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I.

UVOD

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016, v svojem 11. členu določa, da Dokument
identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere
in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument
identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin
predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije
oziroma nadaljevanju investicije.

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta je za ocenjevanje treba smiselno
uporabiti naslednje metodološke osnove:
 Določitev ciljev:
o

cilji se določijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in možnosti
ter načinov njihovega uresničevanja,

o

cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi programi, programi Skupnosti ter
zakoni in opredeljeni tako, da je mogoče ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje,

o

cilji morajo biti določeni tako, da je mogoče identificirati ekonomične in izvedljive
različice za njihovo izvedbo.

 Priprava predlogov scenarijev za uresničevanje ciljev:
o

scenariji se med seboj lahko razlikujejo po različnih mogočih lokacijah, tehničnotehnoloških rešitvah, obsegu, virih in načinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe,
rezultatih in drugih pomembnejših delih investicije,

o

upoštevajo se tudi scenariji, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov
financiranja (na primer fazna gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega
partnerstva),

o

za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani učinki za projekt predstavijo
najmanj s primerjavami stroškov in koristi v pogojih »z« investicijo ter izhodiščnega
scenarija »brez« investicije in/ali minimalni scenarij z upoštevanjem delnih izboljšav.

 Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in koristi vsakega scenarija:
o

v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posameznih udeležencev v celotnem
projektnem ciklu,
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ocena količin temelji na predpisani dokumentaciji (predhodne idejne rešitve in študije,
projektna in tehnično-tehnološka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti,
prostorski akti in druge osnove),

o

stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju v ekonomski dobi investicije, so:
investicijski stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroški obratovanja ter koristi,
ki jih lahko izrazimo v denarju in nedenarne koristi (posredne in neposredne); stroški in
koristi se ugotavljajo v finančni in ekonomski analizi po statični (za reprezentativno leto
v ekonomski dobi) in dinamični metodi (za celotno ekonomsko dobo investicije) v
obdobju, v katerem pričakujemo njihov nastanek,

o

izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo
nosilci javnih pooblastil,

o

predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in verodostojne,

o

vsi stroški in koristi, ki so izraženi v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah
(stalne cene, diskontiranje),

o

vsak scenarij vsebuje izračun finančnih, ekonomskih in drugih kazalnikov učinkovitosti
investicij ter opis rezultatov na podlagi meril, ki jih ni mogoče izraziti v denarju,

o

pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja splošna, 4 % diskontna stopnja.

 Ugotavljanje občutljivosti variant:
o

z analizo občutljivosti se opredeli kritične parametre investicijskega projekta, pri katerih
so projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na končni rezultat
investicije oziroma po stopnjah tveganja (z analizo tveganja), ter

o

izkaže ugotovitve analize o mogočih vplivih na pričakovan končni rezultat oziroma o
mogočih odmikih od projekcij.

 Izbor najboljšega scenarija in predstavitev izsledkov:
o

Vsak scenarij je treba presojati tudi z vidika najpomembnejših omejitvenih dejavnikov
(finančnih, zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih
dejavnikov),

o

pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, opis obravnavanih scenarijev,
primerjava scenarijev, razlogi za izbiro najboljšega (optimalnega) scenarija ter način
ocenjevanja izbire najboljšega scenarija.

Vrednost obravnavane investicije znaša 223.745,23 EUR z DDV (stalne cene, junij 2016). V skladu s 4.
členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
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področju javnih financ je potrebno za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo pod 300.000 EUR
zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), in sicer:
•

pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

•

pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer
visoki stroški vzdrževanja);

•

kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

V obravnavanem primeru se investicija v celoti financira iz proračunskih sredstev samoupravne
lokalne skupnosti, zato je potrebno izdelati DIIP:

I.1.

NAVEDBA INVESTITORJA

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Oplotnica. Občina Oplotnica je
organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Oplotnica in je samoupravna lokalna
skupnost, ustanovljena z zakonom. Na območju občine Oplotnica je 21 zaselkov: (1) Božje, (2) Brezje
pri Oplotnici, (3) Čadram, (4) Dobriška vas, (5) Dobrova pri Prihovi, (6) Gorica pri Oplotnici, (7)
Koritno, (8) Kovaški vrh, (9) Lačna Gora, (10) Malahorna, (11) Markečica, (12) Okoška Gora, (13)
Oplotnica, (14) Pobrež, (15) Prihova, (16) Raskovec, (17) Straža pri Oplotnici, (18) Ugovec, (19) Zg.
Grušovje, (20) Zlogona Gora in (21) Zlogona vas.

Tabela 1: Osnovni podatki o investitorju
INVESTITOR
Naziv:
OBČINA OPLOTNICA
Naslov:
Goriška c. 4, 2317 Oplotnica
Odgovorna oseba:
Matjaž ORTER, župan
Telefon:
+386 (0)2 845 09 00
Telefaks:
+386 (0)2 845 09 09
Uradni elektronski naslov:
obcina@oplotnica.si
Uradna spletna stran:
http://www.oplotnica.si
Davčna (ID) številka:
SI 70271046
Matična številka:
1357506000
Šifra dejavnosti:
84.110 Splošna dejavnost javne uprave
IBAN:
SI56 0137 1010 0009 759 (Banka Slovenije)
Žig:
Podpis odgovorne osebe:

Investicija, ki je predmet tega DIIP se bo izvajala na območju občine Oplotnica in naselja Oplotnica.
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NAVEDBA IZDELOVALCEV INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Za izdelavo investicijske dokumentacije za investicijo je odgovorna Občinska uprava Občine
Oplotnica.
Izdelovalec DIIP je IzEP, institut za evropske projekte, d.o.o., v sodelovanju z Občinsko upravo
Občine Oplotnica.

Tabela 2:

Osnovni podatki o izdelovalcu investicijskega programa

Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Telefon:
Uradni elektronski naslov:
Uradna spletna stran:
Davčna (ID) številka:
Matična številka:
Šifra dejavnosti:
IBAN:
Žig:

I.3.

IzEP, institut za evropske projekte, d.o.o.
Spodnja Polskava 116, 2331 PRAGERSKO
Tanja VINTAR, prokuristka
+386 (0)41 31 15 32
izep@izep.eu
http://www.izep.eu
SI 44065205
3656519000
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
SI56 0443 0000 1620 014 (Nova KBM d.d.)
Podpis odgovorne osebe:

NAVEDBA UPRAVLJAVCA

Upravljavec predmeta investicije po izvedbi investicije bo Občina Oplotnica.
Tabela 3: Osnovni podatki o bodočem upravljavcu
UPRAVLJAVEC
Naziv:
OBČINA OPLOTNICA
Naslov:
Goriška c. 4, 2317 Oplotnica
Odgovorna oseba:
Matjaž ORTER, župan
Telefon:
+386 (0)2 845 09 00
Telefaks:
+386 (0)2 845 09 09
Uradni elektronski naslov:
obcina@oplotnica.si
Uradna spletna stran:
http://www.oplotnica.si
Davčna (ID) številka:
SI 70271046
Matična številka:
1357506000
Šifra dejavnosti:
84.110 Splošna dejavnost javne uprave
IBAN:
SI56 0137 1010 0009 759 (Banka Slovenije)
Žig:
Podpis odgovorne osebe:
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I.4.

NAVEDBA

STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN

NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
Za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije za
investicijo je odgovorna Občinska uprava Občine Oplotnica in v okviru nje svetovalka za družbene
in društvene dejavnosti, Irena CEHTL, pravnica.

Tabela 4: Osnovni podatki o odgovornih za pripravo ustrezne investicijske ter projektne,
tehnične in druge dokumentacije
Naziv:
Občinska uprava Občine Oplotnica
Naslov:
Goriška c. 4, 2317 Oplotnica
Odgovorna oseba:
Irena CEHTL, svetovalka za družbene in društvene dejavnosti
Telefon:
+386 (0)2 845 09 17
Telefaks:
+386 (0)2 845 09 09
Elektronski naslov:
irenac@oplotnica.si
Žig:
Podpis odgovorne osebe:

II.
II.1.

ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
OPIS SPLOŠNEGA STANJA ZA PODRAVSKO STATISTIČNO REGIJO

Občina Oplotnica je locirana znotraj Podravske statistične oz. razvojne regije, ki sodi v kohezijsko
regijo Vzhodna Slovenija.

Slika 1:

Umestitev Podravske regije v prostoru Republike Slovenije

Vir: http://www.delo.si/assets/delo_v3/img/blank.png
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Podravska statistična regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta
največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko
regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu
pa na Republiko Hrvaško.

Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji vzhodni strani pa s
Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrvaško. Regijo
sestavlja 41 občin, in sicer: (1) Benedikt, (2) Cerkvenjak, (3) Cirkulane, (4) Destrnik, (5) Dornava, (6)
Duplek, (7) Gorišnica, (8) Hajdina, (9) Hoče – Slivnica, (10) Juršinci, (11) Kidričevo, (12) Kungota, (13)
Lenart, (14) Lovrenc na Pohorju, (15) Majšperk, (16) Makole, (17) Maribor, (18) Markovci, (19)
Miklavž na Dravskem polju, (20) Oplotnica, (21) Ormož, (22) Pesnica, (23) Podlehnik, (24) Poljčane,
(25) Ptuj, (26) Rače – Fram, (27) Ruše, (28) Selnica ob Dravi, (29) Slovenska Bistrica, (30) Središče
ob Dravi, (31) Starše, (32) Sveta Ana, (33)Sveta Trojica v Slovenskih goricah, (34) Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, (35) Sveti Jurij v Slovenskih goricah, (36) Sveti Tomaž, (37) Šentilj, (38) Trnovska
vas, (39) Videm, (40) Zavrč in (41) Žetale.

Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 1. 2017 živelo
322.043 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije konstantno
upada.

Tabela 5:

Prebivalstvo v Podravski regiji 2003–2016 (na dan 1. 1.)

Leto
Slovenija
Podrav. r.
Delež

2003
1.995.033
319.804
16,03

Leto
Slovenija
Podrav. r.
Delež

2010
2.046.976
323.343
15,79

2004
1.996.433
319.426
16,00
2011
2.050.189
323.119
15,76

2005
1.997.590
319.114
15,97
2012
2.055.496
323.534
15,74

2006
2.003.358
319.235
15,93
2013
2.058.821
323.238
15,70

2007
2.010.377
319.706
15,90
2014
2.061.085
323.328
15,69

2008
2.025.866
321.781
15,88
2015
2.062.874
323.356
15,68

2009
2.032.362
322.900
15,89
2016
2.064.188
322.553
15,63

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko povprečje.

Tabela 6: Gostota prebivalstva v Podravski regiji (na dan 1. 1. 2017)
Površina v km2 Št. preb. Preb./km2
Slovenija
20.273
2.065.895
101,90
Podravska regija
2.170
322.043
148,41
Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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2017
2.065.895
322.043
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Dokument identifikacije investicijskega projekta
REKONSTRUKCIJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA

OBČINA OPLOTNICA

Gospodarska moč Podravske regije, merjena z BDP, je pod slovenskih povprečjem. V letu 2015 je
bilo v Podravski regiji ustvarjenega 12,90 % BDP države. BDP je regije znašal 15.456,00 EUR na
prebivalca, kar predstavlja 82,7 % slovenskega povprečja.

Slika 2:
BDP na prebivalca, primerjalno: državni povprečje, najbolj in najmanj razvita regija,
v obdobju 2000-2015

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih
dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje
in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni
strukturi prebivalstva) ter neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene infrastrukture
znotraj regije. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko, razvojno šibkih
območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim
dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih.

Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj regije
precejšnje razlike v razvitosti občin. S finančno in gospodarsko krizo so se razmere v regiji še
poslabšale.
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Indeks razvojne ogroženosti za Podravje (regija NUTS 3) za programsko obdobje 2014-2020 znaša
123,9 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020;
Uradni list RS, št. 34/2014).

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v letu 2016 v Podravski statistični regiji 116.433 delovno
aktivnih prebivalcev (po prebivališču). Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je znašala stopnja
brezposelnosti v marcu 2017 (zadnji objavljeni podatek) in 11,8 %. V istem obdobju je ta stopnja na
državni ravni znašala 10,2 %.

II.2. ANALIZA STANJA V OBČINI OPLOTNICA
II.2.1.

PROSTORSKA OPREDELITEV OBČINE OPLOTNICA

Občina Oplotnica1 leži v severovzhodnem delu Slovenije in se v slikoviti pokrajini pod jugovzhodnimi
obronki Pohorja razprostira na 33 km2, na nadmorski višini od 320 m do 679 m. Iz kraja vodijo ceste
na Pohorje, Roglo, v Zreče, Slovenske Konjice, Tepanje in Slovensko Bistrico. Na občino Oplotnica
pa mejijo občine Zreče, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica.

Slika 3:

Umestitev Občine Oplotnica v prostor

Vir: Geopedia.si2

1
2

Predstavitev Občine Oplotnica in kraja Oplotnica je povzeta po opisih na spletni strani http://www.oplotnica.si
Prirejeno po viru Geopedia.si, 2017, (online), dostopno na naslovu: http://www.geopedia.si
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V novejši zgodovini se Oplotnica kot gospodarsko središče tega območja prvič omenja leta 1182. Do
leta 1782 je bila last Žičkega samostana. Šele v 19. stoletju se je vas zaradi lesne obrti, trgovine in
kamnoloma v bližnjem Cezlaku razvila v večjo ruralno oblikovano naselbino, ki danes po gostoti
naseljenosti spada med gosto naseljena območja.

Občina Oplotnica leži na prostoru, kjer se stikajo sedimentne (glina in melj) in metamorfne kamnine
iz časa terciarja. Iz pedološkega vidika se v nižjih predelih občine Oplotnica nahaja rjava prst na
karbonatnih kamninah in flišu, medtem ko v višjih predelih občine prevladuje kisla rjava prst na
nekarbonatnih kamninah in flišu. V najvišjem predelu občine se nahaja magmatska kamnina,
globočnina imenovana Tonalit, ki ga pridobivajo v Cezlaku nad Oplotnico. Neposredno ob
kamnolomu tonalita je Čizlakit (zelena globočnina), katere edino najdišče je v Cezlaku pri Oplotnici.
Čizlakit je nekoliko manj obstojna kamnina kot tonalit, kvalitetnejših najdišč pa zaenkrat še niso
našli. Občina Oplotnica leži na delno gričevnatem in pretežno hribovitem območju, ki se nahaja na
področju destrukcijskega rečnega reliefa.

II.2.2.

DEMOGRAFSKA SLIKA OBČINE OPLOTNICA

Na območju občine Oplotnica živi po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (na
dan 1.1.2017) 4.099 prebivalcev, gostota poseljenosti tega območja znaša 123,5, prebivalcev na km2.
Število prebivalcev v zadnjih letih nekoliko narašča.

Slika 4:

Gibanje prebivalstva v občini Oplotnica, v obdobju 2008-2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije3

3

Povzeto po Statistični urad RS, 2017, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si
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Tabela 7:

OBČINA OPLOTNICA

Prebivalstvo po naseljih v občini Oplotnica na dan 1. 1. 2017

Občina/naselje
Skupaj
0-14 let
Občina OPLOTNICA
4.099
641
Božje
132
22
Brezje pri Oplotnici
127
12
Čadram
274
47
Dobriška vas
71
17
Dobrova pri Prihovi
54
14
Gorica pri Oplotnici
244
41
Koritno
196
37
Kovaški Vrh
48
9
Lačna Gora
166
15
Malahorna
294
44
Markečica
109
16
Okoška Gora
207
30
Oplotnica
1.407
222
Pobrež
150
24
Prihova
81
13
Raskovec
72
12
Straža pri Oplotnici
71
6
Ugovec
151
28
Zgornje Grušovje
111
16
Zlogona Gora
87
12
Zlogona vas
47
4
Vir: Statistični urad Republike Slovenije4

15-64 let
2.800
86
89
173
50
36
166
127
31
131
200
82
150
952
94
51
53
48
103
78
65
35

65 + let
658
24
26
54
4
4
37
32
8
20
50
11
27
233
32
17
7
17
20
17
10
8

Tabela 8: Prebivalstvo v Občini Oplotnica na dan 1. 1. 2017
Povprečna starost (leta)
Indeks staranja
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)
Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%)
Koeficient starostne odvisnosti
Koeficient starostne odvisnosti mladih
Koeficient starostne odvisnosti starih
Vir: Statistični urad Republike Slovenije5

Slovenija
43,0
126,5
14,9
66,2
18,9
5,1
51,1
22,6
28,6

Oplotnica
41,4
102,7
15,6
68,3
16,1
3,5
46,4
22,9
23,5

Indeks staranja (razmerje med starim prebivalstvom - starim 65 let in več in mladim prebivalstvom
- starim od 0–14 let, pomnoženo s 100) je v Občini Oplotnica bistveno ugodnejši od nacionalnega
povprečja. Koeficient starostne odvisnosti pove, koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od
100 delovno sposobnih. Tudi ta je v občini ugodnejši od nacionalnega povprečja, predvsem zaradi
nizkega koeficienta starostne odvisnosti starih prebivalcev.

4
5

Povzeto po Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si
Povzeto po Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si
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V občini Oplotnica lahko opazimo naravni prirast na 1000 prebivalcev pomembno večji od
slovenskega povprečja.

Tabela 9: Naravno gibanje prebivalstva, Občina Oplotnica, leto 2015
Živorojeni
na 1000 prebivalcev
SLOVENIJA
10,0
Oplotnica
10,1
Vir: Statistični urad Republike Slovenije6

Umrli
na 1000 prebivalcev
9,6
7,4

Naravni prirast
na 1000 prebivalcev
0,4
2,7

Podatki o selitvenih gibanjih prebivalstva kažejo na povečano priseljevanje na območje občine.
Ocenjujemo, da je to predvsem posledica visoke stopnje ohranjenosti in zaščite narave, prijaznosti
bivanja in razvojne naravnanosti občine.

Slika 5:

Selitvena gibanja v Občini Oplotnica, v letih 1999-2015

Vir: Statistični urad Republike Slovenije7

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/2015) na podlagi 24. člena
Zakona o financiranju občin določa metodologijo za določitev razvitosti občin. Izračun razvitosti se
določi na osnovi:
•

kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na
zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število
delovno aktivnega prebivalstva občine,

6
7

Povzeto po Statistični urad RS, 2017, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si
Povzeto po Statistični urad RS, 2017, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si
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kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja
registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,

•

kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih
komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo),
opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne
infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.

Tabela 10: Podatki o kazalnikih za določitev koeficienta razvitosti občin

SLO max
SLO min
Oplotnica

SLO max
SLO min
Oplotnica

Osnova za dohodnino
na prebivalca (v EUR,
povp. 2010-2013)

Število
delovnih mest
na število
delovno
aktivnega
prebivalstva
(indeks, povp.
2011-2014)

Bruto dodana
vrednost
gospodarskih
družb na
zaposlenega (v
EUR, povp. 20112014)

Indeks
staranja
prebivalstva
občine
(indeks, povp.
2012-2015)

Stopnja
registrirane
brezposelnosti
na območju
občine (v %, povp.
2011-2014)

11.450
(Trzin)
4.653
(Rogašovci)
7.002

336,1
(Trzin)
28,2
(Tabor)
38,2

68.761
(Šoštanj)
10.085
(Hodoš)
20.699

279,6
(Kostel)
64,4
(Komenda)
106,3

23,6
(Dobrovnik)
5,2
(Cerkno)
10,5

Stopnja
delovne aktivnosti
na območju
občine (v %, povp.
2011-2014)

Delež območij
Natura 2000 v
občini (2013)

Delež
prebivalcev, ki
imajo
priključek na
javno
kanalizacijo (v %,
povp. 2011-2014)

Poseljenost
občine (v km2
na prebivalca,
povp. 20122015)

Kulturni
spomeniki in
enote javne
kulturne
infrastrukture
na prebivalca in
na km2 - povprečje
(standardizirana
vrednost kazalnika,
2015)

66,3
(Loška dolina)
31,3
(Kuzma)
57,7

100,1
(več očin)
0,00
(več občin)
5,7

93,7
(Trzin)
0,8
(več občin)
25,0

0,189
(Solčava)
0,001
(LJ, MB)
0,008

1,000
(Hodoš)
0,000
(Bloke)
0,427

Koeficient razvitosti Občine Oplotnica za leti 2016 in 2017 znaša K=0,998, kar Občino Oplotnica umešča
tik pod povprečno stopnjo razvitosti občin v Republiki Sloveniji.

8

Vir:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/dolocitev_koeficientov_razvitosti_obcin/za_leti_
2016_in_2017/
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II.2.3.

ŠPORT IN ŠPORTNA INFRASTRUKTURA V OBČINI OPLOTNICA

Občina Oplotnica razpolaga le z 62,06% minimalnega standarda v športu z nepokritimi vadbenimi
površinami.

Občina Oplotnica razpolaga s športnimi objekti v krajih Oplotnica in Prihova. V Oplotnici se v
neposredni bližini OŠ Pohorskega bataljona, nahaja športni park, ki zajema:
•

športno dvorano Milenij;

•

asfaltno površino za košarko in rokomet;

•

travno igrišče za nogomet.

V letu 2000 zgrajena športna dvorana Milenij je zaprt športni objekt, v skupni površini 2.050 m2, od
tega vadbena površina meri 861 m2. Gre za osrednji športni objekt v Občini, ki ga v 50 % uporablja
osnovna šola za izvajanje lastnega vzgojno-izobraževalnega procesa, v 12 % vrtec, v preostalem
deležu pa zunanji uporabniki. Primeren je za izvajanje programov košarke, malega nogometa,
rokometa, odbojke ter borilnih veščin. Objekt ima ustrezno urejene spremljajoče prostore in
pridobljeno homologacijo v panogi karate.

Obstoječa zunanja športna infrastruktura:
•

kombinirana asfaltna površina za košarko in rokomet v Športnem parku Oplotnica;

•

nogometno igrišče v Športnem parku Oplotnica;

•

Igrišče Prihova.

Tabela 11: Športna infrastruktura v Občini Oplotnica
ŠPORTNI OBJEKT
Površina m2
POKRITE POVRŠINE
Športna dvorana Milenij
Skupaj
NEPOKRITE POVRŠINE
Asfaltna površina za košarko in rokomet
Nogometno igrišče
Igrišče Prihova
Skupaj

Na preb.

Slovenija

Umeritve
Resolucije9

2.050
2.050

0,5

0,33

0,35

918
5.580
938
9.486

2,31

3,18

3,2

9

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št.
26/14)
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Prikazane površine so pretežno namenjene izvajanju pouka športne vzgoje v okviru osnovnih šol in
izvajanju programa vrtca. V terminih izven izvajanja šolskega urnika, športne površine uporabljajo
krajani in športna društva.

Občina Oplotnica je v letu 2016 izvajanju športnih vsebin v občini z Letnim programom športa
zagotovila 210.698,00 EUR, od tega:
•

za športne vsebine društev in drugih izvajalcev nacionalnega programa športa na lokalnem
nivoju =42.000,00 EUR;

•

za šolska športna tekmovanja =4.000,00 EUR;

•

za športne programe predšolskih otrok =500,00 EUR;

•

za objekte =164.198,00 EUR.

Športno dejavnost imajo na območju Občine Oplotnica registrirano naslednja aktivna društva:
•

Športno društvo Oplotnica;

•

Športno društvo Pohorje Oplotnica;

•

Klub nogometa Oplotnica;

•

Planinsko društvo Oplotnica;

•

Judo klub Oplotnica;

•

Shotokan karate klub Oplotnica;

•

Konjeniški klub Oplotnica;

•

Strelsko društvo Gmajna;

•

Strelsko društvo Pik As;

•

Strelsko društvo Pohorski bataljon Oplotnica;

•

Društvo Krap Partovec.

II.2.4.

ANALIZA STANJA ZA OBRAVNAVANI OBJEKT

Investitor želi dolgoročno urediti celotni Športni park Oplotnica. Načrt urejanja je razdeljen v tri
faze:
•

1. faza: rekonstrukcija nogometnega igrišča,

•

2. faza: izgradnja atletske steze, dostopov, intervencija in površine za rolkanje in

•

3. faza: izgradnja tribun, dostop do obstoječega parkirišča, razsvetljava obstoječega
šolskega igrišča.
16
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Predmet tega DIIP je izvedba prve faze, t.j. rekonstrukcija nogometnega igrišča.

Športni park Oplotnica se nahaja v vzhodnem delu naselja, severno od OŠ in zahodno od Šolske
ulice. Značilnost obstoječe konfiguracije so brežine, s katerimi je obdano nogometno igrišče s
severne, vzhodne in zahodne strani.

Slika 6:

Obstoječe stanje

Vir: https://earth.google.com

Obstoječe igrišče je locirano v približni smeri sever-jug. Dimenzija obstoječe igralne površine je 100
x 60 m, kar zadostuje kriteriju za nižji ligaški nivo tekmovanja. Igrišče je v višinskem smislu
neustrezno, saj znaša prečni naklon do 2 %, višinska razlika med SV in JZ vogalom pa znaša 2,60 m.
Igralna površina je neravna in izrazito trda.

III.

OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER
PREVERITEV

USKLAJENOSTI

Z

RAZVOJNIMI

STRATEGIJAMI

IN

POLITIKAMI
Namen investicije je rekonstrukcija obstoječega nogometnega igrišča. Predvideno je, da se
obstoječe igrišče nekoliko prestavi in poveča iz 100 x 60 m na 100 x 65 m. Zaradi neprimerne
obstoječe višinske ureditve bodo potrebna obsežnejša zemeljska dela (izkop, nasip). Predvidena
višinska ureditev določa vzhodni in zahodni rob igrišča na isti koti (385,00), vzdolžna s bo nekoliko
dvignjena (385,20). Igralna površina se humusira in zaseje s specialno travno mešanico. Tako
urejena površina bo usklajena s pravili Nogometne zveze Slovenije.
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V okviru investicije se izvede tudi odvodnjavanje in drenaža površine. V ta namen bo vgrajenih 234
m PE kanalizacijskih in 624 m drenažnih cevi.

Z izvedbo investicije investitor zasleduje naslednje cilje:
•

povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva, športno aktivnih predšolskih, šoloobveznih
otrok in mladine ;

•

povečati varnost uporabe nogometnega igrišča za vse uporabnike, zlasti za otroke;

•

omogočiti celovito in kakovostno izvajanje rekreacije in organiziranih športnih programov
na ustreznih površinah;

•

zagotoviti ustrezne površine za izvajanje nogometnih in tudi drugih tovrstnih tekmovanj;

•

izboljšanje standarda športne infrastrukture v kraju, občini in širši skupnosti;

•

izboljšanje pogojev za življenje in kvalitete bivanja ter povečanje privlačnosti podeželskega
okolja;

•

pospeševati razvoj športne rekreacije v kraju;

•

prispevati k celoviti zaokrožitvi ureditve Športnega parka Oplotnica.

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) določa, da lokalna skupnost
uresničuje javni interes v športu tako, da:
•

zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne
skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,

•

spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,

•

načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakon športne objekte opredeljuje kot za športno dejavnost opremljene in urejene površine in
prostore. Javni športni objekti pa so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih
skupnosti.

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list
RS, št. 26/14) ugotavlja, da so zlasti občine z intenzivnimi investicijskimi vlaganji zagotovile
infrastrukturen pogoje za izvajanje športne dejavnosti. V preteklih letih je bila zgrajena mreža
športnih površin, ki zagotavlja 0,33 m2 pokritih in 3,18 m2 nepokritih športnih površin na prebivalca.
Ob tem ni bil vzpostavljen učinkovit razvid športnih objektov, ki bi omogočil ustrezen pregled za
bolj smotrno izpopolnjevanje mreže. V nekaterih lokalnih sredinah so bili zgrajeni za vzdrževanje
stroškovno zahtevni športni objekti, ki jih bodo lokalne skupnosti zaradi omejenosti lokalnih
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proračunov težko vzdrževale. Na splošno je bila gradnja mreže športnih objektov področno
razpršena, predvsem so bili zgrajeni večnamenski športni objekti.

Resolucija opredeljuje svoje strateške cilje, kot sledi:
•

kakovostno izkoriščanje in učinkovito ravnanje s športnimi objekti in površinami za šport v
naravi;

•

zagotavljanje 0,35 m2 pokritih in 3,2 m2 nepokritih športnih površin na prebivalca, ki bodo
ustrezno prostorsko umeščene;

•

zagotavljanje športnih objektov in površin za šport v naravi, ki bodo zgrajeni, posodobljeni
in upravljani po načelih trajnostnega razvoja;

•

izboljšanje učinkovitosti uporabe javnih športnih objektov;

•

vključitev zasebnih športnih objektov v mrežo športnih objektov za uresničevanje javnega
interesa na področju športa;

•

zagotoviti ustrezno kakovostno mrežo športnih objektov in površin za celostno
programsko podstrukturo športa.

Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji določajo, da je potrebno za izvajanje pouka
športne vzgoje, aktivno rekreacijo učencev in športno vadbo oziroma treninge posameznih selekcij
ob osnovnih šolah zagotoviti zunanji prostor – športno igrišče. Za športno igrišče je treba v
odvisnosti od kapacitete šole odmeriti najmanj 7-10 m2 na učenca. Za šolo z 18 oddelki je treba
zgotoviti 8,88 m2 na učenca.

Urejanje občinske športne infrastrukture je stalna naloga Občine Oplotnica in vključena v vsakoletni
proračun občine, Letni program športa, v primeru investicijskih vlaganj, pa tudi v Načrt razvojnih
programov.
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PREDSTAVITEV VARIANT

Scenarij »brez« investicije pomeni ohranitev obstoječega stanja. Po tem scenariju lahko na dolgi
rok pričakujemo:
•

zmanjšanje športno aktivnih uporabnikov;

•

zmanjševanje vključenosti občanov v šport in rekreacijo in s tem zmanjševanje kvalitete
življenja in zdravja prebivalstva;

•

neizkoriščenost prostora, ki je že danes namenjen v rekreativne namene;

•

okrnjeno športno prireditveno aktivnost.

V kolikor upoštevamo tudi oportunitetne stroške, ki temeljijo zlasti na zamujenih priložnostih na
področju športa in zdravja, je alternativa z investicijo smiselna in upravičena.

Scenarij »z« investicijo zajema izvedbo investicije, kot jo opredeljuje ta DIIP. Po tem scenariju
prispevamo k ciljem investicije. Investitor je znotraj tega scenarija ugotavljal možen obseg
investicije glede na predvidene faze celovitega urejanja Športnega parka Oplotnice.

Glede na omejene finančne možnosti se je odločil za rekonstrukcijo nogometnega igrišča v obsegu,
opredeljenem v predhodnem poglavju. Izvedena bo nivojska izravnava površine in razširitev na 100
x 65 m. Igralna površina bo na novo humusirana in zasejana s specialno travno mešanico. V okviru
investicije se izvede tudi odvodnjavanje in drenaža površine.
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V.

OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH
STROŠKOV

Investicija zajema rekonstrukcijo obstoječega nogometnega igrišča.

Stalne cene v tem DIIP so določene na osnovi opredelitev v izdelani projektni dokumentaciji,
projektantske ocene stroškov, dosedanjih izkušenj strokovnega kadra investitorja pri primerljivih
investicijah ter na osnovi že potrjenih ponudb izvajalcev storitev.

Tabela 12: Investicijski stroški po stalnih cenah, junij 2017
Strošek (stalne cene)
Brez DDV % DDV
DDV
Z DDV
Investicijska dokumentacija
900,00
22,0
198,00
1.098,00
Projektna in druga dokumentacija
4.000,00
22,0
880,00
4.880,00
Preddela in rušitvena dela
1.160,00
22,0
255,20
1.415,20
Zemeljska dela - spodnji ustroj
100.235,00
22,0
22.051,70 122.286,70
Zgornji ustroj
43.195,00
22,0
9.502,90 52.697,90
Odvodnjavanje in drenaža
26.713,00
22,0
5.876,86 32.589,86
Nepredvidena dela (3 %)
5.139,09
22,0
1.130,60
6.269,69
Nadzor (1,2 %)
2.055,64
22,0
452,24
2.507,88
SKUPAJ
183.397,73
40.347,50 223.745,23
Za načrtovano investicijo ni pričakovanih tujih virov financiranja, zato v tem DIIP celotne stroške
opredeljujemo tudi za upravičene stroške.

Investicija bo zaključena prej kot v enem letu od priprave tega DIIP, zato preračuna stalnih cen v
tekoče, skladno z določili Uredbe ne izračunavamo. Stalne cene so enake tekočim.

Dinamika nastanka stroškov se načrtuje v letu 2017 in v prvi polovici leta 2018.

Tabela 13: Dinamika investicijskih stroškov
Strošek (stalne cene, z DDV)

Leto 2017

Leto 2018

SKUPAJ

Investicijska dokumentacija
Projektna in druga dokumentacija
Preddela in rušitvena dela
Zemeljska dela - spodnji ustroj
Zgornji ustroj
Odvodnjavanje in drenaža
Nepredvidena dela (3 %)
Nadzor (1,2 %)

1.098,00
4.880,00
1.415,20
19.520,00
0,00
2.440,00
366,29
280,51

0,00
0,00
0,00
102.766,70
52.697,90
30.149,86
5.903,40
2.227,37

1.098,00
4.880,00
1.415,20
122.286,70
52.697,90
32.589,86
6.269,69
2.507,88

SKUPAJ

30.000,00

193.745,23

223.745,23
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VI.

OBČINA OPLOTNICA

OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

VI.1. PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA
Za celotno ureditev Športnega parka Oplotnica je izdelan Projekt za izvedbo, ki ga je maja 2012
izdelal TMD Invest d.o.o., zanj odgovorni projektant: Vladimir Korbar (IZS G-9337).

Za določitev ocene stroškov gradnje je bil izdelan popis del in pridobljene informativne ponudbe.

VI.2. OPIS LOKACIJE
Obravnavano območje obsega parcelo št. 2491/12 in 2492/19, obe k.o. Oplotnica. Dostop do igrišča
je iz Šolske ulice.

Slika 7:

Lokacija igrišča

Vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=OPLOTNICA

Tabela 14: Opredelitev zemljišč
Številka parcele:
2491/12
Katastrska občina: 763 – Oplotnica
Površina:
19.505 m2
Lastnik:
Občina Oplotnica
Namenska raba:
2 % stanovanjska površina
26 % osrednje območje centralnih dejavnosti
64 % površine za oddih in rekreacijo
8 % ostale prometne površine
Dejanska raba:
5,5 % kmetijsko zemljišče
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Številka parcele:
Katastrska občina:
Površina:
Lastnik:
Namenska raba:
Dejanska raba:

94,5 % pozidano zemljišče
2492/19
763 – Oplotnica
5.653 m2
Občina Oplotnica
92 % stanovanjske površine za posebne namene
8 % ostale prometne površine
100 % kmetijsko zemljišče

Veljavni prostorski akti: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Oplotnica (Uradni list RS,
štev. 26/2016).

VI.3. OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM
IZVEDBE
Celotni stroški so ocenjeni v višini 223.379,23 EUR, od tega:
•

dokumentacija, v višini 5.612,00 EUR z DDV;

•

GO dela, v višini 215.259,35 EUR;

•

Nadzor, v višini 2.507,88 EUR.

Slika 8:

Struktura investicijskih stroškov

Nepredvidena dela
(3 %)
6.269,69
3%

Projektna in druga
dokumentacija
Investicijska 4.880,00
2%
dokumentacija
Preddela in
732,00
rušitvena
dela
0%
1.415,20
1%

Nadzor (1,2 %)
2.507,88
1%

Odvodnjavanje in
drenaža
32.589,86
14%
Zgornji ustroj
52.697,90
24%

Zemeljska dela spodnji ustroj
122.286,70
55%
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Tabela 15: Časovni načrt izvedbe
Aktivnost
Izdelava PZI projekta
Priprava popisa del in tehničnih specifikacij
Priprava DIIP
Potrditev DIIP
Priprava in izvedba javnega naročila
Izvajanje del
Nadzor in spremljanje investicije
Predaja novega igrišča v uporabo

OBČINA OPLOTNICA

Obdobje izvajanja
2012
06/2017
06/2017
06/2017
7-8/2017
10/2017-5/2018
10/2017-5/2018
05-06/2018

VI.4. VARSTVO OKOLJA
Glede na predpise s področja varstva okolja je bila investicija ocenjena z vidika varstva okolja, pri
čemer je investitor ugotovil:
 da se kvaliteta zraka v neposredni okolici ne bo poslabšala;
 da se emisijsko stanje hrupa v bližnji okolici ne bo poslabšalo;
 da ob rednem vzdrževanju in nadzoru izvedba investicije ne bo imela degradacijskih vplivov
na kvaliteto površinskih voda, podzemne vode in tal;
 da se glede na lokacijo stanje ostalih parametrov (krajina, flora, favna, odpadki) ne bo
poslabšalo v taki meri, da bi negativno vplivalo na okolje.

Negativne vplive na zrak, tla in posredno na podzemno vodo v času gradbenih del je potrebno
omejiti z vrsto ukrepov, ki se morajo izvajati na celotnem območju gradbenih del in transportnih
poti, kot npr.:
 z uporabo tehnično brezhibnih transportnih in gradbenih strojev,
 z optimizacijo gradbenih poti,
 z rednim čiščenjem in primernim vzdrževanjem voznih površin,
 z onesnaženim materialom se ravna v skladu z veljavnimi pravilniki in drugo pozitivno
zakonodajo,
 z ustrezno hrambo, skladiščenjem in oddajo ter predelavo gradbenih odpadkov,
 z izvedbo gradnje izven nočnega časa, nedelj in praznikov,
 z uporabo strojev, ki prekomerno ne povzročajo hrupa,
 z izogibanjem posegov v habitat v obdobju vegetacije in razmnoževanja.

Eventualno nastali negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni na stroške povzročitelja.
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Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:
 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin)
 okoljska učinkovitost (uporaba kvalitetnih, okolju nenevarnih materialov, uporaba
najboljših razpoložljivih tehnik, kontrolirano ravnanje z gradbenimi odpadki),
 trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija
gradbenih in transportnih poti, izgradnja nizko energetskega objekta),
 zmanjševanje vplivov na okolje (z izvedbo investicije se bo povečala sanitarna
neoporečnost pitne vode v objektu, z nizko energetsko gradnjo se bo porabilo manj
toplotne energije).

VI.5. KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA S PROSTORSKO OPREDELITVIJO
Investicijo bo vodila Občina Oplotnica. Za nemoteno izvedbo projekta bo skrbela ustrezno
strokovno usposobljena, neformalno oblikovana projektna skupina, ki jo sestavljajo:
1.

Matjaž Orter, župan,

2. Irena cehtl,
3. Predstavnik športnih društev,
4. nadzornik (še ni izbran),
5. predstavnik izvajalca GO (še ni izbran).
Po potrebi se bo v projektno skupino vključeval tudi predstavnik bodočega upravljavca.

Slika VI.5.-1: Projektna skupina

Matjaž Orter,
Župan

predstavnik
društev

Irena Cehtl

izvajalci
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Projektna skupina bo delovala v prostorih Občinske uprave Občine Oplotnica in na kraju gradnje.
Sestajala se bo po potrebi, praviloma pa enkrat tedensko. Odločitve skupine bodo razvidne iz
zapisnikov in poročil. Projektna skupina bo spremljala napredovanje projekta, ažurno sprejemala
potrebne odločitve ter na vsako zahtevo poročala pristojnim organom o doseženih fizičnih in
finančnih kazalnikih projekta.

Za izvedbo investicije Občina Oplotnica ne načrtuje novih zaposlitev. Prav tako nove zaposlitve niso
predvidene za upravljanje z igriščem po investiciji.

VI.6. PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA
Občina Oplotnica bo za izvedbo investicije potrebna sredstva zagotovila znotraj svojega proračuna.

Za zaprtje finančne konstrukcije morajo biti v proračunu zagotovljena sredstva za celotno
investicijo, po tekočih cenah. V danem primeru so stalne cene neke tekočim.

Občina Oplotnica mora tako s svojim proračunom zagotoviti lastna proračunska sredstva:
•

V letu 2017: 30.000,00 EUR

•

V letu 2018: 193.745,23 EUR, oziroma razliko potrebnih sredstev.

Najem posojila za potrebe izvedbe investicije v fazi priprave tega DIIP ni predviden.

VI.7. INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI
UPRAVIČENOSTI PROJEKTA
V skladu z določili Uredbe je bila za obravnavano investicijo izdelana še analiza stroškov in koristi. V
izračunu so bila upoštevana naslednja izhodišča:
•

investicijski stroški v višini in dinamiki, kot je opredeljeno v predhodnih poglavjih;

•

življenjska doba investicije: 15 let;

•

pričetek uporabe: 1. 6. 2018;

•

kot operativne stroške smo opredelili: stroške košnje, vzdrževanja golov, zarisovanje črt,
vzdrževanje drenaž in kanalizacije in jih ocenili v višini 1.000,00 EUR na letni ravni;

•

športno igrišče ne bo ustvarjalo neposrednih prihodkov (najemnina bo brezplačna);

•

kot koristi smo opredelili:
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regijski vpliv; ocenili smo, da bo vsaj 60 % investicije izvedene z lokalnimi izvajalci;

o

boljše zdravstveno stanje prebivalstva in preprečeno odseljevanje; korist iz tega
naslova smo ocenili v višini 50 % BDP na prebivalca za Podravsko regijo, od leta 2019
dalje;

•

za očiščenje investicijskih stroškov davkov in prispevkov smo določili in upoštevali
konverzijski faktor 0,6230 (najprej smo celotno investicijsko vrednost očistili 22% DDV, v
nadaljevanju pa smo ocenili, da je investicija sestavljena iz 60 % dela, ki je obdavčeno v 40 %
deležu in iz 40 % materiala);

•

upoštevna je 4 % diskontna stopnja (skladno z Uredbo).

Tabela 16: Rezultati analize stroškov in koristi
Kazalec
Investicijski izdatki

EUR

223.745,23

Rezidualna vrednost

EUR

6.215,12

Diskontna stopnja

%

4,00

Rezultati finančne analize
Finančna neto sedanja vrednost

EUR

-223.672,38

Relativna neto sedanja vrednost

EUR

-99,97

Finančna interna stopnja donosnosti

%

Ni izračunljiva

Rezultati ekonomske analize
Ekonomska neto sedanja vrednost

EUR

43.388,14

Ekonomska interna stopnja donosnosti

EUR

21,10

Izvedli smo tudi analizo občutljivosti in ugotovili, da je investicija manj občutljiva na dejavnike
tveganja:
•

pri povečanju investicijskih stroškov za 10 % se ekonomska interna stopnja donosnosti
zniža na 12,87 %;

•

pri povečanju investicijskih in operativnih stroškov za 10 % se ekonomska interna stopnja
donosnosti zniža na 12,62 %;

•

pri povečanju investicijskih in operativnih stroškov za 10 % in zmanjšanju koristi za 10 %
se ekonomska interna stopnja donosnosti zniža na 6,76 %.

Torej je tudi pri bistveni spremembi vhodnih podatkov naložba še vedno družbeno sprejemljiva
(ekonomska interna stopnja donosnosti presega splošno 4 % diskontno stopnjo).
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VII.

OBČINA OPLOTNICA

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM
NAČRTOM

Glede na višino investicije, v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010, izdelava
druge investicijske dokumentacije ni potrebna.
Investitor ugotavlja, da je smiselno nadaljevanje načrtovanih aktivnosti investicije. Časovni načrt
teh aktivnosti je predhodno podan v tem DIIP.
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