
Starošince 221 223 225 227 222 
Stražgonjca 184 186 190 202 203 
Strnišče 108 112 111 106 109 
Šikole 324 318 319 321 323 
Zgornje Jablane 175 176 183 180 180 
Župečja vas 257 254 255 257 260 
KIDRIČEVO - SKUPAJ 6604 6670 6673 6662 6652 

Vir: Statistični urad RS 

 

Tabela 4: Število gospodinjstev v letu 2011 

NASELJE/LETO  2011 

Apače 327 
Cirkovce 172 
Dragonja vas 66 
Kidričevo 565 
Kungota pri Ptuju 155 
Lovrenc na Dravskem polju 252 
Mihovce 85 
Njiverce 266 
Pleterje 89 
Pongrce 47 
Spodnje Jablane 84 
Spodnji Gaj pri Pragerskem 50 
Starošince 84 
Stražgonjca 71 
Strnišče 46 
Šikole 120 
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Zgornje Jablane 76 
Župečja vas 94 
KIDRIČEVO - SKUPAJ 2649 

Vir: Statistični urad RS 

 

Tabela 5: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane 
brezposelnosti 

KIDRIČEVO 
Delovno aktivno 
prebivalstvo po 

prebivališču -  

 Registrirane 
brezposelne osebe 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti 

2010 2584 325 11,2 
2011 2696 310 10,3 

2012 (marec ) 2609 321 11,0 
Vir: Statistični urad RS 
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5.3 Pregled in analiza obstoječega stanja 
 

Občina ima še zelo neustrezno vzpostavljeno cestno in drugo javno infrastrukturo, kar se v smislu 
perspektivnosti življenja mlajše generacije še vedno izkazuje v izseljevanju, kar slabi razvojne 
možnosti in zaostajanje razvoja gospodarskih dejavnosti.  

Tudi kmetijstvo v občini Kidričevo zaradi razdrobljene zemljiško – posestne zgradbe in mnogih 
ekonomskih razlogov ni več edini vir preživljanja podeželskega prebivalstva, zato nekatere kmetije 
iščejo dodaten vire dohodka, ki ga lahko nudijo dopolnilne dejavnosti. 

Celotna investicija zajema rekonstrukcijo dela javne ceste št. 165111, ki poteka skozi naselje Apače, v 
dolžini cca 650 m in rekonstrukcije naslednjih javnih cest v naselju Apače: 

• ODSEK: LC št. 456010 v dolžini 1065 m, 
• ODSEK: LP št. 665161 v dolžini 400 m, 
• ODSEK: LP št. 665061 v dolžini 300 m. 

 
Investicija rekonstrukcije javnih cest zajema tudi obnovo cestne razsvetljave na omenjenih odsekih 
cest: 

• cestna razsvetljava Apače JP 665061 v dolžini 300 m (8 novih cestnih svetilk), 
• cestna razsvetljava Apače JP 665161 v dolžini 400 m (10 novih cestnih svetilk), 
• cestna razsvetljava Apače LC 165 111 v dolžini 950 m (24 novih cestnih svetilk), 
• cestna razsvetljava Apače LC 456 011 v dolžini 1065 m (25 novih cestnih svetilk). 

 
Slika 1: Obstoječe stanje skozi naselje Apače 

 
Vir: GI-ZRMK D.O.O. 
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Javna cesta št. 165111 sodi po svoji prometni funkciji med dostopne ceste. Povezuje naselje Apače z 
občinskim središčem Kidričevo in s povezovalno cesto Pragersko – Ptuj. Obstoječe vozišče je v asfaltni 
izvedbi. Predvsem na prvi polovici odseka je asfaltno vozišče močno poškodovano, tudi zaradi 
naknadne gradnje komunalnih vodov. Na vozišču so vidne mrežne razpoke, razpoke vzdolž delovnih 
stikov, izletavanje zrn agregata, udarne jame, itd.. Lokalna cesta št. 456010 in obe lokalni poti št. 
665161 in 665061 sodijo po svoji prometni funkciji prav tako med dostopne ceste. Povezujejo naselje 
Apače z občinskim središčem Kidričevo in s povezovalno cesto Pragersko – Ptuj. Obstoječe vozišče je 
v asfaltni izvedbi. Na LC št. 456010 je bila naknadno izvedena kanalizacija in ob tej priložnosti je bila 
približno polovica vozišča na novo asfaltirana. Stik med starim in novim asfaltom je na več mestih 
odprt, ob njem pa se pojavljajo tudi mrežne razpoke. Predvsem v drugi polovici odseka je desna 
polovica vozišča močno načeta, pojavljajo se razpoke v različnih smereh in mrežne razpoke. Širina 
obstoječega vozišča je cca 5,0 m.  

Na LP št. 665061 je bila prav tako naknadno izvedena kanalizacija in sicer po desni strani ceste. Razen 
krožnih razpok okoli jaškov drugih večjih poškodb na desni polovici vozišča ni. Je pa zato leva polovica 
vozišča precej bolj poškodovana. Na vozišču so vidne številne mrežne razpoke, vzdolžne razpoke in 
razpadanje asfalta do te mere, da so nastale udarne jame. Odvodnjavanje meteornih vod s površine 
vozišča na omenjenih javnih cestah ni povsod urejeno. 

 

5.4 Temeljni razlogi za investicijsko namero 
 

Z dosedanjimi razvojnimi projekti je Občina Kidričevo reševala zlasti infrastrukturno problematiko, s 
čimer je postopoma odpravljala infrastrukturni zaostanek in tako izboljšuje kakovost življenjskega 
okolja. Vendar so občinske ceste še vedno v zelo slabem stanju, ozke, predstavljajo nevarnost za 
udeležence v prometu, zato je rekonstrukcija nujna. Ena od realnih možnosti izboljšanja življenja v 
občini je razvoj turizma, saj obstaja veliko možnosti ponudb turističnih produktov (vinogradi z 
zidanicami, sadni nasadi, turizem na kmetiji, turistične znamenitosti), vendar zaradi neugodne cestne 
povezave, je le-ta bolj kot ne v mirovanju. Nekaj obstoječih turističnih kmetij, vinotočev, sadjarjev in 
vinogradnikov, ki se poskušajo turistično promovirati, se še vedno srečujejo s težavami zaradi 
neurejenih cestnih povezav. 

Male občine z lastnimi sredstvi ne zmorejo rekonstruirati cest v takšni meri kot bi morale, saj 
proračun zraven vseh investicij in obveznosti tega ne dopušča, kar je eden od osnovnih dejavnikov 
ogroženosti občin in regije.  Zaradi nezmožnosti financiranja celotne investicije z lastnimi sredstvi se 
je občina odločila za prijavo na Javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj 
obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« 

Ostali razlogi za investicijsko namero so še: 

• implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju varovanja 
okolja, predvsem Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007-2013, 

• rešitev onesnaževanja okolja z izpušnimi (toplogrednimi) plini, 
• implementacija evropskih in nacionalnih programov, 
• sledenje ciljem, ki si jih je Občina Kidričevo zastavila v Statutu, 
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• realizacija projektov, ki jih je Občina Kidričevo umestila v Načrt razvojnih programov, 
• skrb za zdrav način življenja za občane in obiskovalce Občine Kidričevo. 
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6 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI INVESTICIJSKEGA OBJEKTA 
 

Investicijski objekt, ki se modernizira in je predmet tega investicijskega programa, je take vrste javne 
prometne infrastrukture, za katero ni predvidenih tržnih aktivnosti (pobiranje cestnine) in jih tudi v 
prihodnje ne bo. Zaradi tega dejstva analiza tržnih aktivnosti rekonstrukcije javnih cest in cestne 
razsvetljave ni izdelana. 
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7 OPREDELITEV OSNOVNIH TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH 
REŠITEV V OKVIRU INVESTICIJE 

 

Celotna investicija zajema rekonstrukcijo dela javne ceste št. 165111, ki poteka skozi naselje Apače, v 
dolžini cca 650 m in rekonstrukcije naslednjih javnih cest v naselju Apače: 

• ODSEK: LC št. 456010 v dolžini 1065 m, 

• ODSEK: LP št. 665161 v dolžini 400 m, 

• ODSEK: LP št. 665061 v dolžini 300 m. 

 

Investicija zajema tudi obnovo cestne razsvetljave na omenjenih odsekih cest. 

• cestna razsvetljava Apače JP 665061 v dolžini 300 m (8 novih cestnih svetilk), 

• cestna razsvetljava Apače JP 665161 v dolžini 400 m (10 novih cestnih svetilk), 

• cestna razsvetljava Apače LC 165 111 v dolžini 950 m (24 novih cestnih svetilk), 

• cestna razsvetljava Apače LC 456 011 v dolžini 1065 m (25 novih cestnih svetilk). 

 

Na odseku javne ceste št. 165111 skozi naselje Apače so v okviru rekonstrukcije predvideni naslednji 
ukrepi:  

• izravnava in preplastitev obstoječe voziščne konstrukcije z materiali, ki kvalitativno ustrezajo 
zahtevam veljavnih tehničnih specifikacij za javne ceste in v debelinah, ki so rezultat 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije;  

• lokalne sanacije z zamenjavo obstoječih materialov v voziščni konstrukciji z materiali, ki 
kvalitativno ustrezajo zahtevam veljavnih tehničnih specifikacij za javne ceste in v debelinah, 
ki so rezultat dimenzioniranja voziščne konstrukcije;  

• ureditev trasirnih elementov predmetnega odseka ceste skladno z minimalnimi zahtevami 
veljavne tehnične regulative;  

• ureditev odvodnjavanja meteorne vode s površine vozišča.  
 

Na ostalih treh predmetnih odsekih javnih cest v Apačah so v okviru rekonstrukcije predvideni 
naslednji ukrepi: 

• širitev obstoječega prečnega profila ceste z dodajanjem kolesarskega pasu; 
• ureditev trasirnih elementov predmetnega odseka ceste skladno z minimalnimi zahtevami 

veljavne tehnične regulative; 
• izravnava in preplastitev obstoječe voziščne konstrukcije z materiali, ki kvalitativno ustrezajo 

zahtevam veljavnih tehničnih specifikacij za javne ceste in v debelinah, ki so rezultat 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije; 

• lokalne sanacije z zamenjavo obstoječih materialov v voziščni konstrukciji z materiali, ki 
kvalitativno ustrezajo zahtevam veljavnih tehničnih specifikacij za javne ceste in v debelinah, 
ki so rezultat dimenzioniranja voziščne konstrukcije; 

• ureditev odvodnjavanja meteorne vode s površine vozišča. 
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Glede na prometno funkcijo se javna cesta št. 165111 razvršča v dostopne ceste. Namenjena je za 
mešani promet. Promet na njej je dvosmerni, s širino voznega pasu 2,5 m. Javne ceste št. 456010, 
665161 in 665061 se glede na prometno funkcijo prav tako razvrščajo v dostopne ceste. Namenjene 
so za mešani promet. Promet na LC št. 456010 je dvosmerni, s širino voznega pasu 2,5 m in na desni 
dodanim pasom za kolesarje. Promet na JP št. 665161 in št. 665061 je prav tako dvosmerni, z enim 
voznim pasom širine 3,5 m in dodanim pasom za kolesarje. Na slednjih dveh cestah se uredijo 
izogibavališča. 

Ceste potekajo skozi naselje Apače, ki se nahaja na ravninskem delu Dravskega polja. Glede na 
topografske značilnosti se razvršča teren v ravninski. 

V investicijo so vključena naslednja dela: 
• Preddela: 

Izvajalec del mora gradbišče ustrezno označiti in zavarovati oz. postaviti potrebno prometno 
signalizacijo in obvestiti lastnike zemljišč. 
 

• Zemeljska dela, ki zajemajo izkope, planum temeljnih tal in zasipe. 
 

• Obnovo voziščne konstrukcije: 
Na utrjen in s strani nadzora prevzet planum spodnjega ustroja (temeljnih tal ali posteljice) se 
izveden voziščno konstrukcijo v naslednji sestavi:  

1. V primeru lokalnih sanacij in zamenjave obstoječih materialov v voziščni konstrukciji 
(obseg le teh določi nadzornik skupaj z geomehanikom) je potrebno na urejen in 
utrjen planum temeljnih tal oz. spodnjega ustroja izvesti naslednjo voziščno 
konstrukcijo: 

 
 

2. V primeru izravnave in preplastitve obstoječe voziščne konstrukcije pa je potrebno na 
očiščeno in z bitumensko emulzijo premazano asfaltno površino izvesti naslednjo 
voziščno konstrukcijo: 

 
 

• Ureditev odvodnjavanja cestišč: 
JC št. 165111 - Površinska voda z vozišča se odvodnjava prečno preko bankine in brežine 
nasipa v cestni jarek ali razpršeno po terenu ali v asfaltno muldo širine 0,5 m, ki poteka ob 
robu vozišča in se priključuje na obstoječo meteorno kanalizacijo. Mulda je izdelana v enaki 
kakovosti kot vozišče. Bankina je v prečni smeri nagnjena od vozišča minimalno 4,0 %. 
Površinska voda, ki se zbere v muldah se preko požiralnikov odvede v ponikovalnice. 
Požiralniki so iz betonskih cevi premera 50 cm in minimalnim usedalnim delom 0,5 m. 
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Pokrovi požiralnikov so povozne litoželezne rešetke 40/40 cm. Ponikovalnice so izdelane iz 
betonskih cevi po detajlu iz projekta. 
LC št. 456010, 665161, 665061 - Površinska voda z vozišča se odvodnjava primarno v asfaltno 
muldo širine 0,5 m, ki poteka ob robu vozišča, oziroma zvezno preko utrjene bankine na 
obcestne površine. Mulda je izdelana v enaki kakovosti kot vozišče. Bankina je v prečni smeri 
nagnjena od vozišča minimalno 6,0 %. Površinska voda, ki se zbere v muldah se preko 
požiralnikov odvede v obstoječe in nove ponikovalnice. Na eno ponikovalnico so lahko vezani 
maksimalno 4 požiralniki. Požiralniki, ki se jih izvede na vsakih 25 m, so iz betonskih cevi 
premera 50 cm in minimalnim usedalnim delom 0,5 m. Pokrovi požiralnikov so povozne 
litoželezne rešetke 40/40 cm. Ponikovalnice so izdelane iz betonskih cevi po detajlu iz 
projekta. 
 

• Ureditev in zaščita brežin: 
Brežine je potrebno humuzirati in zatraviti. Izvedejo se nasipne brežine v naklonu 1:2,0 do 
1:1,5, vkopne brežine v naklonu 1:1,5  
 

• Opremo ceste:  
Na rekonstruiranih odsekih se obstoječa prometna oprema in signalizacija ne spreminjata. 
 

• Ureditev prometa med gradnjo: 
Rekonstrukcijo predmetnih odsekov cest bo mogoče izvajati pod pomično delno zaporo. 

 
• Cestna razsvetljava: 

Obstoječa cestna razsvetljava na predmetnem območju obsega 41 svetil, ki so dotrajane in 
bodo zamenjana z novimi svetili LED LSL 30/230 V (v skupnem število 67 svetil za predmetno 
območje). Nova svetila bodo imela enako zmogljivost, z boljšo osvetlitvijo, z enkrat manjšo 
porabo električne energije, z enkrat manj emisijami CO2. 
  

Slika 2: Predstavitev predlaganih svetil in primerjava svetilnosti sedaj (Staro) in po investiciji 
(Novo) 
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• Pogoje in tehnologijo dela:  

Gradbeni odpadki, ki bi morebiti nastali pri izvedbi rekonstrukcije delov cest, se morajo 
odpeljati na komunalno urejeno deponijo oz. se z njimi ravna v skladu z veljavno zakonodajo.  
Zemeljski material iz izkopov, ki kvalitativno ne ustreza za vgrajevanje v nasipe in zasipe, se 
odpelje na trajno deponijo. 
 

• Zaključna dela. 

 

Investicijsko vrednost povzemamo iz predračunov, ki jih je pripravilo podjetje GI-ZRMK D.O.O, 
Dimičeva 12, Ljubljana in jo po potrebi povečamo za vrednost investicijsko tehnične dokumentacije, 
nadzora nad gradnjo, stroške soglasij in morebitnih odškodnin za kmetijska zemljišča. 

Za zagotovitev virov financiranja načrtovane investicije mora investitorka zagotoviti naslednjo 
investicijsko oziroma projektno dokumentacijo: 

• popise del za: 
1. cesto JP št. 165111, skozi naselje Apače v dolžini cca 650 m, 
2. cesto LC št. 456010 v naselju Apače v dolžini 1065 m, 
3. cesto JP št. 665061 v naselju Apače v dolžini 400 m,  
4. cesto LP št. 665061 v naselju Apače v dolžini 300 m, 
5. cestno razsvetljavo Apače JP 665061 v dolžini 300 m, 
6. cestno razsvetljavo Apače JP 665161 v dolžini 400 m, 
7. cestno razsvetljavo Apače LC 165 111 v dolžini 950 m, 
8. cestno razsvetljavo Apače LC 456 011 v dolžini 1065 m, 

• dokument identifikacije investicijskega projekta, 
• investicijski program,  
• razpisno dokumentacijo za razpis »Južna meja«, 
• lokacijsko informacijo. 
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8 ANALIZA ZAPOSLENIH 
 

Za učinkovitejšo pripravo in izvedbo projektov je oblikovan tim sodelavcev znotraj Občine Kidričevo, 
po potrebi pa glede na posamezne faze projekta sodelujejo tudi zunanji izvajalci.  

Nove zaposlitve s to operacijo niso predvidene. 

Operacijo bodo strokovno spremljali sodelavci občinske uprave Občine Kidričevo v okviru svojih 
rednih delovnih obveznosti. Za strokovni nadzor nad izvajanjem gradbenih del bo izbran 
najustreznejši ponudnik. 

Odgovorna oseba projekta: Anton LESKOVAR, župan 

Odgovorni osebi za vodenje obravnavane investicije sta:  

• Damjan Napast, direktor občinske uprave,  
• Mojca Meško, višja svetovalka za splošne zadeve in kmetijstvo. 

Skrbnik načrtovane investicije (priprava in nadzor nad pripravo investicijske ter projektne, tehnične in 
druge dokumentacije): Igor PREMUŽIČ, višji referent (Okoljske in komunalne dejavnosti). Kratke 
reference:  

• vodenje in nadziranje režijskega obrata,  
• organiziranje sistema gospodarskih javnih služb in izvajanje nalog s področja gospodarskih 

javnih služb,  
• izdajanje potrdil iz evidenc oz. o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa 

izdajo potrdila,  
• upravljanje prometnih površin in vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije,  
• izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo investitorja ter vodenje drugih 

upravnih postopkov prve stopnje na komunalnem področju,  
• koordinacija aktivnosti na področju komunalne dejavnosti in varstva okolja,  
• vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,  
• sodelovanje na sejah organov občine,  
• opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti. 

 

Po končanju rekonstrukcije obravnavanih javnih cest in cestne razsvetljave bo upravljanje in skrb za 
cesto prevzelo podjetje  Vzdrževanje in gradnje d.o.o., katerega ustanoviteljica je Občina Kidričevo. 
Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2011 in je postopoma prevzelo naloge režijskega obrata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kidricevo.si/index.php/obcinska-uprava/okoljske-in-komunalne-dejavnosti.html
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Slika 3: Kadrovsko-organizacijska shema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Analiza zaposlenih v ekonomski dobi 
 

Investicija rekonstrukcije obravnavanih javnih cest in cestne razsvetljave je take vrste (obnova javne 
cestne infrastrukture), da se dodatno zaposlovanje v njeni ekonomski dobi ne predvideva.  

 

 

»Rekonstrukcija javnih cest št. 456010, 665161, 665061, 165111 v 
Apačah« 

Investicija Občina  

Kidričevo 

 Evropski sklad za 
regionalni razvoj 

 

Občina Kidričevo 

 izdelovalci projektne in investicijske 
dokumentacije 

 

izdelovalci vloge na razpis 

izdelovalci razpisne dokumentacije 

 

Rekonstrukcija - izvajalci del 

 

 

nadzor nad gradnjo 

 občina Kidričevo vzdrževanje cest 
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9 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN 
TEKOČIH CENAH 

 

Za obseg potrebne vsebine IP-ja smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, dopolnjena po 
Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uradni list RS 54/2010) ter Delovni dokument 4 – navodila za 
uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). V skladu z 11. členom uredbe 
je ocena investicijskih stroškov podana po stalnih cenah in tekočih, saj je predvidena dinamika 
investiranja daljša od enega leta. 

Ocenjene vrednosti investicije so zasnovane na strokovnih ocenah GI-ZRMK D.O.O., Dimičeva 12, 
Ljubljana. Vse aktivnosti: začetek operacije, gradbena dela, nadzor in pregled ter prevzem objekta se 
bodo izvedla v letu 2012 in 2013. 

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega investicijskega 
projekta, ki je namenjen v rekonstrukcijo javnih cest št. 456010, 665161, 665061, 165111 in cestne 
razsvetljave v Apačah. 

V končni investicijski vrednosti je potrebno upoštevati stroške izvedbe gradnje oziroma preddela, 
spodnji ustroj – zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, prometna ureditev in zaključna dela in 
ostalih splošnih stroškov. Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah je ocenjena na  861.368,10 
EUR brez DDV oz. 1.033.641,71 EUR z DDV. 

 

9.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah 
 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 
(so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.  

Glede na to, da se bo del investicij, ki izpolnjujejo pogoje, sofinanciral s strani Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške, ki izpolnjujejo 
pogoje in neupravičene stroške, ki se bodo sofinancirali iz občinskih virov. 

 



 

9.1.1 Ocena celotnih stroškov po stalnih cenah 
Tabela 6: Ocena stroškov po stalnih cenah za ceste Apače 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

 
Dolžina cest v metrih 300 400 650 1065 2415 

 
REKAPITULACIJA 

Apače JP št. 
665061 

Apače JC št. 
665161 

Apače LC št. 
165111 

Apače LC št.  
456010 SKUPAJ 

A. Preddela 3.608,50 4.042,00 15.156,75 9.137,30 31.944,55 
B. Zemeljska dela 8.039,80 8.398,00 23.641,50 23.661,50 63.740,80 
C. Voziščne konstrukcije 43.584,00 59.324,00 121.310,00 195.954,00 420.172,00 
D. Odvodnjavanje 18.300,00 20.380,00 38.710,00 54.263,00 131.653,00 
E. Oprema cest 360,00 480,00 2.340,00 2.553,60 5.733,60 
F. Tuje storitve 990,00 1.040,00 3.700,00 1.940,00 7.670,00 

 
Skupaj 74.882,30 93.664,00 204.858,25 287.509,40 660.913,95 

 
Nepredvidena dela 10% 7.488,23 9.366,40 20.485,83 28.750,94 66.091,40 

 
Skupaj ceste 82.370,53 103.030,40 225.344,08 316.260,34 727.005,35 

 
DDV: 20% 16.474,11 20.606,08 45.068,82 63.252,07 145.401,07 

 
Skupna vrednost: 98.844,64 123.636,48 270.412,89 379.512,41 872.406,41 

 

 
Brez DDV Z DDV 

A. Preddela 31.944,55 38.333,46 
B. Zemeljska dela 63.740,80 76.488,96 
C. Voziščne konstrukcije 420.172,00 504.206,40 
D. Odvodnjavanje 131.653,00 157.983,60 
E. Oprema cest 5.733,60 6.880,32 
F. Tuje storitve 7.670,00 9.204,00 

 
Skupaj 660.913,95 793.096,74 

 
Nepredvidena dela 10% 66.091,40 79.309,67 

 
Skupaj ceste 727.005,35 872.406,41 



 

Tabela 7: Ocena stroškov po stalnih cenah v EUR za cestno razsvetljavo Apače 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

 
Število svetilk 8 10 24 25 67 

 
Dolžina cestne razsvetljave 300 400 950 1065 2715 

 
REKAPITULACIJA 

Apače  
JP 665061 

Apače JP 
665161 

Apače 
 LC 165 111 

Apače  
LC 456 011 SKUPAJ 

A. Pripravljalna dela 15,00 15,00 30,00 30,00 90,00 
B. Demontažna dela 210,00 240,00 345,00 345,00 1.140,00 
C. Gradbena dela 6.730,50 8.263,50 21.567,00 21.567,00 58.128,00 
D. Instalacije 8.573,25 10.269,00 22.968,75 22.968,75 64.779,75 
E. Vris v kataster  500,00 500,00 1.200,00 1.200,00 3.400,00 
F. Meritve 300,00 300,00 500,00 500,00 1.600,00 

 
Skupaj cestna razsvetljava 16.328,75 19.587,50 46.610,75 46.610,75 129.137,75 

 
DDV: 20% 3.265,75 3.917,50 9.322,15 9.322,15 25.827,55 

 
Skupna vrednost: 19.594,50 23.505,00 55.932,90 55.932,90 154.965,30 

    
 

Brez DDV Z DDV 
A. Pripravljalna dela 90,00 108,00 
B. Demontažna dela 1.140,00 1.368,00 
C. Gradbena dela 58.128,00 69.753,60 
D. Instalacije 64.779,75 77.735,70 
E. Vris v kataster  3.400,00 4.080,00 
F. Meritve 1.600,00 1.920,00 

 
Skupaj cestna razsvetljava 129.137,75 154.965,30 
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Tabela 8: Ocena celotnih stroškov po stalnih cenah v EUR za celotno investicijo  
 

  
Brez DDV Z DDV 

DOKUMENTACIJA  

A. Investicijska dokumentacija 2.085,00 2.502,00 
B. Projektna dokumentacija 3.140,00 3.768,00 

 
Skupaj dokumentacija 5.225,00 6.270,00 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

A. Preddela 31.944,55 38.333,46 
B. Zemeljska dela 63.740,80 76.488,96 
C. Voziščne konstrukcije 420.172,00 504.206,40 
D. Odvodnjavanje 131.653,00 157.983,60 
E. Oprema cest 5.733,60 6.880,32 
F. Tuje storitve 7.670,00 9.204,00 

 
Nepredvidena dela 10% 66.091,40 79.309,67 

 
Skupaj ceste 727.005,35 872.406,41 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

A. Pripravljalna dela 90,00 108,00 
B. Demontažna dela 1.140,00 1.368,00 
C. Gradbena dela 58.128,00 69.753,60 
D. Instalacije 64.779,75 77.735,70 
E. Vris v kataster  3.400,00 4.080,00 
F. Meritve 1.600,00 1.920,00 

 
Skupaj cestna razsvetljava 129.137,75 154.965,30 

SKUPAJ INVESTICIJA 861.368,10 1.033.641,71 
 

REKAPITULACIJA Dokumentacija 
Cestna  

razsvetljava 
Rekonstrukcija 

javne ceste 
Vrednost  

v EUR 

Skupaj  5.225,00 129.137,75 727.005,35 861.368,10 

DDV: 20% 1.045,00 25.827,55 145.401,07 172.273,62 

Skupna vrednost 6.270,00 154.965,30 872.406,41 1.033.641,71 

 

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah brez DDV-jem je 861.368,10 EUR. 

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah z DDV-jem je 1.033.641,71 EUR. 
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9.1.2 Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah 
 

Tabela 9: Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR 

  
Brez DDV 

DOKUMENTACIJA 

 
Investicijska dokumentacija 2.085,00 

 
Projektna dokumentacija 3.140,00 

 
Skupaj dokumentacija 5.225,00 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

 A. Preddela 31.944,55 
B. Zemeljska dela 63.740,80 
C. Voziščne konstrukcije 420.172,00 
D. Odvodnjavanje 131.653,00 
E. Oprema cest 5.733,60 
F. Tuje storitve 7.670,00 

 
Nepredvidena dela 10% 66.091,40 

 
Skupaj ceste 727.005,35 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

A. Pripravljalna dela 90,00 
B. Demontažna dela 1.140,00 
C. Gradbena dela 58.128,00 
D. Instalacije 64.779,75 
E. Vris v kataster  3.400,00 
F. Meritve 1.600,00 

 
Skupaj cestna razsvetljava 129.137,75 

SKUPAJ upravičeni stroški 861.368,10 
 

Skupna vrednost upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah je 861.368,10 EUR. 
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9.1.3 Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah 
 

Tabela 10: Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR 

  
DDV 

DOKUMENTACIJA 

 
Investicijska dokumentacija 417,00 

 
Projektna dokumentacija 628,00 

 
Skupaj dokumentacija 1.045,00 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

 A. Preddela 6.388,91 

B. Zemeljska dela 12.748,16 
C. Voziščne konstrukcije 84.034,40 

D. Odvodnjavanje 26.330,60 

E. Oprema cest 1.146,72 
F. Tuje storitve 1.534,00 

 
Nepredvidena dela 10% 13.218,28 

 
Skupaj ceste 145.401,07 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

A. Pripravljalna dela 18,00 

B. Demontažna dela 228,00 

C. Gradbena dela 11.625,60 

D. Instalacije 12.955,95 

E. Vris v kataster  680,00 

F. Meritve 320,00 

 
Skupaj cestna razsvetljava 25.827,55 

SKUPAJ upravičeni stroški 172.273,61 
 

Skupna vrednost neupravičenih stroškov investicije po stalnih cenah je 172.273,61 EUR. 
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9.1.4 Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih cenah 
 

Tabela 11: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah v EUR (upravičeni in neupravičeni 
stroški) v EUR z upoštevanim DDV (20%) 

  

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

DOKUMENTACIJA  

2012 Investicijska dokumentacija 2.085,00 2.502,00 
2012 Projektna dokumentacija 3.140,00 3.768,00 

 
Skupaj dokumentacija 5.225,00 6.270,00 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

2013 Preddela 31.944,55 38.333,46 
2013 Zemeljska dela 63.740,80 76.488,96 
2013 Voziščne konstrukcije 420.172,00 504.206,40 
2013 Odvodnjavanje 131.653,00 157.983,60 
2013 Oprema cest 5.733,60 6.880,32 
2013 Tuje storitve 7.670,00 9.204,00 
2013 Nepredvidena dela 10% 66.091,40 79.309,67 

 
Skupaj ceste 727.005,35 872.406,41 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

2013 Pripravljalna dela 90,00 108,00 
2013 Demontažna dela 1.140,00 1.368,00 
2013 Gradbena dela 58.128,00 69.753,60 
2013 Instalacije 64.779,75 77.735,70 
2013 Vris v kataster  3.400,00 4.080,00 
2013 Meritve 1.600,00 1.920,00 

 
Skupaj cestna razsvetljava 129.137,75 154.965,30 

SKUPAJ INVESTICIJA 861.368,10 1.033.641,71 
 

9.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah 
 

Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, je skladno z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur. l. RS, št. 60/06, dopolnjena po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uradni list RS 54/2010) 
potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi po tekočih cenah. 

Glede na omenjeno uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so bile 
upoštevane v makroekonomskem scenariju in izhodišče pri pripravi proračuna Republike Slovenije za 
leto 2012. 

Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali sledeče predpostavke: 

• povprečna inflacija za leto 2012 2,0% na letni ravni. 
• povprečna inflacija za leto 2013 1,8% na letni ravni. 
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• povprečna inflacija za leto 2014 1,9% na letni ravni. 
Vir: Umar (Pomladanska napoved 2012) 

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah brez DDV-jem je  876.778,68 EUR. 

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem je 1.052.134,40 EUR. 

 

9.2.1 Ocena celotnih stroškov po tekočih cenah 
 

Tabela 12: Ocena celotnih stroškov po tekočih cenah v EUR za celotno investicijo  

  
Brez DDV Z DDV 

DOKUMENTACIJA  

A. Investicijska dokumentacija 2.085,00 2.502,00 

B. Projektna dokumentacija 3.140,00 3.768,00 

 
Skupaj dokumentacija 5.225,00 6.270,00 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

A. Preddela 32.519,55 39.023,46 
B. Zemeljska dela 64.888,13 77.865,76 

C. Voziščne konstrukcije 427.735,10 513.282,12 
D. Odvodnjavanje 134.022,75 160.827,30 
E. Oprema cest 5.836,80 7.004,17 

F. Tuje storitve 7.808,06 9.369,67 

 
Nepredvidena dela 10% 67.281,05 80.737,24 

 
Skupaj ceste 740.091,45 888.109,73 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

A. Pripravljalna dela 91,62 109,94 

B. Demontažna dela 1.160,52 1.392,62 

C. Gradbena dela 59.174,30 71.009,16 

D. Instalacije 65.945,79 79.134,94 

E. Vris v kataster  3.461,20 4.153,44 

F. Meritve 1.628,80 1.954,56 

 
Skupaj cestna razsvetljava 131.462,23 157.754,68 

SKUPAJ INVESTICIJA 876.778,68 1.052.134,40 
 

REKAPITULACIJA Dokumentacija 
Cestna  

razsvetljava 
Rekonstrukcija 

javne ceste 
Vrednost  

v EUR 

Skupaj  
5.225,00 131.462,23 740.091,45 876.778,68 

DDV: 20% 
1.045,00 26.292,45 148.018,28 175.355,72 

Skupna vrednost 
6.270,00 157.754,68 888.109,73 1.052.134,40 
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Skupna vrednost investicije po tekočih cenah brez DDV-jem je 876.778,68 EUR. 

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem je 1.052.134,40 EUR. 

 

9.2.2 Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah 
 

Tabela 13: Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR 

  
Brez DDV 

DOKUMENTACIJA 

 
Investicijska dokumentacija 2.085,00 

 
Projektna dokumentacija 3.140,00 

 
Skupaj dokumentacija 5.225,00 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

 A. Preddela 32.519,55 

B. Zemeljska dela 64.888,13 
C. Voziščne konstrukcije 427.735,10 
D. Odvodnjavanje 134.022,75 

E. Oprema cest 5.836,80 
F. Tuje storitve 7.808,06 

 
Nepredvidena dela 10% 67.281,05 

 
Skupaj ceste 740.091,45 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

A. Pripravljalna dela 91,62 

B. Demontažna dela 1.160,52 

C. Gradbena dela 59.174,30 

D. Instalacije 65.945,79 

E. Vris v kataster  3.461,20 

F. Meritve 1.628,80 

 
Skupaj cestna razsvetljava 131.462,23 

SKUPAJ upravičeni stroški 876.778,68 
 

Skupna vrednost upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah je 876.778,68 EUR. 
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9.2.3 Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah 
 

Tabela 14: Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR 

  
DDV 

DOKUMENTACIJA 

 
Investicijska dokumentacija 417,00 

 
Projektna dokumentacija 628,00 

 
Skupaj dokumentacija 1.045,00 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

 A. Preddela 6.503,91 

B. Zemeljska dela 12.977,63 
C. Voziščne konstrukcije 85.547,02 
D. Odvodnjavanje 26.804,55 

E. Oprema cest 1.167,36 
F. Tuje storitve 1.561,61 

 
Nepredvidena dela 10% 13.456,20 

 
Skupaj ceste 148.018,28 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

A. Pripravljalna dela 18,32 

B. Demontažna dela 232,10 

C. Gradbena dela 11.834,86 

D. Instalacije 13.189,16 

E. Vris v kataster  692,24 

F. Meritve 325,76 

 
Skupaj cestna razsvetljava 26.292,45 

SKUPAJ upravičeni stroški              175.355,72  

 

Skupna vrednost neupravičenih stroškov investicije po tekočih cenah je 175.355,72  EUR. 
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9.2.4 Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah 
 

Tabela 15: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in neupravičeni stroški) v 
EUR z upoštevanim DDV (20%) 

  

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

DOKUMENTACIJA  

2012 Investicijska dokumentacija 2.085,00 2.502,00 

2012 Projektna dokumentacija 3.140,00 3.768,00 

 
Skupaj dokumentacija 5.225,00 6.270,00 

REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 

2013 Preddela 32.519,55 39.023,46 
2013 Zemeljska dela 64.888,13 77.865,76 
2013 Voziščne konstrukcije 427.735,10 513.282,12 

2013 Odvodnjavanje 134.022,75 160.827,30 
2013 Oprema cest 5.836,80 7.004,17 
2013 Tuje storitve 7.808,06 9.369,67 

 
Nepredvidena dela 10% 67.281,05 80.737,24 

 
Skupaj ceste 740.091,45 888.109,73 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

2013 Pripravljalna dela 91,62 109,94 

2013 Demontažna dela 1.160,52 1.392,62 

2013 Gradbena dela 59.174,30 71.009,16 

2013 Instalacije 65.945,79 79.134,94 

2013 Vris v kataster  3.461,20 4.153,44 

2013 Meritve 1.628,80 1.954,56 

 
Skupaj cestna razsvetljava 131.462,23 157.754,68 

SKUPAJ INVESTICIJA 876.778,68 1.052.134,40 
 

9.3 Navedba osnov za oceno vrednosti 
 

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je po oceni že izvedenih podobnih projektov in po 
pridobljenih predračunih oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege. 

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno 
vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje 
dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih in  
obrtniških del, ki so neposredno vezane na investicijski projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo 
upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun (so)financerskega deleža 
udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 
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Za obseg potrebne vsebine IP-ja smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, dopolnjena po 
Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uradni list RS 54/2010) ter Delovni dokument 4 – navodila za 
uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). 
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10 ANALIZA LOKACIJE, PROSTORSKI AKTI IN VPLIV IZVEDBE 
PROJEKTA NA OKOLJE  

 

10.1 Opis in grafični prikaz lokacije 
 
Investicija rekonstrukcije lokalnih cest in cestne razsvetljave se lokacijsko nanaša na naselje Apače v 
občini Kidričevo.  
 
Slika 4: Prikaz splošnega geografskega položaja obravnavane lokacije investicije 

           

                                                                      
Vir: www.zos.s5.net in www.geopedia.si  

 
Na spodnji sliki so z rdečo označeni vsi štirje odseki cest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBČINA KIDRIČEVO 

APAČE 

http://www.zos.s5.net/
http://www.geopedia.si/
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Slika 5: Grafični prikaz lokacije investicije 

 
Vir: https://maps.google.si/ 
 

Legenda: - odseki cest predvideni v investiciji, - strnjeno naselje Apače 
 
Celotna investicija se nanaša na rekonstrukcijo naslednjih javnih cest: 
Slika 6: javna cesta št. 165111 skozi naselje Apače v dolžini 650 m 

 
Vir: GI-ZRMK D.O.O. 

 
Legenda: - odsek ceste predvidene v investiciji, - območje obdelave 
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Slika 7: 1. ODSEK: LC št. 456010 v naselju Apače v dolžini 1065 m 

 
Vir: GI-ZRMK D.O.O. 

 
Legenda: - odsek ceste predvidene v investiciji, - območje obdelave 

 

Slika 8: 2. ODSEK: LP št. 665161 v naselju Apače v dolžini 400 m 

 
Vir: GI-ZRMK D.O.O. 

 
Legenda: - odsek ceste predvidene v investiciji, - območje obdelave 
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Slika 9: 3. ODSEK: LP št. 665061 v naselju Apače v dolžini 300 m 

 
Vir: GI-ZRMK D.O.O. 

 
Legenda: - odsek ceste predvidene v investiciji, - območje obdelave 

 
Skupna dolžina predvidena za rekonstrukcijo predstavljenih odsekov javnih cest je 2.415 m. Na 
predstavljenih odsekih javnih cest bo modernizirana tudi cestna razsvetljava, kjer bo zamenjanih 41 
dotrajanih svetil z 67 novimi svetili. 
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11 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA 
OKOLJE 

 

11.1 Pričakovani vplivi v času izvajanja del modernizacije 
 

Pričakovani vplivi v času gradbenih del rekonstrukcije predmetnih javnih cest in cestne razsvetljave so 
podani v nadaljevanju. 

Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost:  
• minimalna možnost mehanskega vpliva na obstoječo prometno infrastrukturo pri uporabi 

gradbenih strojev.  

Onesnaženje voda in tal:  
• minimalna  možnost izlitja goriv in maziv gradbenih strojev in začasnih skladišč, 
• minimalna možnost izlitja barv, lakov, razredčil, topil in drugih kemikalij iz začasnih skladišč 

ali ob njihovi nepravilni uporabi, 
• minimalna možnost onesnaženja pri izpiranju nepravilno skladiščenih odpadkov, 

• minimalna možnost onesnaženja z asfaltom.  

Onesnaženje zraka:  
• minimalno občasno povečanje emisije prahu in izpušnih plinov v zraku zaradi delovanja 

gradbenih strojev in prevoza gradbenega materiala, 
• minimalno občasno povečanje emisije vonjav zaradi uporabe asfalta, barv, lakov, razredčil, 

topil in drugih kemikalij, 
• minimalno  povečanje emisij prahu v času gradbenih del. 

Hrup:  
• občasno povečanje hrupa zaradi delovanja gradbenih strojev. 

Onesnaženje z odpadki:  
• za nastanek odpadkov zaradi gradbenih del na gradbišču bo poskrbel izvajalec del, odpadni 

material (asfalt, gramoz, odvečna zemlja) pa bo odpeljal za to namenjene deponije.  

Požarna varnost:  
• minimalna možnost nastanka požara zaradi gradbenih del na gradbišču (požar na gradbenih 

strojih in tovornih vozilih), za požarno varnost na delovišču bo poskrbel izvajalec gradbenih 
del.  
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11.2 Vplivi v ekonomski dobi 
 

Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost:  
• tega vpliva sama cesta in cestna razsvetljava na okolje nima, imela pa ga bodo posredno 

težka tovorna vozila.  

Onesnaženje voda in tal:  
• tega vpliva sama cesta na okolje nima, imel pa ga bo posredno promet, ki se bo po cesti 

odvija in v času vzdrževalnih del (posipavanje s soljo v zimskem času, prometne nesreče in 
izlitje okolju nevarnih tekočin). 

Onesnaženje zraka:  
• tega vpliva sama cesta in cestna razsvetljava na okolje nima, imel pa ga bo posredno promet, 

ki se bo po cesti odvijal kot so npr. izpušni plini vozil in vzdrževalnih vozil v času vzdrževalnih 
del. 

Hrup:  
• tega vpliva sama cesta in cestna razsvetljava na okolje nima, imel pa ga bo posredno promet, 

ki se bo po cesti odvijal in v času vzdrževalnih del. 

Onesnaženje z odpadki:  
• tega vpliva sama cesta in cestna razsvetljava na okolje nima, imel pa ga bo posredno promet, 

ki se bo po cesti odvijal in v času vzdrževalnih del (košnja trave, razne sanacije, ostanki 
prometnih nesreč idr.). 

• za nastanek odpadkov zaradi vzdrževanja bo poskrbel upravljavec javnih cest in bo nastale 
odpadke odpeljal za to namenjene deponije.  

Požarna varnost:  
• tega vpliva sama cesta in cestna razsvetljava na okolje nima, imel pa ga bo posredno promet, 

ki se bo po cesti odvijal in v času vzdrževalnih del (npr. prometne nesreče z vžigom 
udeleženih vozil). 

 

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja in ozračja, in jo bo potrebno 
realizirati. Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. Neposredne koristi 
izgradnje javne infrastrukture se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, kar pomeni 
predvsem manjšo količino obremenjevanja tal, vode ter ozračja. 

 

11.3 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 
 

Ocena vpliva na okolje za projekt »REKONSTRUKCIJA JAVNIH CEST IN CESTNE RAZSVETLJAVE V 
NASELJU APAČE ZNOTRAJ 10 KM OBMEJNEGA OBMOČJA« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne 
bodo presegali mejnih vrednosti.  
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12 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 

12.1 Terminski plan 
 

Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani naslednji kriteriji in sicer: 

• Operativni program okoljske in prometne infrastrukture – OP ROPI; 
• Strategija razvoja Slovenije – SRS; 
• Možnosti sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Celotna investicija se je dokumentacijsko začela v letu 2012 in se bo izvedbeno nadaljevala ter 
zaključila v letu 2013, prav tako bo tudi finančno zaključena v letu 2013. 

Tabela 16: Terminski plan izvedbe investicije 
Aktivnost Leto 2012 Leto 2013 

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

Priprava DIIP-a                         
Potrditev DIIP-a na občinskih svetih                         
Priprava projektne dokumentacije                         
Priprava in potrditev IP                         
Prijava na  razpis »Razvoj obmejnih področij z Hrvaško«                         
Prejetje sklepa o sofinanciranju s strani  MGRT-ja                         
Podpis pogodbe o sofinanciranju s   MGRT-jem                         
Oddaja del (javni razpis, izbor izvajalca, podpis pogodbe)                         
Začetek gradbenih del                         
Nadzor nad izvajanjem del                         
Pregled in prevzem objekta                         
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12.2 Načrt financiranja v stalnih in tekočih cenah 
 

Tabela 17: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah 

Leto Opis aktivnosti 

Vrednost v 
stalnih cenah 

v EUR,  % DDV 

Vrednost v 
stalnih cenah 

v EUR,  

Vrednost v 
tekočih 

cenah v EUR, 

Vrednost v 
tekočih cenah 

v EUR,  
brez DDV    z DDV   brez DDV  z DDV  

2012 
Dokumentacija 

 
5.225,00 1.045,00 6.270,00 5.225,00 6.270,00 

2013 Rekonstrukcija javnih 
cest 727.005,35 145.401,06 872.406,41 740.091,45 888.109,73 

2013 
Cestna razsvetljava 

 
129.137,75 25.827,55 154.965,30 131.462,23 157.754,68 

SKUPAJ 861.368,10 172.273,61 1.033.641,71 876.778,68 1.052.134,40 

*Upoštevana letna inflacija po navodilih UMAR-ja  za 2012 - 2% 

 

Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani naslednji kriteriji in sicer: 

• Roki za pričetek investicije pri Javnem razpisu »Južna meja«. 
• Izkušnje na podlagi dosedanjega poteka razpisov Operativnih programov. 
• Izkušnje na podlagi dosedanjih podobno izpeljanih projektov. 
• Razgovor in ponudbe s strani dobaviteljev in izvajalcev storitev. 
 

12.3 Predvideni viri financiranja po stalnih in tekočih cenah 
 

Tabela 18: Viri financiranja celotnih stroškov po stalnih cenah  
Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja (v EUR) 

Vir financiranja 2012 2013 SKUPAJ % 

MGRT (EU del) – 85%  0,00 732.162,89 732.162,89 70,83% 

MGRT (SLO del) – 15% 0,00 129.205,22 129.205,22 12,50% 

A) Skupaj nepovratna sredstva  861.368,10 861.368,10 83,33% 

B) Občina Kidričevo 6.270,00 166.003,62 172.273,62 16,67% 

C) Skupaj javni nacionalni viri (A+B) 6.270,00 1.027.371,72 1.033.641,72 100% 

D) Skupaj ostali viri 0,00 0,00 0,00  

E) Skupaj vsi viri (C+D) 6.270,00 1.027.371,72 1.033.641,72 100% 
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Tabela 19: Viri financiranja celotnih stroškov po tekočih cenah  
Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja (v EUR) 

Vir financiranja 2012 2013 SKUPAJ % 

MGRT (EU del) – 85%  0,00 745.261,87 745.261,87 70,83% 

MGRT (SLO del) – 15% 0,00 131.516,80 131.516,80 12,50% 

A) Skupaj nepovratna sredstva  876.778,68 876.778,68 83,33% 

B) Občina Kidričevo 6.270,00 169.085,72 175.355,72 16,67% 

C) Skupaj javni nacionalni viri (A+B) 6.270,00       1.045.864,40    1.052.134,40 100% 

D) Skupaj ostali viri 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Skupaj vsi viri (C+D) 6.270,00       1.045.864,40    1.052.134,40 100% 

 

Občina Kidričevo bo za izvedbo investicijskega projekta rekonstrukcija javnih cest št. 456010, 
665161, 665061, 165111 in cestne razsvetljave v Apačah črpala nepovratna sredstva ESRR v višini  
876.778,68 EUR.   

Občina bo za investicijo zagotovila 175.355,72 EUR sredstev (po tekočih cenah) iz občinskega 
proračuna ter sredstva iz naslova povračila DDV v višini 0 EUR. Investicija je vključena v Načrt 
razvojnih programov. 

12.4 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska 
upravičenost 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

• Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na 
večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja.  

• Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na 
turizem in počutje prebivalcev. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

• Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne 
javne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti. 

• Prav tako se pričakuje večji razvoja podeželskega turizma. 
 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

• Korist iz naslova lokalnih cest in javnih poti se kaže predvsem v  zmanjšanju negativnih 
vplivov na okolje v smislu zmanjšanja izpusta toplogrednih plinov v ozračje. 
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13 ANALIZA STROŠKOV  IN KORISTI TER DOLOČITEV POMOČI 
EU 

13.1 Finančna analiza 
 

Finančno analizo je za take vrste investicij zelo problematično narediti. Še posebej v primerih 
občinskih cest, ki ne prinašajo prihodkov (ni pristojbin ali cestnin) temveč le stroške (stroški 
vzdrževanja). Prihodkov obravnavane investicije torej ni. V finančni analizi bomo torej upoštevali 
samo operativne stroške vzdrževanja.  
Za cestno razsvetljavo bomo v finančni analizi upoštevali prav tako samo stroške in sicer obratovalne 
stroške (stroške porabe električne energije) in stroške investicijskega vzdrževanja.    
Pri finančni analizi smo v obravnavanem 25-letnem referenčnem ekonomskem obdobju upoštevali 7 
%-no diskontno stopnjo.  

• ekonomska doba investicije i = 25 let,  
• diskontna stopnja p =  7 %. 

 

13.1.1 Projekcija stroškov – finančna analiza 
 

Strošek vzdrževanja javnih cest 

Uporabili smo povprečne letne stroške vzdrževanja na 1 km lokalne ceste, ki znesejo okrog 1.600 €. 
Na letni ravni za obravnavani odsek ceste v dolžini 2,415 km znaša to 3.864 EUR. 

 

Strošek vzdrževanja cestne razsvetljave 

Uporabili smo letne stroške vzdrževanja cestnih svetilk. Prvih 15 let ni stroškov vzdrževanja. Nato 
smo vzeli 10 EUR na eno LED luč. V našem primeru to pomeni letni strošek v višini 670,00 EUR. 

 

Obratovalni strošek cestne razsvetljave 

Tabela 20: Poraba in izpust LED naprave 
Št. svetil. Poraba Obratov. Poraba Faktor Cena Izpust Strošek 

Kos W/Kos H kWh CO2 EUR CO2 v kg EUR 

67 34 4000 9112 0,59 0,16 1685,04 1.457,92 

Vir: Povzeto po dobaviteljevih testih za LED luči  
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Tabela 21: Projekcija operativnih stroškov 

ref. Leto Leto 
Vzdrževanje 
CEST 

Vzdrževanje 
RAZSVETLJAVE 

Obratovalni 
strošek 
RAZSVETLJAVE 

1 2013 1.932 0 729 

2 2014 3.864 0 1.458 

3 2015 3.941 0 1.487 

4 2016 4.020 0 1.517 

5 2017 4.101 0 1.547 

6 2018 4.183 0 1.578 

7 2019 4.266 0 1.610 

8 2020 4.351 0 1.642 

9 2021 4.439 0 1.675 

10 2022 4.527 0 1.708 

11 2023 4.618 0 1.742 

12 2024 4.710 0 1.777 

13 2025 4.804 0 1.813 

14 2026 4.900 0 1.849 

15 2027 4.998 0 1.886 

16 2028 5.098 670 1.924 

17 2029 5.200 683 1.962 

18 2030 5.304 697 2.002 

19 2031 5.411 711 2.042 

20 2032 5.519 725 2.082 

21 2033 5.629 740 2.124 

22 2034 5.742 755 2.167 

23 2035 5.857 770 2.210 

24 2036 5.974 785 2.254 

25 2037 6.093 801 2.299 

Skupaj 
 

119.482 7.336 45.084 
 

Rast stroškov: 2% na leto. 

  



 

Tabela 22: Preglednica stroškov in prihodkov 
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Diskontirano 7% 

kumulativa 
denarnih tokov 

Stroški 
investicije  

NETO  
prihodki 

NETO  
denarni tok 

A B C D C-B+D C-B+D-A A C-B+D C-B+D-A   

2013 1 6.270 2.661 0   -2.661 -8.931 5.860 -2.487 -8.347 -8.931 
2014 2 1.027.372 5.322 0   -5.322 -1.032.694 897.346 -4.648 -901.995 -1.041.625 
2015 3 0 5.428 0   -5.428 -5.428 0 -4.431 -4.431 -1.047.053 
2016 4 0 5.537 0   -5.537 -5.537 0 -4.224 -4.224 -1.052.590 
2017 5 0 5.648 0   -5.648 -5.648 0 -4.027 -4.027 -1.058.238 
2018 6 0 5.761 0   -5.761 -5.761 0 -3.839 -3.839 -1.063.999 
2019 7 0 5.876 0   -5.876 -5.876 0 -3.659 -3.659 -1.069.875 
2020 8 0 5.993 0   -5.993 -5.993 0 -3.488 -3.488 -1.075.868 
2021 9 0 6.113 0   -6.113 -6.113 0 -3.325 -3.325 -1.081.981 
2022 10 0 6.236 0   -6.236 -6.236 0 -3.170 -3.170 -1.088.217 
2023 11 0 6.360 0   -6.360 -6.360 0 -3.022 -3.022 -1.094.577 
2024 12 0 6.487 0   -6.487 -6.487 0 -2.881 -2.881 -1.101.065 
2025 13 0 6.617 0   -6.617 -6.617 0 -2.746 -2.746 -1.107.682 
2026 14 0 6.750 0   -6.750 -6.750 0 -2.618 -2.618 -1.114.431 
2027 15 0 6.885 0   -6.885 -6.885 0 -2.495 -2.495 -1.121.316 
2028 16 0 7.692 0   -7.692 -7.692 0 -2.606 -2.606 -1.095.909 
2029 17 0 7.846 0   -7.846 -7.846 0 -2.484 -2.484 -1.103.755 
2030 18 0 8.003 0   -8.003 -8.003 0 -2.368 -2.368 -1.111.758 
2031 19 0 8.163 0   -8.163 -8.163 0 -2.257 -2.257 -1.119.921 
2032 20 0 8.326 0   -8.326 -8.326 0 -2.152 -2.152 -1.128.248 
2033 21 0 8.493 0   -8.493 -8.493 0 -2.051 -2.051 -1.129.809 



 

2034 22 0 8.663 0   -8.663 -8.663 0 -1.955 -1.955 -1.138.472 
2035 23 0 8.836 0   -8.836 -8.836 0 -1.864 -1.864 -1.147.308 
2036 24 0 9.013 0   -9.013 -9.013 0 -1.777 -1.777 -1.156.320 
2037 25 0 9.193 0 121.000 111.807 111.807 0 20.600 20.600 -1.044.513 

Skupaj  1.033.642 171.902 0 121.000 -50.902 -1.084.544 903.206 -49.973 -953.179 -26.303.461 
Skupaj  
diskontirano 903.206 72.267 0 22.294 -49.973 -953.179   

  

 

Obrazložitev: 

• Prihodki so enaki 0. 
• Ostanek vrednost je 121.000 EUR. 
• Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% diskontno stopnjo. 
• Denarni tok v finančni analizi je negativen. 



 65 

13.1.2 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi 
 

Tabela 23: Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa 
Neto sedanja vrednost 

  
       Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč: 

       ·         vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem) I = €, 1.033.642,71 
 ·         ekonomska doba investicije (v letih)  i= 25 
 ·         diskontna stopnja p =  7%. p= 7% 
 

       

 

 

 
 

     
 FNPV =    FNPV= -953.178,77  
    
       
       
       Finančna interna stopnja donosnosti 

   
       

 

FIRR= negativen! 

    
 

  
    Relativna neto sedanja vrednost 

   
       RNSV= -1,055 

      

Obrazložitev: 

• Neto sedanja vrednost, oznaka FNPV, 
• V osnovnem izračunu je FNPV negativna in znaša -953.178,77 EUR, 
• Je eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta 

je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je 
neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od 
uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče 
finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 
% letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne 
enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom), 

• Interna stopnja donosa, oznaka FIRR, 
• Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v 

nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 25 let, 
• Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta  

pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene 
individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in 
ekonomsko smiselna.   
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13.1.3 Projekcija prihodkov – finančna korist 
 

IZRAČUN NAJVIŠJEGA ZNESKA SUBVENCIJE IZ NASLOVA ESRR 

 

Tabela 24: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja EU 

  
Diskontirane 

vrednosti 
Nediskontirane 

vrednosti 

Skupni investicijski stroški 
  1.033.641,71 

Od tega upravičeni stroški (EC) 
  876.778,68 

Diskontirani inv. stroški (DIC) 
903.206,05   

Diskontirani neto prihodki (DNR) 
-49.972,72   

 

          DNR>0 
 

DNR<0 

1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 
953.178,77   903.206,05 

1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 
105,80 % 100,00 

2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 
927.631,84   876.778,68 

3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 
85,00 % 85,00 

3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 
788.487,06   745.261,87 

 

 

Obrazložitev: 

• Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo  876.778,68 EUR, 
• Najvišja stopnja financiranja EU iz strukturnih skladov znaša 85%, 
• DNR je manjši od 0 (nič), 
• Glede na vse upoštevane prihodke iz naslova investicije in višino upravičenih izdatkov, 

finančno vrzel in DNR smo prišli do maksimalne subvencije 745.261,87 EUR. 
 

Izračun upravičenosti investicije z vidika subvencije smo izračunali v skladu z dokumentom 4, kjer 
smo ustvarjanje prihodke na projektu prikazali v investicijskem dokumentu, ki  upošteva določila 55. 
člena Uredbe 1083/2006 ter iz tega izhajajoče obveze za pripravo analize stroškov in koristi skladno z 
Delovnim dokumentom št. 4. 
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IZRAČUN FINANČNE VRZELI  

R=maks.EE/DIC 

R = (903.206,05 /903.206,05) * 100 = 100,00% 

 

Za izračun finančne vrzeli smo upoštevali upravičene stroške investicije (EE), ki znašajo 903.206,05 
EUR in jih razdelili z diskontiranimi investicijskimi stroški (DIC), ki znašajo 903.206,05 EUR in tako 
izračunali, da znaša finančna vrzel 100,00%. 

 

KORAKI ZA DOLOČITEV ZNESKA SUBVENCIJE SVLR 

• korak: Izračun stopnje primanjkljaja v financiranju (R): 
R=maks.EE/DIC 

R = (903.206,05 /903.206,05) * 100 = 100,00% 

 

Pri čemer so: maks. EE najvišji upravičeni stroški = DIC-DNR 

DIC diskontirani stroški naložbe, 

DNR diskontirani neto prihodki = diskontirani prihodki-diskontirani operativni stroški+ 
diskontirana preostala vrednost 

 

• korak: Izračun zneska (DA) »decision amount« na podlagi določitve Komisije, tj. »zneska, za 
katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os« 

DA=EC*R 

DA = 876.778,68* 100% = 876.778,68 

Pri čemer so: EC upravičeni stroški. 

 

• korak: Izračun najvišjega zneska EU: 
donacija EU=DA*maks.CRpa 

donacija EU = 876.778,68* 85 = 745.261,87 

 

Pri čemer je: maks. CR najvišja stopnja sofinanciranja, ki je določena za prednostno os v odločitvi 
Komisije o sprejetju operativnega programa. 

Finančna vrzel (R) je 100,00%, ker znašajo upravičeni izdatki (EE) 903.206,05 EUR, diskontirani 
investicijski stroški (DIC) pa 903.206,05EUR.   

Na podlagi tega znaša znesek DA  876.778,68 EUR, najvišji znesek sofinanciranja EU je 85%, kar 
predstavlja 745.261,87 EUR. 
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13.2 Ekonomska analiza in denarni tok 
 

V tem delu smo naredili oceno ekonomske javne koristi družbe, ki so težje oprijemljive in težje 
finančno ocenljive. Vendar je tudi te javne koristi potrebno oceniti v denarni obliki, da se lahko oceni 
družbena – ekonomska javna korist investicije. Če investicija oz. projekt nima pozitivnih ekonomskih 
rezultatov, je investicija z družbenega vidika neupravičena in s tem tudi ni upravičena do nepovratnih 
sredstev EU. 

 

13.2.1 Izračun prihodkov družbene javne koristi 
 
Ocenjeni prihodki nove dostopne ceste – javna koristnost projekta na letni ravni 

• Boljša dostopnost slovenskih državljanov po slovenskem ozemlju do svojih prebivališč oz. 
zaradi boljše urejenosti cestne infrastrukture priseljevanje novih družin v naselje Apače.  

• Znižanje stroškov servisnih storitev za vozila, saj bo po investiciji vozišče urejeno v novi 
asfaltni utrditvi. 

• Cesta bo ustvarila razmere za hitrejši gospodarski razvoj zlasti v naselju Apače kot tudi širše v 
občini Kidričevo, kar pa bo privabilo tudi nove investitorje. 

• Odpirale se bodo možnosti odpiranja novih delovnih mest zaradi hitrejšega razvoja 
dejavnosti, kar bo še bolj pospešilo hitrejši gospodarski razvoj cele občine Kidričevo, zlasti 
malega gospodarstva, turizma. 

• Bistveno nižji stroški vzdrževanja obravnavanega odseka ceste.  
• Bistveno nižje emisije CO2 v zrak.  

 

OPIS VREDNOSTI JAVNO DOBRO 

• Za skupno oceno javnih koristi investicije izhajamo za njen izračun iz naslednjih predpostavk 
in sicer: 

o Cena zelenega certifikata znaša 0,065 €/kWh, kar v našem primeru predstavlja 592 
EUR. 

o Znižanje stroškov vzdrževanja cest na odseku oziroma prihranek za 8.450 EUR na 
letnem nivoju. 

o Zmanjšanje vzdrževalnih stroškov razsvetljave na omenjenem odseku za 1.800 EUR 
na letnem nivoju. 

o Zmanjšanje porabe električne energije za 4.415 EUR na letnem nivoju. 
o Povečanje DBP v občini Kidričevo zaradi novega priseljevanja, novih podjetij z 

izgradnjo tega odseka cest znaša 34.570 €. 
o Zmanjšanje škode zaradi manjšega števila nesreč na cesti  v višini 6.408 EUR in 

prihranek servisnih storitev za vozila, popravila, menjava pnevmatik, kolesa, motorji, 
v vrednosti 24.200 EUR. 

o Boljši življenjski pogoji, manjši izpusti CO2, bolj zdravo bivanje, manjša poraba 
zdravil, manjši obiski pri zdravnikih, prihranek goriva za prevoz. Vrednost prihranka 
ocenjena na  29.800 EUR. 
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Tabela 25: Preglednica neto diskontiranih prihodkov 
 
 

  

JAVNI PRIHODKI-JAVNO DOBRO   

ref. Leto Certifikat 
Vzdrževanje 
cest 

Vzdrževanje 
razsvetljava 

Povečanje 
BDP 

Zmanjšanje 
škode 

Boljši pogoji 
bivanja 

javni 
prihodki 
skupaj 

1 592 8.450 6.215 34.570 30.608 29.800 110.235 

2 604 8.619 6.339 35.261 31.220 30.396 112.440 

3 616 8.791 6.466 35.967 31.845 31.004 114.688 

4 628 8.967 6.595 36.686 32.481 31.624 116.982 

5 641 9.147 6.727 37.420 33.131 32.256 119.322 

6 654 9.329 6.862 38.168 33.794 32.902 121.708 

7 667 9.516 6.999 38.931 34.470 33.560 124.143 

8 680 9.706 7.139 39.710 35.159 34.231 126.625 

9 694 9.901 7.282 40.504 35.862 34.915 129.158 

10 707 10.099 7.428 41.314 36.579 35.614 131.741 

11 722 10.301 7.576 42.141 37.311 36.326 134.376 

12 736 10.507 7.728 42.983 38.057 37.053 137.063 

13 751 10.717 7.882 43.843 38.818 37.794 139.805 

14 766 10.931 8.040 44.720 39.595 38.549 142.601 

15 781 11.150 8.201 45.614 40.387 39.320 145.453 

16 797 11.373 8.365 46.527 41.194 40.107 148.362 

17 813 11.600 8.532 47.457 42.018 40.909 151.329 

18 829 11.832 8.703 48.406 42.859 41.727 154.356 

19 846 12.069 8.877 49.374 43.716 42.562 157.443 

20 862 12.310 9.054 50.362 44.590 43.413 160.592 

21 880 12.556 9.235 51.369 45.482 44.281 163.803 

22 897 12.807 9.420 52.397 46.392 45.167 167.079 

23 915 13.064 9.608 53.445 47.319 46.070 170.421 

24 934 13.325 9.800 54.513 48.266 46.992 173.829 

25 952 13.591 9.996 55.604 49.231 47.931 177.306 

Skupaj 18.962 270.656 199.068 1.107.287 980.383 954.503 3.530.860 

 

 
 



 

Tabela 26: Preglednica stroškov in prihodkov  – ekonomska analiza 
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Diskontirano 7% 

kumulativa 
denarnih 

tokov  Stroški 
investicije  

NETO  
prihodki 

NETO  
denarni 

tok 

A B C E C-B+E C-A-B+E A C-B+E C-B+E-A   

2013 1 6.270 2.661 110.235 0 107.574 101.304 5.860 100.536 94.677 101.304 
2014 2 1.027.372 5.322 112.440 0 107.118 -920.254 897.346 93.561 -803.785 -920.254 
2015 3 0 5.428 114.688 0 109.260 109.260 0 89.189 89.189 109.260 
2016 4 0 5.537 116.982 0 111.445 111.445 0 85.021 85.021 111.445 
2017 5 0 5.648 119.322 0 113.674 113.674 0 81.048 81.048 113.674 
2018 6 0 5.761 121.708 0 115.948 115.948 0 77.261 77.261 115.948 
2019 7 0 5.876 124.143 0 118.267 118.267 0 73.650 73.650 118.267 
2020 8 0 5.993 126.625 0 120.632 120.632 0 70.209 70.209 120.632 
2021 9 0 6.113 129.158 0 123.045 123.045 0 66.928 66.928 123.045 
2022 10 0 6.236 131.741 0 125.505 125.505 0 63.801 63.801 125.505 
2023 11 0 6.360 134.376 0 128.016 128.016 0 60.819 60.819 128.016 
2024 12 0 6.487 137.063 0 130.576 130.576 0 57.977 57.977 130.576 
2025 13 0 6.617 139.805 0 133.187 133.187 0 55.268 55.268 133.187 
2026 14 0 6.750 142.601 0 135.851 135.851 0 52.685 52.685 135.851 
2027 15 0 6.885 145.453 0 138.568 138.568 0 50.223 50.223 138.568 
2028 16 0 7.692 148.362 0 140.670 140.670 0 47.650 47.650 140.670 
2029 17 0 7.846 151.329 0 143.483 143.483 0 45.423 45.423 143.483 
2030 18 0 8.003 154.356 0 146.353 146.353 0 43.300 43.300 146.353 
2031 19 0 8.163 157.443 0 149.280 149.280 0 41.277 41.277 149.280 
2032 20 0 8.326 160.592 0 152.265 152.265 0 39.348 39.348 152.265 



 

2033 21 0 8.493 163.803 0 155.311 155.311 0 37.510 37.510 155.311 
2034 22 0 8.663 167.079 0 158.417 158.417 0 35.757 35.757 158.417 
2035 23 0 8.836 170.421 0 161.585 161.585 0 34.086 34.086 161.585 
2036 24 0 9.013 173.829 0 164.817 164.817 0 32.493 32.493 164.817 
2037 25 0 9.193 177.306 121000 289.113 289.113 0 53.269 53.269 289.113 

Skupaj  1.033.642 171.902 3.530.860 121.000 3.479.958 2.446.316 903.206 1.488.290 585.084 2.446.316 

Skupaj  
diskontirano 903.206 72.267 1.538.263 22.294 1.488.290 585.084   

  
 
 
 

EIRR= 7,250%  ENSV= 585.084,08  
RNSV= 1,544 
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13.2.2 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi 
 

Tabela 27: Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa 
 
Neto sedanja vrednost 

  
       Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč: 

       ·         vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem) I = €, 1.033.642,71 
 ·         ekonomska doba investicije (v letih)  i= 25 
 ·         diskontna stopnja p =  7%. p= 7% 
 

       

 

 

 
 

     
 ENPV =    ENPV= 585.084,08  
    
       
       
       Finančna interna stopnja donosnosti 

   
       

 

EIRR= 7,250% 

    
 

  
     

Relativna neto sedanja vrednost 
   

       RNSV= 1,544 
      

 

Obrazložitev: 

• Ekonomska doba projekta je bila narejena na 25 let; 
• Neto sedanj vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna; 
• Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,250%. 
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13.2.3 Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči 
 

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali naslednje parametre: 

• vrednost investicije (tekoče cene z DDV-jem): 1.052.134,40 EUR 

• ekonomska doba investicije v letih: 25 let 

• diskontna stopnja: 7% 

 

Neto sedanja vrednost (NSV) je pri teh parametrih pozitivna in znaša 585.084,00 EUR. S tega vidika je 
investicija ekonomsko upravičena. 

Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja je ekonomska doba povračila 
investicijskih stroškov po stalnih cenah izračunana na 25 let. 

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7 % je neto sedanja vrednost pozitivna, kar 
pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer 
je investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.  

Interna stopnja donosnosti v ekonomski analizi znaša 7,250 %, kar je več od upoštevane diskontne 
stopnje 7%.  

Odločitev ZA investicijo je ekonomsko upravičeno in sprejemljiva ob pozitivni vlogi na Javni razpis za 
»Južno mejo«. 

 

• Glede na pozitivno neto sedanjo vrednost in pozitivno interno stopnjo donosa je investicija v 
rekonstrukcijo javne ceste in menjave cestne razsvetljave ekonomsko upravičena. 

 



 

13.3 Upravičenost investicije 
 

13.3.1 Finančna stopnja donosnosti investicije 
 

Tabela 28: Učinkovitost – finančna stopnja donosnosti investicije 
FINANČNA STOPNJA DONOSNOSTI INVESTICIJE SKUPAJ 2012 2013 2014 2015 …. 2031 
PRILIVI 0 0 0 0 0 …. 0 
1. Prihodki 0 0 0 0 0 …. 0 
2. Preostanek vednosti  121.000         …. 121.000 
ODLIVI           …. 30.651 
1. Investicija brez DDV 861.368,10 5.225 856.143 0 0 …. 0 
dokumentacija 5.225 5.225       ….   
ceste 727.005   727.005     ….   
luči 129.138   129.138     ….   
3. Investicijsko vzdrževanje 94.024   1.932 1.971 2.010 …. 6.898 
4. Obratovalni stroški projekta 22.178   729 744 758 …. 1.150 
NETO DENARNI TOK -856.570 -5.225 -858.804 -2.714 -2.769 …. 112.952 

 

Negativni denarni tok. Kar je v skladu z Uredbo. 

 

 

 

 

 

 



 

13.3.2 Finančna pokritost 
 

Tabela 29: Učinkovitost - finančna pokritost  
FINANČNA POKRITOST SKUPAJ 2012 2013 2014 2015 … 2031 
PRILIVI 1.149.844 5.225 1.031.078 2.714 2.769 … 8.048 
1. Prihodki 

     
…  

2. Viri financiranja 1.149.844 5.225 1.031.078 2.714 2.769 … 8.048 
Zasebni viri 0         …   
EU Kohezijski ali ESRR sklad 861.368 0 861.368 0 0 …   
Občinski proračun 288.476 5.225 169.710 2.714 2.769 … 8.048 
ODLIVI 1.149.844 5.225 1.031.078 2.714 2.769 … 8.048 
1. Investicija brez DDV 861.368 5.225 856.143 0 0 … 0 
dokumentacija 5.225 5.225   0   … 0 
ceste 727.005   727.005 0 0 … 0 
luči 129.138   129.138 0 0 … 0 
2. DDV 172.274 0 172.274 0 0 … 0 
DDV 172.274   172.274 0 0 … 0 
3. Investicijsko vzdrževanje 94.024   1.932 1.971 2.010 … 6.898 
4. Obratovalni stroški projekta 22.178   729 744 758 … 1.150 
NETO DENARNI TOK 0 0 0 0 0 … 0 
KUMULATIVEN DENARNI TOK 0 0 0 0 0 … 0 

 

Neto denarni tok in kumulativen denarni tok sta pozitivno. Kar je v skladu z Uredbo. 

 

 

 

 

 



 

13.3.3 Ekonomska analiza 
 
Tabela 30: Učinkovitost - ekonomska analiza 
EKONOMSKA ANALIZA SKUPAJ 2012 2013 2014 2015 … 2031 
PRILIVI 3.651.860 110.235 112.440 114.688 116.982 … 298.306 
1. Prihodki 

     
…  

2. Preostanek koristi 121.000 
    

… 121.000 
3. Eksterne koristi 3.530.860 110.235 112.440 114.688 116.982 … 177.306 
certifikat 18.962 592 604 616 628 … 952 
vzdrževanje cest 270.656 8.450 8.619 8.791 8.967  13.591 
vzdrževanje razsvetljave 199.068 6.215 6.339 6.466 6.595 … 9.996 
povečan BDP 1.107.287 34.570 35.261 35.967 36.686 … 55.604 
zmanjšanje škode 980.383 30.608 31.220 31.845 32.481 … 49.231 
boljši pogoji bivanja 954.503 29.800 30.396 31.004 31.624 … 47.931 
ODLIVI 1.205.539 7.886 1.033.739 5.428 5.537 … 9.192 
1. Investicija brez DDV 861.368 5.225 856.143 0 0 … 0 
dokumentacija 5.225 5.225   0 0 … 0 
ceste 727.005 0 727.005 0 0 … 0 
luči 129.138 0 129.138 0 0 … 0 
2. DDV 172.274 0 172.274 0 0 … 0 
DDV 172.274   172.274 0 0 … 0 
3. Investicijsko vzdrževanje 126.813 1.932 3.864 3.941 4.020 … 6.893 
4. Obratovalni stroški projekta 45.084 729 1.458 1.487 1.517 … 2.299 
NETO DENARNI TOK 2.446.321 102.349 -921.299 109.260 111.445 … 289.114 

      
  

ekonomske koristi 3.651.860 110.235 112.440 114.688 116.982 … 298.306 
ekonomski stroški 1.205.539 7.886 1.033.739 5.428 5.537 … 9.192 

       
 

ekonomske koristi - diskontirano 5 % 1.560.557 103.023 98.209 93.620 89.245 … 54.963 
ekonomski stroški - diskontirano 5 % 975.408 7.370 902.908 4.431 4.224 … 1.694 

      
  

Diskontirano 7% 95653,271 -804698,58 89188,7501 85021,0515  53268,9554 
 
ERR 7,25% 
ENPV          585.084 €  

Negativni denarni tok je prvi dve leti, ko se izvaja investicija negativen, kar je normalno. Ekonomske koristi in ekonomski stroški so oboji pozitivno, kar je 
skladno z Uredbo. 
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13.4 Analiza občutljivosti in tveganja 

13.4.1 Splošna  analiza občutljivosti 
 

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na 
izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili: 

• Povečanje investicije za 5%, 
• Povečanje investicije za 10%, 
• Zmanjšanje investicije za 5%, 
• Zmanjšanje investicije za 10%, 
• Povečanje operativnih stroškov za 5%, 
• Povečanje operativnih stroškov za 10%, 
• Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% 
• Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% 
• Povečanje prihodkov za 5%, 
• Povečanje prihodkov za 10%, 
• Zmanjšanje prihodkov za 5%, 
• Zmanjšanje prihodkov za 10%, 
• Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%. 

 

Rezultati za ekonomsko analizo občutljivosti so podani v sledeči preglednici. 

 

Tabela 31: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk 
Element NSV % odmika 

od 
osnove 

IRR % odmika 
od 
osnove 

OSNOVNI IZRAČUN 585.084 100% 7,25% 100% 
povečanje investicije  za 5% 539.924 92% 6,36% 88% 
povečanje investicije  za 10% 491.224 84% 5,53% 76% 
Zmanjšanje investicije za 5% 630.244 108% 8,25% 114% 
Zmanjšanje investicije za 10% 675.404 115% 9,39% 130% 
povečanje operativnih stroškov  za 5% 581.470 99% 7,21% 99% 

povečanje operativnih stroškov  za 10% 577.857 99% 7,16% 99% 

Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% 588.697 101% 7,29% 101% 
Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% 592.311 101% 7,34% 101% 

Povečanje prihodkov za 5% 661.997 113% 8,24% 114% 
Povečanje prihodkov za 10% 738.910 126% 9,26% 128% 
Zmanjšanje prihodkov za 5% 508.171 87% 6,27% 87% 
Zmanjšanje prihodkov za 10% 431.258 74% 5,31% 73% 
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Obrazložitev: 

V primeri povečanja investicije za 5 %  oz. 10% se interna stopnja donosa zmanjša, vendar še vedno 
ostaja v ekonomskih mejah upravičenosti, pri upoštevanju 7% diskontne stopnje.  V obeh primerih je 
neto sedanja vrednost pozitivna. V primeru povečanja investicije za 10% s le-ta zniža na 5,53%, 
vendar je še vedno nad 5,5%, kar pomeni rentabilno investicijo v javno prometno infrastrukturo.    

Povečanje operativnih stroškov za 5 % oz. 10% se interna stopnja ne zniža. Občutljivost investicije 
glede na operativne stroške je minimalna.   

Zmanjšanje prihodkov za 5 % oz. 10% pomeni, da v prvem primeru interna stopnja donosa pade pod 
7%, na 6,27%, oziroma 5,31%, vendar je projekt glede na kazalnike še vedno ekonomsko opravičljiv.  

Glede na okvirno merilo uspešnosti o dolgoročnih rezultatih ekonomske rasti in trenutnih časovnih 
preferenčnih stopenj je projekt z interno stopnjo donosa nad 5,5% ekonomsko upravičen. 

 

13.4.2 Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk 
 

Tabela 32: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% 
Element NSV % odmika 

od 
osnove 

IRR % odmika 
od 
osnove 

OSNOVNI IZRAČUN 585.084 100,00% 7,250% 100,00% 

povečanje investicije  za 1% 576.052 98,46% 7,063% 97,42% 

zmanjšanje investicije  za 1% 594.116 101,54% 7,441% 102,64% 

povečanje operativnih stroškov  za 1% 584.361 99,88% 7,241% 99,88% 

zmanjšanje operativnih stroškov  za 1% 585.807 100,12% 7,258% 100,12% 

Povečanje prihodkov za 1% 600.466 102,63% 7,447% 102,72% 

zmanjšanje prihodkov za 1% 569.701 97,37% 7,053% 97,29% 

 

Obrazložitev: 

Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih 
stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih 
odklonov od 5% glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v 
tabeli. Prav tako smo ugotovili, da 1% odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo 
donosa v tabeli. Glede na te dve postavki in manjše odstopanje od 5%, lahko ugotovimo, da v tej 
investiciji, pri upoštevanju 1% odstopanja ni kritičnih spremenljivk.     
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13.4.3 Analiza tveganja 
 

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je 
stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost. 

1. Poslovna tveganja 

Na področju poslovnih tveganj je občina izpostavljena predvsem prodajnega tveganja, saj iz naslova 
tega projekta ne bo imela prihodka. Tveganje glede vzdrževanja in obratovalnih stroškov 
rekonstruiranih cest se zmanjša, saj so izdatki manjši.   

2. Finančna tveganja  

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino, saj brez 
nepovratne pomoči ne bo mogla zapirati finančno konstrukcijo, saj je za tovrstno investicijo zelo 
težko pridobiti privatnega investitorja. Da omejimo tveganje in zapremo finančno konstrukcijo smo 
se prijavili na razpis za nepovratna sredstva.   

Kreditno tveganje ni prisotno, saj si občina za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi ne bo 
imela valutnega tveganja. 

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem 
denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev.  

3. Ekološko tveganje 

Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primernih materialov ter z visokokakovostno 
tehnologijo, ki bo preprečevala ekološko obremenjevanje.  

4. Tveganje javnega interesa 

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto življenja 
prebivalcev.  

5. Organizacijska struktura projekta 

Strokovno podkovani vodja investicije gospod Igor Premužič, ki bo odgovoren za zagotavljanje 
ustreznega  vzdrževanja nepremičnine, ima zadostne reference za vodenje postopka, prav tako pa se 
bo po potrebi obrnil na pristojno organizacijo. 
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14 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 

Rezultati finančne in ekonomske analize:  

Finančni kazalnik 

 

FIRR= negativen 

 
FNPV= -953.178,77 

 

RNSV= -1,055 
      

 

Ekonomski kazalniki 

 

EIRR= 7,250% 

 
ENPV= 585.084,08 

 

RNSV= 1,544 
      

 

Iz zgoraj navedenih kazalnikov je razvidno da je finančna analiza prikazala nesmotrnost investicije, 
medtem ko je ekonomska analiza prikazala upravičenost in smiselnost investicije.  

Odločitev ZA investicijo je ekonomsko upravičeno in sprejemljiva. 
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