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 Številka:  

 

 

Verzija 

I. 
 

 

Naročnik:  
OBČINA PREVALJE 
TRG 2A, 2391 PREVALJE 

 

 
Odgovorna oseba za izvedbo investicije : 

DR. MATIJA TASIČ, ŽUPAN OBČINE PREVALJE 
 

 
 

 
Odgovorni vodja projekta naročnika: 

 EMILIJA IVANČIČ, V. D. TAJNIKA OBČINE 

 
 
  

 

Izdelovalec dokumenta: 

PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, 
ALIANCA S.P., PREVALJE 
 
TANJA FUČEC SRNEC,UNIV.DIPL.ING 

      

 

Kraj in datum izdelave: 

NA PREVALJAH, 14.12.2013 



Investicijski program  
PPP ooo ddd jjj eee ttt nnn iii ššš kkk ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvvnnn ooo    sss vvveee ttt ooo vvvaaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

3  

 
 
 
 

POVZETEK INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA (DIIP) 
 

NAZIV PROJEKTA OZ. INVESTICIJE  
OBRTNA CONA LAHOVNIKOVO 

KRATEK NAZIV INVESTICIJE OC LAHOVNIKOVO  

VRSTA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 

  
IINNVVEESSTTIICCIIJJSSKKII  PPRROOGGRRAAMM  --  IIPP    IINN    DDIIIIPP  

NAROČNIK PROJEKTA IN NOSILEC INVESTICIJSKE OPERACIJE 

 
 
 
 
 
 

 

OBČINA PREVALJE 
Trg 2a 
2391 PREVALJE 
 

 
telefon: +386 (0) 2 824 61 00         fax: +386 (0)2  824 61 24 
spletna stran:http://www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO 
INVESTICIJE 

 
DR. MATIJA TASIČ, ŽUPAN OBČINE PREVALJE 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE S 
STRANI NAROČNIKA 

 

EMILIJA IVANČIČ, V. D. TAJNIKA OBČINE 
 

STROKOVNI IZDELAVALEC 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 
PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE 
ALIANCA 
TANJA FUČEC SRNEC S.P. 
matična št. 3175090000 
DŠ.: 88568415 
Dolga Brda 78, 2391 Prevalje 
 telefon: (+386) (0) 40 576 130       e-pošta:

Investitorji 

tanjasrnec@gmail.com 

NAZIV OBČINA PREVALJE 

NASLOV TRG 2A, 2391 PREVALJE 

ODGOVORNA OSEBA ŽUPAN DR. MATIJA TASIČ 

TELEFON +386 (0) 824 61 00 

TELEFAX +386 (0) 824 61 24 

http://www.prevalje/�
mailto:obcina@prevalje.si�
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E-MAIL 

DAVČNA ŠTEVILKA 

matic.tasic@prevalje.si 

SI 28520513 

MATIČNA ŠTEVILKA 1357719 

ŽIRO RAČUN TRR Občine 01375-0100010242 

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE 
INVESTICIJE EMILIJA IVANČIČ, V. D. TAJNIKA OBČINE 

 TELEFON +386 (0) 82 46 100 

TELEFAX +386 (0)  82 46 124 

E-MAIL 

 

emilija.ivancic@prevalje.si 

I N 
 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO (V NADALJEVANJU MGRT) 

(NEPOVRATNA SREDSTVA ESRR) 
Kotnikova 5  
1000 Ljubljana  
 

PRAVNA PODLAGA: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za 
obdobje 2013-2015; MGRT, predvidoma objavljen v začetku leta 2014. 

  PRIBOBLJENA DOKUMENTACIJA  
 
 
- Lokacijska dokumentacija, št.: Lokacijska informacija št. 35102-0047/2013-17 z dne 27.12.2013, Občina Prevalje SKLOP II. 
- Projektantski predračun 
- Projektna dokumentacija z gradbenim dovoljenjem 
 KRATEK 
OPIS 
INVESTICIJE: 

Celotna poslovno obrtna cona Lahovnikovo meri 26.083 m². Občina Prevalje bo v letih 2014 in 2015 v celoti 
uredila komunalno opremo poslovne cone: ureditev vodovoda, meteorne kanalizacije, javna razsvetljava, 
odvodnjavanja in cest znotraj obrtne cone. 
Projektne aktivnosti
-Projektiranje in inženiring: 

: 

V sklopu izvedbe komunalnega opremljanja je pridobljena projektna dokumentacija, ter v fazi pridobivanja je 
gradbeno dovoljenje. 
-Nakup zemljišč 
Zemljišča v coni se bodo komunalno uredila, določen delež zemljišč je že v lasti občine. V sklopu projekta se 
bodo preostala zemljišča odkupila v letu 2014.  
-Izvedba javnega razpisa o izvedbi gradbenih del 
V sklopu izvedbe gradbenih del, je občina že pričela s postopkom izvedbe javnega razpisa na podlagi Zakona 
o javnem naročanju za izbiro najugodnejšega izvajalca del, ki ga bo izbrala na podlagi predhodno določenih 
meril in kriterijev. 
-Gradnja infrastrukture 
V sklopu komunalne ureditve poslovno obrtne cone se bo uredila meteorna kanalizacija, vodovod, razsvetljava, 
odvodnjavanje in povezovalna prometna infrastruktura v coni. Izvedba celotne komunalne ureditve cone bo 
potekala v dveh povezanih sklopih. Sklop I. se bo izvedel v letu 2014 in sklop II. v letu 2015. 
Hkrati se bo v sklopu urejanja infrastrukture uredilo plinovodno omrežje, visoko in nizko napetostno omrežje, 
telefonsko omrežje. Podjetniki imajo oz. si bodo uredili samostojne biološke čistilne naprave. 
Po uspešnem zaključku gradbenih del bo Občina Prevalje pridobila uporabno dovoljenje za del povezovalne 
ceste (sklop I.). 
 
 

mailto:matic.tasic@prevalje�
mailto:emilija.ivancic@prevalje�
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MERLJIVI 
CILJI: 

Merljivi cilji ob zaključku projekta:  
26.083 m2 opremljene površine obrtne cone Lahovnikovo, od tega:  
    - 9.430,00 m2 površin, na katerih gospodarski subjekti že delujejo, ki se bodo priklapljali na novo zgrajeno 
komunalno infrastrukturo,  
    - 9.198 m2 površin, na katerih so gospodarski subjekti že odkupili zemljišča in so v fazi izgradnje poslovnih 
objektov, 
   - 4.325 m2 površin, ki so še proste, za vstop investitorjev v cono. 
   - cestna infrastruktura 3.130 m2. 
 
Rezultat obravnavane operacije, ki bo dosežen najkasneje 2 leti po zaključku projekta, je:  
V sami obrtni coni Lahovnikovo se bo ohranilo in povečalo število bruto ustvarjenih mest (posredno) vsaj za 20. 
trenutno so v coni 4 delovna mesta. ocenjujemo, da se bo njihovo število ohranilo in povečalo skupaj z novimi vsaj 
na število 20, v roku dveh let po zaključku operacije.   
 

LASTNIŠTVO:  
Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje oz. ima predkupno pravico 

PREDVIDENI OBSEG DEL: investicijsko vzdrževalna dela z gradnjo 

UPRAVIČENA VRSTA OPERACIJE GLEDE 
NA JR: 
 

INVESTICIJSKA 

  TERMINSKI PLAN PROJEKTA   
Pričetek  investicijskih del: maj 2014 po pridobljenem Sklepu MGRT 
Zaključek investicijskih del: september 2015 
Oddaja zahtevka za črpanje : do september 2015 
Tehnični pregled: september 2015 
 

fizični kazalniki: 
- izgradnja komunalne in prometne infrastrukture (3.130 m2) na celotnem območju obrtne cone Lahovnikovo.  
- občina bo dosegla 100% načrtovane investicije ob zaključku investicije, september 2015, skladno s termniskim planom,  
- zahtevke za črpanje bo oddala skladno z pogodbo, zadnji zahtevek do septembra 2015, 
- učinki realizacije investicijskega projekta:  

- finančni kazalniki:  
- investitor kandidira za pridobitev 432.205,94 EUR nepovratnih sredstev MGRT-ja v investicijskih letih 

2014 in 2015 oz. 85% upravičenih stroškov, sam pa zagotavlja 214.875,56 EUR; 
- znesek odbitnega DDV 20.321,14 EUR;  
- skupna vrednost investicije z DDV znaša 647.081,50 EUR 
- vrednost upravičenih stroškov znaša: 508.477,58 EUR 
- investitor bo v proračunu posameznega leta zagotovil sredstva za izvedbo investicije, sredstva MGRT-

ja bo pridobil v sklado s sklenjeno pogodbo in ob potrditvi zahtevka za izplačilo s strani sofinancerja; 
- v primeru izbora najugodnejše ponudbe, z višjim znesekom glede na projektanski predračun, bo 

investitor zagotovil dodatna sredstva. 
-  izvedbo stokovnega gradbenega, gemehanskega in projektantskega nadzora, varstva pri delu, 

nakupa zemljišč, izdelave projektne in investicijske dokumentacije in gradbenih del z opremo v letu 
2014 investitor uvršča med upravičene, 

- strošek DDV ni upravičen po tem javnem pozivu. 
 
KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH 
VARIANT, UTEMELJITEV 
NAJUGODNEJŠE 

V investicijski dokumentaciji so bile obravnavane naslednje variante: 
- Varianta brez investicije  
- Varianta z investicijo 

Kot najugodnejša varianta in edina sprejemljiva se je izkazala varianta z investicijo 
v izgradnjo komunalne in prometne infrastrukture na območju obrtne cone 
Lahovnikovo. 
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ODGOVORNI VODJA ZA IZDELAVO 
DIIP 

Tanja Fučec Srnec, udi 

ODGOVORNI VODJA ZA IZDELAVO 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN 
PROJEKTANTSKEGA PREDRAČUNA 

 
Silvo Berložnik 

PREDVIDENA ORGANIZACIJA  
- Odgovorna oseba za izvajanje investicije Emilija Ivančič, v.d.Tajnika Občine 
- Strokovni sodelavec za področje financ Veronika ŠART, dip.ekon. 

 Za strokovni nadzor nad gradnjo bo imenovan nadzor, skladno z zakonom o 
javnih naročilih.  

Zakonitost in pravilnost porabe proračunskih sredstev bodo skladno s svojim 
poslanstvom preverjali Občinski svet, MGRT in Računsko sodišče.   

 
 
 
 
 
 
 
 
BRUTO  VREDNOST INVESTICIJE  640.518,75 EUR (z 22% DDV) po stalnih cenah, december 2013 

 647.081,50 EUR(z 22% DDV) po tekočih cenah  
 

 
STRUKTURA VIROV NALOŽBE PO TEKOČIH  CENAH V EUR 

  
 

finančni viri 
2013 2014 2015 skupaj delež 

€ € € € % 

MGRT (EU-MGRT) 0,00 199.013,30 233.192,64 432.205,94 66,79 

Občina Prevalje 47.060,00 66.308,18 101.507,38 214.875,56 33,21 

skupaj 47.060,00 265.321,48 334.700,02 647.081,50 100 
Opomba: strošek odbitnega DDV znaša 20.231,14 €, ki se pojavi v letu 2014. Vrednost investicije brez odbitnega DDV znaša 626.760,36 EUR. 
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VSEBINA 

 
 
1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIROMA PREDINVESTICIJSKE 
ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB (DO PRIPRAVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA) 
 

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

3. OSNOVNE PODATKE O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB 
 

4. ANALIZO OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER 
STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI 
 

5. ANALIZO TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA 
S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV 
 

6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL (OPREDELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA PODLAGI NORMATIVOV IN MATERIALNIH BILANC) 
 

7. ANALIZO ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 
 

8. OCENO VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN 
IZHODIŠČ ZA OCENO 
 

9. ANALIZO LOKACIJE, KI VSEBUJE TUDI IMENOVANJE PROSTORSKIH AKTOV IN GLASIL, V KATERIH SO OBJAVLJENI 
 

10. ANALIZO VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z  UPOŠTEVANJEM 
NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO, KADAR JE PRIMERNO 
 

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO 
IZVEDLJIVOSTI 
 

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA (PRI FINANCIRANJU S KREDITI TUDI IZRAČUN STROŠKOV 
FINANCIRANJA IN ODPLAČIL KREDITOV) 
 

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 

14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOLO UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN 
EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI (DOBA VRAČANJA 
INVESTICIJSKIH SREDSTEV, NETO SEDANJA VREDNOST, INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI, RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST IN/ALI 
KOLIČNIK RELATIVNE KORISTNOSTI) SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM 
 
 

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGO REZULTATOV 
17. PRILOGE 
 
 
 

KAZALO KRATIC 

 

DIIP dokument identifikacije investicijskega projekta 

IP Investicijski program 

DDV davek na dodano vrednost 

DRP Državni razvojni program 2007 -2013 

EU Evropska unija 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 

IP investicijski program 



Investicijski program  
PPP ooo ddd jjj eee ttt nnn iii ššš kkk ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvvnnn ooo    sss vvveee ttt ooo vvvaaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

8  

m1 tekoči meter 

m2 kvadratni meter 

MO Mestna občina 

NSRO Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 

OP ROPI Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013 

OP RR Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 

OŠ Osnovna šola 

RS Republika Slovenija 

SURS Statistični urad RS 

SRS Strategija razvoja Slovenije 

 
 
 
Uvodno pojasnilo 
Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 
60/2006) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po 
stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Za investicijo, ki je predmet te naloge in katere vrednost je nad 
500.000 EUR,  je  skladno s 2. členom te uredbe potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in 
Investicijski program (IP).  
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1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA 
PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA 
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  
 
 UVODNO POJASNILO 
Lokalne skupnosti z komunalnim opremljanjem poslovni con spodbujajo razvoj podjetništva v lokalne okolju. Obrtne cone so 
pomemben center podjetniškega dogajanja v lokalnih skupnostih. Sodobna informacijska tehnologija omogoča tudi učinkovito 
povezovanje raziskovalno in razvojno usmerjenih podjetij z raziskovalnimi organizacijami. Ob tehnološkem razvoju in 
povezovanju je nujno usmerjati pozornost tudi za ustvarjanje spodbudnega socialnega okolja (socialne inovacije). Osnovni 
koncept delovanja con predstavlja vzajemno sodelovanje različnih gospodarskih in družbenih dejavnikov, ki temelji na 
povezovanju vzpodbud in virov: podjetij, občin, regije, države, občanov in zasebnikov.  
 
Komunalno opremljanje obrtnih con v Občini Prevalje je opredeljeno v Razvojnem porgramu Občine Prevalje 2007-2013, ki tudi 
sledi ciljem Regionalnega razvojnega programa za Koroško 2007-2013.  
Poslovne cone, ki so pomembne za pospeševanje podjetništva, ustvarjanju novih malih in srednje velikih podjetij, so zastopane 
tudi v Lizbonski strategiji. Poslovne cone s pravilnim načrtovanjem in umeščanjem v prostor, prispevajo k enakomernem razvoju 
celotnih regij. 
 
Celotna Obrtna cona Lahovnikovo, 26.083 m2, v občini Prevalje, Koroški regiji ni v celotni komunalno opremljena. V coni 
delujejo tri podjetja. v cono so prišla nova štiri podjetja, ki so že začela z gradnjo poslovnih objektov oz. so v fazi pridobivanja 
gradbenih dovoljenj. Na razpolago tako ostane še 4.325 m2 površin, ki so še proste. Projekt je uvrščen v RRP Koroške regije 
2007-2013. 
Občina Prevalje bo v letih 2014-2015 v celoti uredila komunalno opremo cone: ureditev vodovoda, meteorne kanalizacije, javne 
razsvetljave, odvodnjavanja in cest znotraj cone, v skladu s prostorsko zakonodajo. V sklopu izvedbe komunalnega opremljanja 
je občina pridobila projektno dokumentacijo, ter gradbeno dovoljenje za Sklop I.. Zemljišča v coni se bodo komunalno uredila, 
določen delež zemljišč je že v lasti občine. Občina je že izvedla javno naročilo za izbor izvajalca gradenj. sklep o izbiri je 
pravnomočen, vendar z odložilnim pogojem. Izvedba celotne komunalne ureditve cone bo potekala v dveh povezanih sklopih, ki 
tvorita zaključeno celoto. v 2014 Sklop I. »Komunalna oprema obrtne cone lahovnikovo«; v 2015 sklop II. »rekonstrukcija ceste 
jp 851 651 – cesta balaban. Podjetniki si bodo uredili samostojne biološke čistilne naprave. uporabno dovoljenje je vezano na 
sklop I.. 
Namen Operacije:  
Celovita komunalna ureditev obrtne cone Lahovnikovo in pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Prevalje in Koroški 
regiji. 
Investicijski program (v nadaljevanju IP) obravnava investicijsko namero za izvedbo izgradnje komunalnega opremljanja ter 
razširitev obstoječe obrtne cone Lahovnikovo na Prevaljah.  
 
Lokalne skupnosti lahko z zagotovitvijo poslovnih prostorov v okviru poslovnih con zelo olajšajo ustanavljanje novih podjetij. 
Poslovne in obrtne cone so pomemben center podjetniškega dogajanja v lokalnih skupnostih. Sodobna informacijska 
tehnologija omogoča tudi učinkovito povezovanje raziskovalno in razvojno usmerjenih podjetij z raziskovalnimi organizacijami. 
Ob tehnološkem razvoju in povezovanju je nujno usmerjati pozornost tudi za ustvarjanje spodbudnega socialnega okolja 
(socialne inovacije). Tega se zaveda tudi Občina Prevalje, ki je zato pristopila k pričujoči investiciji. 
 
Obrtne in poslovne cone so instrument regionalnega gospodarskega razvoja in orodje za okoljsko planiranje. Predvidene so 
predvsem za proizvodna podjetja, pa tudi gradbena, logistična in storitvena podjetja.  
Obrtna1

V času od priprave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) do priprave IP ni prišlo do bistvenih 
oz. večjih sprememb vhodnih podatkov in izhodišč. Dokumentacije izdelana do investicijskega programa vsebinsko podrobneje 
obravnava območja, ki so predmet investicije. 

 cona Lahovnikovo bo omogočala razvoj poslovno - proizvodne dejavnosti v občini Prevalje in tudi v širšem regijskem 
smislu Koroške regije. 

 
Povzetek DIIP predstavljen na strani 3-6 tega dokumenta.
                
1 Ko govorimo o poslovnih conah, naletimo na različno izrazoslovje v različnih državah, vsem pa je skupno to, da je lahko cona prepoznavna navzven že po uporabljenem terminu. Najpogosteje  

uporabljeni termini so naslednji: obrtna cona, industrijska cona, tehnološka cona, podjetniško-obrtna cona, podjetniški inkubatorji, centri za transfer tehnologije, tehnološki centri itd. Na splošno pa 

podjetniške cone tako pri nas kot tudi v tujini predstavljajo zaokrožena območja, na katerih srečujemo različne gospodarske dejavnosti. Zemljišča so funkcionalno povezana in namenjena natančno 

določeni dolgoročni uporabi (Vončina, 2000, str. 30) 
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1.1.1 PREDSTAVITEV  INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
Investitor predmetne investicije je Občina Prevalje. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je  urejanje in investiranje v 
komunalno in prometno infrastrukturo v pristojnosti posamezne občine. 
Župan Občine Prevalje je  dr. Matija TASIČ. Občina Prevalje je razvojno usmerjena občina, ki se je sposobna hitro prilagajati 
novim razvojnim trendom. Njene aktivnosti na različnih področjih so usklajene in usmerjene k uresničevanju strateških 
usmeritev in zastavljene vizije, občina nenehno spodbujajo izvajanje konkretnih projektov.  
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.1.1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima 6.814 
prebivalcev (SURS, leto 2013). Prevalje se nahajajo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, gospodarsko, kulturno ter 
upravno središče občine. 
Občinski proračun Občine Prevalje se iz leta v leto povečuje; za leto 2013 znaša preko 7 mio EUR.  

 

PODATKI  O PRIJAVITELJU: 

• NASLOV PRIJAVITELJA  

 ULICA: TRG 2A 

 NASELJE:  PREVALJE 

 OBČINA: PREVALJE 

 POŠTA: PREVALJE                                                                POŠTNA ŠT.: 2391 

• MATIČNA ŠTEVILKA: 1357719 

• DAVČNA ŠTEVILKA:  SI 28520513 

• ODGOVORNA OSEBA: ŽUPAN  DR.MATIJA TASIČ               TEL.: 02 824 61 00 

• KONTAKTNA OSEBA: EMILIJA IVANČIČ, V. D. TAJNIKA OBČINE 

matic.tasic@prevalje.si 

• FINANČNI PODATKI 

 NAZIV RAČUNA: TRANSAKCIJSKI RAČUN                            ŠTEVILKA: 01375-0100010242 

 NAZIV BANKE: BANKA SLOVENIJE                                      NASLOV: SLOVENSKA 35, LJUBLJANA                                                                                                                                                         

 IME IN DELOVNO MESTO PODPISNIKOV: 

- DR. MATIJA TASIČ, ŽUPAN OBČINE PREVALJE 

- EMILIJA IVANČIČ, V.D. TAJNIKA OBČINE 
 
 
 

Izdelovalec investicijskega programa 

  
Podjetniško in poslovno svetovanje 
ALIANCA 
Tanja Fučec Srnec u.d.i.,  s.p. 
matična št. 3175090000 
davčna št.: 88568415 
Dolga Brda 78, 2391 Prevalje 
 telefon: (+386) (0) 40 576 130     e-pošta:tanjasrnec@gmail.com 
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1.1.2 NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Izhodiščni namen predlaganega projekta je skladen z razvojno vizijo Občine Prevalje, zapisano v Razvojnem programu občine 
»Prevalje so vsestransko razvita občina, ki svojim prebivalcem zagotavlja možnost za delo, kvalitetno bivanje in osebnostni 
razvoj«.  
 
Poslovno cono lahko definiramo kot kos zemljišča, ki je primerno razvit in razdeljen na poslovne enote, skladno s splošnim 
načrtom, ter zagotavlja infrastrukturo (elektriko, vodo, ceste in komunikacije) in osnovne ugodnosti. Poslovne cone so 
pomemben dejavnik razvoja, saj predstavljajo osnovo za razvoj skupnosti, kreiranje novih delovnih mest, prostorskega urejanja, 
ekologije in gospodarske blaginje. So instrument regionalnega gospodarskega razvoja in orodje za okoljsko planiranje. 
Predvidene so predvsem za proizvodna podjetja, pa tudi gradbena, logistična in storitvena podjetja.  
Poslovne cone igrajo aktivno vlogo pri promociji podjetniške dejavnosti ter s tem pripomorejo k razvoju lokalnih skupnosti in 
regij v državi. Strategija podjetniškega razvoja in strategija povečevanje konkurenčne vrednosti državne ekonomije je med 
drugimi komponentami odvisna od razpoložljivosti lokacij po sprejemljivi ceni, kot prioritetnega pogoja za nadaljnji ekonomski 
razvoj. Pogled na cone se v zadnjem času spreminja, sicer ne v smislu ciljev, ki naj bi jih poslovna cona dosegla, temveč 
pristopu in spremljevalnih aktivnostih potrebnih za dosego tega cilja.  
Z vidika prihodnosti obstoj poslovne cone v občini zagotovo omogoča pogoje za razvoj industrijsko-obrtne ter intelektualne 
poslovne dejavnosti v občini Prevalje in je le eden od projektov, ki jih občina izvaja na tej lokaciji za dosego lastnih strateških 
ciljev. »Obrtna cona Lahovnikovo« je investicijski projekt, ki omogoča pogoje za razvoj poslovno-proizvodne dejavnosti v občini 
Prevalje in tudi v širšem regijskem smislu Koroške regije. IP obsega poslovno cono v Prevaljah. Širši cilj ustanavljanja poslovnih 
con v občini Prevalje je socialno-ekonomski razvoj, tako na lokalni kot regionalni ravni, kar pa ima seveda vpliv tudi na 
nacionalno raven.  
Primeri dobre prakse kažejo, da je komunalna ureditev in storitvena podpora zasnovana kot ponudba organiziranega prostora 
za poslovno dejavnost pomemben dejavnik uspešnega pospeševanja gospodarske rasti in večanja zaposlenosti. Občinska 
uprava občine Prevalje se zaveda priložnosti, ki jih dajejo poslovne cone, saj sta bila izvedena že projekta komunalnega 
opremljanja poslovnih con in sicer PC Lahovnikovo, projekti izgradnje poslovnih con so predvideni kot prioriteta občine na 
gospodarskem področju.  
Vsebina tega IP podpira osnovni motiv in strateški cilj Občine Prevalje, da z oblikovanje poslovne cone vzpodbuja razvoj 
malega gospodarstva v občini, daje se možnost odpiranja novih delovnih mest in s tem vsi posredni učinki, ki jih ima razvoj 
gospodarstva.  
Predmet investicije je celostna ureditev poslovne cone tako, da se investitorji (podjetniki, ki opravljajo določeno dejavnost)  ne 
ukvarjajo s »papirologijo« in administrativnimi ovirami, temveč lahko prej kot v 6 mesecih pričnejo z opravljanjem svoje 
dejavnosti. Projekt zajema torej odkup stavbnih zemljišč za gradnjo komunalno-cestne in energetske infrastrukture (plinovod, 
elektrovod, voda in kanalizacija).  
Namen poslovne cone je komunalno opremiti cono za obstoječe podjentike v coni in privabiti investicije, še posebej nove, 
bodisi domače ali tuje investitorje. Za dvig povpraševanja po poslovnih conah so specifični predvsem trije motivi:  
Razvojni motivi, ki težijo k izboljšanju, razvoju, rasti gospodarskih aktivnosti na določenem področju naselij Prevalj. Ta 
zemljišča so locirana na podeželskih in polurbanih področjih, ki imajo prvine gospodarskega poslovanja oz. proizvodnje. 
Promocijski motivi občine Prevalje težijo k nadaljevanju proizvodno usmerjenim aktivnostim v relativno revnih področjih oz. k 
izboljšanju nivoja obstoječih poslovnih in proizvodnih aktivnosti na tem področju. 
Razkropljena in parcialno urejena zemljišča težijo k prenosu že obstoječih industrij iz razloga prostorskega ali industrijskega 
planiranja. 
 
Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri: 

• izpolnjevanja meddržavne obveznosti za doseganje Lizbonskih ciljev, 
• izvajanja strateške usmeritve države v smeri hitrejšega gospodarskega  razvoja, 
• izvajanja strateške usmeritve regije na področju izboljšanja konkurenčnosti regije, 
• uresničevanja razvojnih ciljev občine. 

 
 
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje: 

• vsestranski razvoj občine, 
• gospodarska rast in nova delovna mesta, 
• spodbujanje nastajanja in rasti podjetij, 
• razvoj komunalno-logistične infrastrukture. 
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Učinki tega cilja bodo: 
• ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest:  
• glede na velikost cone se predvideva prihod novih gospodarskih družb v cono; 
• človeški viri:  
• potreba po delovnih virih bo spodbudila večje povpraševanje na področju človeških virov, kjer se pričakuje predvsem 

zaposlovanje na delovna mesta, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost; 
• pozitivni vplivi na okolje: 
• prostor v poslovni coni bo zadoščal sodobnim ekološkim standardom, kar pomeni minimalne obremenitve za okolje, 
• prostor v coni bo omogočal, da se razna »garažna« podjetja ne bodo ustanavljala v urbanih središčih, kjer bi s 

hrupom, prometom in delovnim procesom obremenjevala okolje, 
• poslovna cona koncentrira gospodarsko dejavnost na enem mestu v občini, ki je posebej predvidena za to dejavnost; 
• olajšanje procesa grozdenja:  
• dobavitelji in poslovni partnerji podjetij v coni bodo imeli možnost, da svoj delovni proces ustvarijo v neposredni bližini 

teh podjetij ter zaradi koncentracije več podjetij na enem mestu omogoča ustvarjanje sinergijskih učinkov; 
• prenos znanja: 
• pri vodenju in izvajanju projekta bo pridobljeno znanje in izkušnje na področju priprave dokumentacije za izgradnje 

poslovnih con, ki ga bomo kot primer dobre prakse prenesli ostalim občinam v regiji; 
• ustrezna prometna in logistična ureditev: 
• izboljšala se bo prometna varnost in skrajšale dostopne poti 
• primerna prometna ureditev in možnosti širitve bodo omogočala boljše logistične možnosti. 

 
 
Merljivi cilji ob zaključku projekta:  
26.083 m2 opremljene površine obrtne cone Lahovnikovo, od tega:  
    - 9.430,00 m2 površin, na katerih gospodarski subjekti že delujejo, ki se bodo priklapljali na novo zgrajeno komunalno 
infrastrukturo,  
    - 9.198 m2 površin, na katerih so gospodarski subjekti že odkupili zemljišča in so v fazi izgradnje poslovnih objektov, 
   - 4.325 m2 površin, ki so še proste, za vstop investitorjev v cono. 
   - cestna infrastruktura 3.130 m2 (izgradnja 40 m1 ceste – sklop I. in 430m1 – sklop II.). 
 
Splošen cilj razvojne prioritete »Razvoj regij« je skladen razvoj regij, ki ga investicijska operacija Obrtna con Lahovnikovo 
spodbuja. Operacija bo neposredno vplivala na: 
- povečan gospodarski razvoj Koroške regije, znižanje stopnje brezposelnih na ravni Koroške regije. Ob zaključku operacije se 
bo kot posledica izvedene operacije, dodatno na novo ustvarilo in ohranilo vsaj 20 delovnih mest, ki jih bodo zasedali prebivalci 
iz celotne regije. Določena podjetja, ki so odkupila zemljišča v obrtni coni Lahovnikovo kot npr. Kojzek d.o.o. iz občine Mežica, 
EKSTERA D.O.O. IZ OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM delujejo tudi v ostalih občinah;  
Z IZVEDBO INVESTICIJE SE BO PRODUKTIVNOST, PROMET TER DOBIČEK  
PODJETIJ, KI DELUJEJO TUDI DRUGIH OBČINAH, MEŽICA IN RAVNE NA  
KOROŠKEM TEMU PRIMERNO POVEČAL. V OBRTNI CONI LAHOVNIKOVO BODO NEKATERA NOVA PODJETJA 
USTANOVILA PROIZVODNE ENOTE, KI SO VEZANE NA MATIČN PODJETJE V DRUGI OBČINI (KOT NPR. KOJZEK 
D.O.O. IZ OBČINE MEŽICA  
IN EKSTERA D.O.O. IZ OBČINE RAVNE NA KROŠKEM).  
- povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, saj 
zaposlitve, ki jih bodo ustvarila podjetja, omogočajo eksistenco v REGIJSKEM okolju, predvsem rešujejo tudi probleme mladih 
družin na V REGIJI; 
 
- spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega razvoja Koroške regije, ki temelji na 
uravnoteženem urbanem omrežju z osmimi funkcijskimi regijami, med katerimi Koroška regija spada v središče nacionalnega 
pomena. Obrtna cona Lahovnikovo leži v neposredni bližini regionalne ceste, i. REDA 226, ki povezuje občine zg. Mežiške 
doline (občinE Črna na Koroškem, MEŽICA, Prevalje, rAVNE NA KOROŠKEM) in čezmejne avstrijske občine (MO Pliberk,..) z 
ostalo Koroško regijo in s tem neposredno tudi ostalimi regijami v R Sloveniji. Bližina meje z R Avstrijo omogoča tudi 
spodbujanje gospodarskega sodelovanja s Slovenci iz sveta. V neposredni bližini obrtne cone je tudi železniŠKA PROGA, ki 
povezuje štajersko in koroško regijo z regijo sPodnjA koroška, avstrija (TRASA PROGE Maribor-DRAVOGRAD-Prevalje-Pliberk 
(R Avstrija)). 
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3. OSNOVNE PODATKE O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

IN  PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 
 

Naslov projekta OBRTNA CONA LAHOVNIKOVO 

Investitorji  

 OOBBČČIINNAA  PPRREEVVAALLJJEE  
Trg 2a 

SI-2391 Prevalje 

župan dr. Matija TASIČ 

 
telefon: +386 (0)2 82 46 100        fax:+386 (0)2 82 46 124 

 

Odgovorna oseba investitorja  Občine 
Prevalje 

 

 Podpis odgovorne osebe: 

  
ŽŽUUPPAANN  OOBBČČIINNEE  PPRREEVVAALLJJEE  
DDrr..  MMaattiijjaa  TTAASSIIČČ  
  

  

                                                                                                                  žžiigg::  

Odgovorna oseba za izdelavo 
investicijske dokumentacije s strani 

naročnika in  
za izvedbo projekta 

 
 
 

Podpis odgovorne osebe: 

  
  
EEmmiilliijjaa  IIVVAANNČČIIČČ,,  VV..  DD..  TTAAJJNNIIKKAA  OOBBČČIINNEE  
  
  

  

                                                                                                                  žžiigg::  
  

in  

Sofinancer  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 

Strokovni nosilec izdelave 
investicijske dokumentacije 
 
 
 
 

 
Podjetniško in poslovno svetovanje 
ALIANCA 
Tanja Fučec Srnec u.d.i., s.p. 
matična št. 3175090000 
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Podpis odgovorne osebe: 

DŠ: 88568415 
Dolga Brda 78, SI-2391 Prevalje 
 telefon: (+0386) (0) 40 576 130       e-pošta:
 

tanjasrnec@gmail.com 

  

                                                                                                                  žžiigg::  
 

Upravljavec  investicije 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 
Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. 
Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem 
 
 
 

                                                         žig: 
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4.          ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA 
INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM 
DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN 
IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI 
 
4.1 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO INVESTICIJA ZADOVOLJEVALA 

Obstoječe stanje 
 
Poslovne cone igrajo aktivno vlogo pri promociji podjetniške dejavnosti ter s tem pripomorejo k razvoju lokalnih 
skupnosti in regij v državi. Strategija podjetniškega razvoja in strategija povečevanja konkurenčne vrednosti državne 
ekonomije je med drugimi komponentami odvisna od razpoložljivosti lokacij po sprejemljivi ceni kot prioritetnega 
pogoja za nadaljnji ekonomski razvoj. 

Pomemben dejavnik uspeha pri ustanavljanju poslovne cone je ustrezna ocena obstoječe lokalne infrastrukture v 
obliki materialnih, tehničnih in socialno-ekonomskih virov, pa tudi ponudba nekaterih spodbud in storitev podjetjem 
kot motivacija za preselitev v poslovno cono. Najpomembnejša spodbuda je ponavadi ekonomske narave, t. j. nizka 
cena za pridobitev lastništva zemljišča ali objekta, pa tudi vse neposredne ali posredne oblike finančne pomoči. 

V letu 1997 je bilo v Sloveniji 92 lokacij, ki jih lokalne skupnosti imenujejo podjetniško-obrtne cone (PC) ali jih 
označujejo s temu podobnimi izrazi. Te cone so večinoma majhnega obsega, saj polovica con ne presega 5 
hektarjev, prevladujoča dejavnost v njih je trgovina in storitve, preostala polovica pa so proizvodne dejavnosti. Večina 
PC v Sloveniji je nastala v zadnjem desetletju. Nosilci izgradnje PC so večinoma lokalne skupnosti v sodelovanju s 
podjetji. Največ težav se pojavlja na področju financiranja izgradnje, organizacije in upravljanja. 

Te podjetniško-obrtne cone so bile locirane v 51 občinah, kar je 34,7 % vseh slovenskih občin. Njihova razvrstitev v 
prostoru je dokaj enakomerna, s tem da je zaznati večjo koncentracijo v pasu od Dolenjske proti Ljubljani, ob Obali, v 
delu Notranjske in Mariboru z okolico. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se v Sloveniji načrtuje izgradnja dodatnih 
154 podjetniških con v 93 občinah. 

Župan si je kot prednostno nalogo svojega mandata zadal oblikovanje novih poslovnih con in posledično 
koncentriranje gospodarske dejavnost na lokacijah, primernih gospodarski dejavnosti – v poslovnih conah.  

Razlog za investicijo so gospodarski učinki, ekološki in razvojni učinki, ki jih daje poslovna cona, kjer je v obdobju do 
septembra 2015 možna realizacija.  

Investicijski projekt omogoča nadaljnje pogoje za razvoj industrijsko-obrtne ter intelektualne poslovne dejavnosti v 
Občini Prevalje in je le eden od projektov, ki jih občina izvaja za dosego lastnih strateških ciljev. V tem pogledu je 
stroka že od leta 1985 dolgoročno opredeljevala in načrtovala storitvene dejavnosti na tej lokaciji. Možno je trditi, da 
so se strateški cilji občine glede poslovne cone v času dvajsetih let spreminjali le v pogledih obsega teritorija, ki naj bi 
ga poslovna cona obsegala, oz. njegove širitve, ne pa v pogledu ciljev, ki opredeljujejo skrb za povečanje obsega 
naložb v javno gospodarsko infrastrukturo in gospodarski razvoj. 

Skladno s tako strategijo je občina s posameznimi investicijskimi projekti v skladu s povpraševanjem in razpoložljivimi 
finančnimi viri postopoma na taktičnem nivoju začela realizirati celovit projekt. Posamezni projekti so bili podprti z 
investicijsko tehnično dokumentacijo v obliki dokumentov identifikacije investicijskega projekta, investicijskih 
elaboratov, upravne dokumentacije in izvedbenih projektov.  
Celotna Obrtna cona Lahovnikovo, 26.083 m2, v občini Prevalje, Koroški regiji ni v celotni komunalno 
opremljena. V coni delujejo tri podjetja. v cono so prišla nova štiri podjetja, ki so že začela z gradnjo 
poslovnih objektov oz. so v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj. Na razpolago tako ostane še 4.325 m2 
površin, ki so še proste. Projekt je uvrščen v RRP Koroške regije 2007-2013. 
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Občina Prevalje bo v letih 2014-2015 v celoti uredila komunalno opremo cone: ureditev vodovoda, meteorne 
kanalizacije, javne razsvetljave, odvodnjavanja in cest znotraj cone, v skladu s prostorsko zakonodajo. V 
sklopu izvedbe komunalnega opremljanja je občina pridobila projektno dokumentacijo, ter gradbeno 
dovoljenje za Sklop I.. Zemljišča v coni se bodo komunalno uredila, določen delež zemljišč je že v lasti 
občine. Občina je že izvedla javno naročilo za izbor izvajalca gradenj. sklep o izbiri je pravnomočen, vendar z 
odložilnim pogojem. Izvedba celotne komunalne ureditve cone bo potekala v dveh povezanih sklopih, ki 
tvorita zaključeno celoto. v 2014 Sklop I. »Komunalna oprema obrtne cone lahovnikovo«; v 2015 sklop II. 
»Rekonstrukcija ceste jp 851 651 – cesta balaban. Podjetniki si bodo uredili samostojne biološke čistilne 
naprave. uporabno dovoljenje je vezano na sklop I.. 
Namen Operacije:  
Celovita komunalna ureditev obrtne cone Lahovnikovo in pospeševanje gospodarskega razvoja v občini 
Prevalje in Koroški regiji. 
Investicijski program (v nadaljevanju IP) obravnava investicijsko namero za izvedbo izgradnje komunalnega 
opremljanja ter razširitev obstoječe obrtne cone Lahovnikovo na Prevaljah.  
 
Občina Prevalje je pristopila k reševanju problema komunalne opremeljenosti obrtne cone Lahovnikovo že v 
letu 2010. Takrat je problem komunalne opremljenosti nameravala reševati skupaj z cono Nicina. V ta namen 
je občina izdelala investicijsko dokumentacijo (DIIP in IP z nazivom Poslovna cona Prevalje – Nicina in 
Lahovnikovo, izdelano januar 2011) in uvrstila projekt v NRP in izvedbeni načrt. Zaradi nujnosti dokončanja 
centralnega vrtca Prevalje, je bila občina primorana prioritetno izvesti operacijo v dokončno odkup in 
ureditev Vrtca Prevalje, s katerimi je tudi dokončno počrpala vso dodeljeno kvoto EU sredstev, ESRR. Saj v 
nasprotnem primeru bi bilo izvajanje predšolskih programov Vrtca Prevalje ogroženo oz. malčki in strokovno 
osebe ne bi imeli prostorov za izvedbo programov predšolske vzgoje. 
 
Med letom 2011/2013 so se pričela lokalna podjeta in podjetja iz sosednjih občin zanimati za nakup parcel v 
obrtni cono Lahovnikovo. Ker je občina počrpala dodeljeno kvoto EU-sredstev iz ESRR (razpis Razvoj regij, 
MGRT), ki ji jo je dodelila Koroška regija, se je z novimi podjetniki dogovorila, da se ureditev cone rešuje 
postopoma, prioritetno po sklopih. V letih 2011/2013 je v ta namen pridobila projektno dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za krak (Sklop I.), ki omogoča „novim” investitorjem oz. podjetjem dostop 
z obstoječe ceste v coni, JP 851 651 do njihovih parcel. Ureditev Sklopa II.,ki predstavlja celotno povezovalno 
cesto, JP 851 651 znotraj cone Lahovnikovo, pa je načrtovala v obdobju 10 let. Sklop I. je bil nujen, saj v 
nasprotnem primeru „nova” podjetja ne bi imela omogočen urejen dostop iz ceste znotraj cone do njihovih 
parcel in ne bi mogli pričeti z gradnjo poslovnih objektov oz. pridobivanjem gradbenih dovoljenj. 
 
V konec leta 2013 se je občina Prevalje odločila, da bo glede na to, da je obrtna cona Nicina poln zasedena, 
medtem ko obrtna cona Lahovnikovo ne, za samostojno izvedbo komulane ureditve obrtne cone 
Lahovnikovo in se pripravila za načrtovan JP MGRT-ja. V ta namen je občina izdelala investicijsko 
dokumentacijo (DIIP in IP z nazivom Obrtna cona Lahovnikovo, december 2013) in uskladila operacijo z 
izvedbenim načrtom. Operacija Obrtna cona Lahovnikovo obsega tako Sklop I. kot Sklop II., saj oba sklopa 
celostno in dokončno urejata komunalno ureditev celotne cone Lahovnikovo.  
Občina Prevalje ni mogla, v letih 2011/2012, ko je že pričela s postopki pridobivanja projektne dokumentacije 
za Sklop I., ki je omogočal dostop novih podjetjem do njihovih parcel, vedeti, da bo lahko urejala komunalno 
ureditev Obrtne cone Lahovnikovo tudi s sredstvi EU, ESRR.  
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Prebivalstvo in gospodarstvo 
 
Prebivalstvo občine po starosti in izobrazbi ne izstopa iz republiškega povprečja. V občini živi  6.814 prebivalcev v 
2.255 gospodinjstvih. 

 

Tab.1: Delovno aktivno prebivalstvo občine po stopnji izobrazbe – Popis 2002, preračun na dan 1.1.2007. 

Brez Nepopolna Osnovna Srednja Srednja Srednja Višja Visoka Visoka 
izobrazbe osnovna izobrazba izobrazba: izobrazba: izobrazba: izobrazba dodiplomska podiplomska 
  izobrazba   skupaj nižja in strokovna   izobrazba izobrazba 
        srednja in splošna       
        poklicna         

43 438 1353 3173 1746 1427 241 294 25 
Vir: www.stat.si 

Letni indeks rasti prebivalstva Občine Prevalje je pozitiven in se rahlo povečuje.  
 

Tab.2 : Prebivalstvo Občine Prevalj, po letih 2008-2013 

Prebivalstvo Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 

Občina Prevalje 6.749 6.797 6.833 6.844 6.845 6.814 

Vir: SURS 
 
Tab.3 : Prebivalstvo Občine Prevalj, po letih 2008-2013 

Prebivalstvo 2013 2012 2011 2010 2009 

Povprečna starost (leta) 43,7 43,4 43,1 42,8 42,8 

Indeks staranja 141,2 139,9 139,5 135,9 140 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 13,9 13,8 13,9 14,2 13,8 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 66,4 66,9 66,8 66,5 66,8 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 19,7 19,3 19,3 19,3 19,4 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 5,8 5,4 5,1 4,9 4,9 

Koeficient starostne odvisnosti 50,7 49,5 49,7 50,4 49,7 

Koeficient starostne odvisnosti mladih 21 20,6 20,8 21,4 20,7 

Koeficient starostne odvisnosti starih 29,6 28,9 29 29,1 29 

Vir: SURS 
 

http://www.stat.si/�
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Izgradnja poslovnih con je bistvenega pomena ne le za občino Prevalje, temveč tudi za širšo subregijo občin Ravne 
na Koroške, Črna na Koroškem in širšo Koroško regijo. 

Malo gospodarstvo je v Občini Prevalje dobro zastopano. 396 gospodarskih družb je na območju občine registriranih 
v obliki d.o.o., d.n.o., k.d., d.d. ali zadruge ter kot samostojnih podjetnikov. Navedene gospodarske družbe 
zaposlujejo 1.443 oseb ljudi (navedeni podatki so za leto 2009, vir: www.stat.si, 14.01.2011). 

Glavna skrb občine je zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj malega gospodarstva. V okviru vsakoletnega 
proračuna se zagotavljajo precejšnja sredstva za razvoj gospodarske infrastrukture, ki pomeni osnovo za razvoj 
malega gospodarstva. Sem sodi skrb za urejene ceste, vodovod, komunalno opremljena zemljišča ter druga 
potrebna infrastruktura. In prav predmet predstavljenega DIIP-a sodi v sklop načrtovane priprave ureditve številnih 
zemljišč v okviru poslovnih con v Prevaljah. 

 
Cestno in komunalno gospodarstvo 

 
Občina Prevalje upravlja ter skrbi za rekonstrukcijo in vzdrževanje vseh občinskih cest v skupni dolžini 112 km. Od 
tega je glede na kategorijo 60 km lokalnih cest, 53 km javnih poti. Javne poti predstavljajo najnižjo kategorijo javnih 
cest v celovitem sistemu cestnega omrežja v Republiki Sloveniji. Državne ceste so v neposrednem upravljanju 
Ministrstva za promet in občina na njih nima pristojnosti oziroma odgovornosti. V sklopu upravljanja občinskih cest pa 
odloča zlasti o prometnem režimu glede prevoznosti oziroma delnih ali popolnih zapor in glede nosilnosti o 
nameščanju horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. S pomočjo lastne inšpekcije in nadzora redno in 
občasno pregleduje ceste in skladno z občinsko in državno zakonodajo sankcionira prekrške oz. ravnanje 
posameznikov, ki bi lahko škodljivo vplivalo na stanje ceste ter na zagotavljanje varnosti. 

V sklopu vzdrževanja občinskih cest občina v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi izvaja sanacijo in krpanje voznih 
površin, sanacijo poškodovanih cestišč zaradi manjših zemeljskih usadov oz. nanosov, sanacijo in vzdrževanje vseh 
elementov cestišča, kot so odvodni kanali, mulde in kanali, skrbi za čiščenje in obnovo vodnih prepustov, vzdržuje 
podporne in okrasne škarpe in kamnite zložbe. Sem sodi tudi košnja obcestne zarasti in odstranjevanje drevesnih 
vej, ki segajo v cestni profil. Pozimi skrbi za čim manj moteno in čim varnejšo prevoznost cest. Vsa našteta dela 
občina zagotavlja z več izvajalci, ki se jim določena dela oddajo na osnovi izbire po predhodnem postopku javnega 
naročanja. 

Občina pridobiva tudi sredstva sofinanciranja na osnovi javnih državnih predpisov, sama pripravlja javne razpise za 
oddajo del skladno s predpisano zakonodajo o javnih naročilih, pridobiva ustrezna pravna dovoljenja k načrtovanim 
investicijam ter spremlja operativno, finančno in časovno izvajanje del ter koordinira delo med vsemi akterji, ki 
sodelujejo pri izvedbi investicije. 

 
 
Pitna voda, odpadne vode, odpadki 

 
Na območju občine Prevalje so 4 javni sistemi za oskrbo s pitno vodo: VS Šumc, VS Leše, VS Šentanel in VS 
Stražišče. JKP LOG je upravljavec sistemov Šumc, Leše in Šentanel, od sredine leta 2009 pa tudi skrbnik zajetja 
Stražišče.   

Upravljavec ima za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo vzpostavljen sistem notranjega nadzora. Pri izvajanju 
notranjega nadzora upravljavcu nudi strokovno podporo ZZV Ravne. Za preverjanje kakovosti vode upravljavec 
izvaja redno preskušanje reprezentativnih vzorcev vode. Analize vzorcev se izvajajo v akreditiranem laboratoriju. 

Področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda je na območju prevaljske občine šele v razvoju, ki pa se v zadnjih letih 
pospešeno odvija. Zaenkrat je javno kanalizacijsko omrežje pretežno zgrajeno le v naselju Prevalje, kjer je v 
upravljanju javnega podjetja JKP Log.  

 

 

http://www.stat.si/�
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Komunalni prispevek 

 
Občinam nalaga določanje sorazmernega deleža stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti 
in drugimi napravami sekundarnega omrežja zakonodaja, med drugim Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka, ki podrobneje opredeljuje navodila za odmero komunalnega prispevka. 

Na osnovi parametrov je bil izdelan informativni izračun komunalnega prispevka, ki zajema velikost gradbene 
parcele, neto pozidanost v m² in namembnost dejavnosti.  

 

5. OPREDELITEV VARIANT  
 
Investitor se je v IP nujno odločil za varianto, ki pomeni celovitno komunalno in prometno ureditev obrtne cone 
Lahovnikovo. Spodaj so prikazane koristi v glede obravnavane  variante. 
 
Stanje brez investicije pomeni  
 
Predstavlja ohranjanje obstoječega stanja. Varianta brez investicije pomeni nespremenjeno sedanje stanje, ki pa ni 
skladno s potrebami ožjega in širšega gospodarskega okolja. V primeru te variante bi to pomenilo tudi v prihodnosti 
delno neizkoriščenost prostora, komunalno in energetsko neprimerno stanje, območje pa bi bilo še naprej ostala 
potencialno neizkoriščeno. Investicija v poslovno cono v primeru brez investicije ne bi bila zaključena, kar pa bi za 
potencialne investitorje pomenilo daljši zagonski čas in slabše pogoje.   
 
 
Stanje z investicijo pomeni  
Varianta z investicijo obravnava izgradnjo poslovne cone Prevalje na lokaciji Lahovnikovo. Navedena varianta bo 
zgrajena po modernih standardih in bo omogočila rast vlaganj v gospodarski razvoj in s tem bi občina dobila vso 
potrebno infrastrukturo in možnosti za razvoj v sodobno poslovno in storitveno območje.  
Za navedeni coni so bile izdelane idejne rešitve, ki so preverile umestitev v prostor in ki bodo osnova za projektno 
nalogo. Te posebne strokovne podlage zajemajo elemente prostorskega razvoja z zakonskimi določili, analizo 
obstoječega stanja ter zasnovo predvidenega posega na območju industrijske cone. Izgradnja omenjene 
infrastrukture zajema: 
 
Komunalna infrastruktura: 
-meteorna kanalizacija (priključki na primeren vod), 
-fekalna kanalizacija (ureditev priključkov na primeren vod), 
-vodovodno in hidrantno omrežje (po potrebi ureditev priključkov, križanja). 
 
Informacijska in energetska infrastruktura 
-omogočena bo izgradnja TK omrežja,  
-električno omrežje  (NN  in SN kabli),  TP postaja in javna razsvetljava. 
 
Prometna infrastruktura: 
-ureditev cestnega omrežja znotraj obrtne cone (Sklop I. in II.) 
 
Z uresničitvijo navedene variante bi dosegli ureditev infrastrukturnega problema na obravnavanem območju, ki je 
predvideno za širitev gospodarske dejavnosti. S to varianto bi omogočili nadaljevanje vlaganj v gospodarski razvoj in 
s tem bi tudi ta del mesta dobil potrebno infrastrukturo za nadaljnji razvoj. Obravnavana varianta je zastavljena tako, 
da bo zagotovila tudi večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu. 
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IZBRANA VARIANTA 
 
Predvidena operacija zajema nadaljevanje in zaključek izgradnje infrastrukture poslovne cone, ki je bila izgrajena v 
predhodnih fazah. Kot edino realno trajno rešitev ureditve navedenega projektnega območja, ki bo zagotovila in 
vzpodbudila razvoj podjetništva in izboljšala možnosti zaposlovanja in razvoja novih delovnih mest v Občini Prevalje, 
izpostavlja  investitor varianto 2, ki načrtuje takojšnje vlaganje, celovit razvoj poslovnih in obrtniških con.  
V fazi analize objektnih rešitev je investitor izbral rešitev po načelu dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi in hkrati 
izvedbe zadanih ciljev. Varianti sta bili v analitični fazi medsebojno vrednoteni na temelju potreb, ciljev in realne 
izvedbe ter varnosti, varovanja okolja, stroškov, učinkov investicije v okolju, učinkov investicije na razvoj podjetništva 
in možnosti zaposlovanja, kazalnikov, likvidnosti investitorja Občine Prevalje in višine pridobitve nepovratnih sredstev 
skozi EU sredstva.   
Na osnovi navedenega je bilo zaključeno, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva. 
 
 

5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 
Navedena investicija je opredeljena kot regijski in občinski investicijski projekt na področju gospodarskih dejavnostih 
in obsega vse aktivnosti za celovito ureditev OC Lahovnikovo. 
 
Vrsta investicije: investicijsko vzdrževanje z novogradnjo.  
 
Projekt ima zaključeno finančno konstrukcijo. 
 
Zemljišče, na katerem se bo izvajal projekt, je v lasti investitorja Občina Prevalje oz. ima predupno pravico. 
 
5.2  USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 
 
 
 
Skladnost z Lizbonsko strategijo 
V skladu z Lizbonsko strategijo je  prizadevanje za gospodarsko rast in nova delovna mesta prva prioriteta, 
opredeljena kot naslednji velik evropski projekt. Komisija EU je predlagala, da se lizbonski načrti preusmerijo na 
dejanja, ki spodbujajo gospodarsko rast in nova delovna mesta na način, ki je v celoti skladen s cilji trajnostnega 
razvoja. Stabilno makroekonomsko stanje je temelj za resna prizadevanja, da se poveča gospodarska rast in 
ustvarijo nova delovna mesta. Zlasti sta odločilna dva segmenta:  izvajanje makroekonomskih politik, ki so usmerjene 
k stabilnosti in dosledna proračunska politika. Lizbonska strategija pripisuje enak pomen povečanju zaposlenosti in 
produktivnosti z pomočjo močne konkurenčnosti. 
Rast produktivnosti in povečano zaposlovanje morata biti kompatibilna, zato se mora evropski gospodarski prostor 
izogibati gospodarski rasti brez povečevanja zaposlovanja, ki je skalila uspešnost ZDA v preteklih letih. Lizbonski 
akcijski program zajema ukrepe na treh glavnih področjih: 
ustvarjanje Evrope, ki bo privlačnejša za naložbe in delo, 
znanje in inovacije za rast, 
ustvarjanje več in boljših delovnih mest. 
Takšno ukrepanje je še posebej pomembno za mala in srednja podjetja, ki predstavljajo 99 % vseh podjetij in dve 
tretjini delovnih mest. Spodbujanje podjetniških pobud pomeni krepitev podjetniškega ravnanja in razvoj.  
 
Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije (SRS) 
Strategija razvoja Slovenije (v nadaljevanju SRS) postavlja kot enega izmed elementov vizije novega modela 
družbenega razvoja tudi spodbujanje nastajanja in rasti podjetij. Med štirimi temeljnimi  cilji SRS, ki bi jih naj Slovenija 
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dosegla v naslednjem programskem obdobju, je na prvem mestu gospodarski razvojni cilj, da bo Slovenija v 
naslednjih desetih letih presegla povprečno raven ekonomske razvitosti EU (merjene z BDP na prebivalca v pariteti 
kupne moči) in povečala zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije. Znotraj teh štirih ciljev SRS postavlja pet 
razvojnih prioritet, med katerimi je na prvem mestu  prioriteta konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast, na drugem 
prioriteta učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna 
mesta in kot četrta prioriteta socialna država in večja zaposlenost. Preko teh treh razvojnih prioritet je SRS 
najmočneje povezana z razvojnim ciljem Lizbonske strategije – gospodarska rast in nova delovna mesta. Razvojne 
prioritete SRS so podlaga za programe in ukrepe Državnega razvojnega programa (v nadaljevanju DRP) in 
Nacionalnega strateškega referenčnega okvira. 
 
Skladnost s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije je strateški prostorski akt, ki ga je 18. junija 2004 sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije in je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 76/ 2004 ter velja od 20. julija 2004 dalje. 
Pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije je vodil Urad za prostorski razvoj, Direktorat za prostor na 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Strategija prostorskega razvoja Slovenije je skupaj s Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije krovni dokument za usmerjanje razvoja in osnova za usklajevanje sektorskih politik. 
Temelji na že sprejeti Politiki urejanja prostora Republike Slovenije in Oceni stanja in teženj v prostoru Republike 
Slovenije. Strategija opredeljuje izhodišča, cilje razvoja in globalno zasnovo prostorskega razvoja države, podaja 
razvojne usmeritve za posamezne prostorske sisteme, poselitev, infrastrukturo in krajino in določa ukrepe za njihovo 
izvajanje. Projekt zasleduje cilj 3 Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru 3.1 Razvoj regionalnih 
razvojnih con za proizvodne in storitvene dejavnosti. 
V urbanih naseljih se omogoča zadostno ponudbo funkcionalno in tehnološko različnih infrastrukturno opremljenih 
površin za industrijo, proizvodno obrt in druge oblike podjetništva. zagotavlja se pogoje za razvoj sodobno 
opremljenih gospodarskih con in tehnoloških parkov na nacionalni ravni v širšem območju središč nacionalnega 
pomena, na regionalni ravni v območjih središč regionalnega pomena ter na lokalni ravni v tistih lokalnih središčih, ki 
ustrezajo predpisanim prostorskim kriterijem. 
 
 
 
 
 

 
 
Skladnost z Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 
Vlada RS je na svoji seji 12. 10. 2006 potrdila Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, ki 
temelji na SRS in zajema ključne (velike) razvojno-investicijske projekte, pri uresničevanju katerih bo država 
sodelovala. Gre za 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. V okviru 
ključne razvojne prioritete SRS – Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast so kot ukrepi postavljeni 
nacionalni razvojni projekti. Med njimi je tudi sklop devetih gospodarskih središč nacionalnega pomena. 
 
Skladnost z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-20132

Analogno so na nižjem nivoju opredeljeni cilji in prioritete v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov (v nadaljevanju OP RR). Temeljni cilj OP RR je inovativna, dinamična in odprta Slovenija z razvitimi 
regijami in konkurenčnim, na znanju temelječim gospodarstvom. V OP RR je kot druga od štirih razvojnih prioritet 
navedena gospodarsko-razvojna infrastruktura. Dva od šestih kazalnikov doseganja cilja iz operativnega programa 
zasledujeta število novo ustvarjenih delovnih mest in nove komunalno opremljene površine, namenjene 
gospodarskemu razvoju. 

 

                
2 vir: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 ( http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/OP-RR.pdf ) 
 

http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/OP-RR.pdf�
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Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« vkljuuje in povezuje ukrepe, določene v regionalnih razvojnih 
programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma se izvajajo »po meri« lokalnega okolja.  
Ena od 4 prednostnih usmeritev je Ekonomska in izobraževalna infrastruktura. 
Gre za ključno in prioritetno področje za regionalni in urbani razvoj, v okviru katere predstavljajo za trajnostni razvoj 
regij še posebej pomembne vsebine mreža regijskih inkubatorjev in mreža poslovnih con regionalnega pomena, ki 
bodo v povezavi z znanjem in razvojem lahko gospodarstvu zagotavljale tiste storitve, ki jih to v različnih razvojnih 
fazah najbolj potrebuje. V ta sklop sodijo tudi regionalna višješolska središča 
 
Operacija v komunalno ureditev obrtne cone Lahovnikovo je skladna s 4 razvojno prioriteto Razvoj regij, 
prednostno usmeritvijo: 
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura: 

- prispevek projekta k povečevanju površin za manjše poslovne cone regionalnega pomena. 
 

Prioriteta RRP: (PR 3) GOSPODARSKO POSLOVNA OBMOČJA 
Ukrep RRP: (UK 3.2) POSLOVNE CONE OBČIN 
 
 
Operacija vpliva na ustvarjanje delovnih mest, prispeva k povečevanju površin za manjše poslovne cone 
regionalnega pomena (do 50 ha) in spodbuja razvoj podjetništva na regionalni ravni, za področje 
podjetništva bomo izvedli ta 1 projekt. 
 
 
Skladnost z Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 
 
Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007 – 2013 (RRP) kot prvi razvojni cilj definira ustvarjanje 
tehnološko – razvojne platformo za konkurenčno gospodarsko regijo, ki bo omogočalo razvoj novih produktov z višjo 
dodano vrednostjo in odpiranje novih, zahtevnejših delovnih mest in hkrati postavlja kot prvo prednostno usmeritev 
pri uresničevanju zastavljenih ciljev konkurenčno gospodarstvo in nova delovna mesta v tehnološko razvitem okolju. 
Tako postavljena prvi cilj kot tudi prva prednostna usmeritev pri uresničevanju zastavljenega cilja sta neposredno 
usklajena s prioriteto državnega razvojnega programa na področju konkurenčnega gospodarstva in hitrejše rasti. 
 
Posodabljanje komunalne infrastrukture in komunalna ureditev novih  območij za pozidavo pomeni zagotavljanje 
predpogojev za gospodarsko rast in nova delovna mesta občine in regije, zato je predstavljen projekt Poslovna cona 
Prevalje Lahovnikovo vsebinsko neposredno usklajen: 
z razvojnim ciljem Lizbonske strategije: gospodarska rast in nova delovna mesta, 
z elementom vizije novega modela družbenega razvoja iz SRS: spodbujanje nastajanja in rasti podjetij, 
z razvojnim ciljem SRS: gospodarski razvojni cilj, 
s tremi prioritetami iz SRS: prioriteta konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast; ustvarjanje, dvosmerni pretok in 
uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta; socialna država in večja zaposlenost, 
s temeljnim razvojnim ciljem OP RR: inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, 
na znanju temelječim gospodarstvom, 
z razvojno prioriteto iz OP RR: gospodarsko – razvojna infrastruktura, 
s dvema kazalnikoma doseganja temeljnega razvojnega cilja iz OP RR: število novo ustvarjenih delovnih mest in 
nove komunalno opremljene površine, 
s prvim razvojnim ciljem iz RRP: ustvarjanje tehnološko – razvojne platformo za konkurenčno gospodarsko regijo. 
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6. ANALIZO TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI 
IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO 
PROIZVODOV IN/ALI STORITEV 
 
 
Posredni pozitivni vplivi ustrezno urejene komunalne infrastrukture v OC:  
- večanje zaposlitvenega potenciala v občini, rast BDP, 
- razvoj podjetništva. 
 
Osnovni namen operacije ni neposredna tržna dejavnost temveč vzpostavljanje pogojev za razvoj podjetništva. 
Izgradnja OC neposredno vpliva na razvoj tržnih dejavnosti saj omogoča: 
Odpiranje novih delovnih mest. 
Hitrejši zagon proizvodnje glede na pristop v katerem bi OC investitorji zgradili sami. 
Sinergijske učinke zaradi večje koncentracije podjetij na določeni lokaciji. 
 
Občina bo upravljavcu zaračunavala najem in oddajanje v uporabo javno komunalno infrastrukturo. Predvideva se 
tudi prihodek iz naslova komunalnega prispevka. Operacija drugih neposrednih prihodkov ne predvideva.  
Ker projekt v finančni analizi sam ne ustvarja komercialnih prihodkov s prodajo proizvodov ali storitev, analize tržnih 
možnosti posebej ne obdelujemo. 
Brez dodatne izdatne podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev proračuna Republike Slovenije bi 
se stanje na tem področju reševalo veliko počasneje, ob tem pa bi bil počasnejši tudi celostni razvoj občin. Le-ta pa 
mora zagotavljati  ravnotežje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki ter prispevati k večji blaginji. S 
finančnimi sredstvi EU se zagotavlja v okviru enotne finančne perspektive dodaten, nujno potreben finančni vir za 
izgradnjo potrebnih investicij.  
 
 
7. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL  
 
Podlaga za tehnično-tehnološki del so idejne zasnove, projekti za razpis, in projekti izvedenih del. 
 
Projektna dokumentacija je izdelana skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. št. 55/2008). Ob uskladitvi 
dokončnega PZI projekta so možna in dopustna odstopanja v smislu boljših tehničnih, stvarno – pravnih in ekonomski 
rešitev. 
Skladno s področno zakonodajo revizija projektne dokumentacije ni potrebna. 
 
SKLOP I.: 
Poslovna cona Lahovnikovo 
 
IDZ, PZR z elementi PZI za območje poslovne cone Lahovnikovo je izdelal VERONA SB, d. o. o., STRAŽIŠČE 4, 
2391 PREVALJE, januarja 2011, št. projekta 44-I/2011. 
 
Zahtevnost objekta: Manj zahteven. 
Klasifikacija celotnega objekta: 2 – gradbeno inženirski objekt. 
 
Predvidena trasa napajalne ceste v coni Lahovnikovo poteka po obstoječi trasi makadamske ceste. Trasa poteka 
prečno gledano v gričevnatem terenu. Vzdolžni naklon je v dopustnih mejah in se prilagodi terenu. Ni vidnih plazovitih 
področij. 
Vodnogospodarski pogoji in ureditve 
Z izgradnjo ceste  se odtočne razmere na širšem območju ob glavni cesti bistveno ne spremenijo. Sam poseg zajema 
določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa ima zgolj pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere 
v odprtih vodotokih oz. v podtalju.   
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Geologija in geomehanika 
Za potrebe projektiranja in izgradnje napajalne dostopne ceste Lahovnikovo so bili izvedeni naslednji ukrepi: 
podroben inženirsko geološki ogled terena, pred pričetkom gradnje oz. ob pričetku izkopov je potreben ogled 
geomehanika in po potrebi dodatne geomehanske raziskave.  
Tehnični opis trase 
Os glavne osi ceste se priključi na JV strani na obstoječo cesto, v dolžini 550 m. 
Zemeljska dela se bodo izvajalca v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase je niveleta dvignjena nad terenom 
zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Pod konstrukcijo se v celoti odstrani dotrajan tampon makedamske voziščne 
konstrukcije. 
Večinoma je niveleta nadvišana nad terenom, nižajo se samo posamezne vzpetine na krajši razdalji. Debelina 
tampona ne sme biti tanjša od 40 cm. Po celotni trasi je potrebno vgraditi zmrzlinsko odporni material pod tamponom 
v debelini min. 25 cm oz. do nivoja obstoječega terena z drobljencem debeline 0—64 mm oz. 0—150 mm v globini 
večji od 80 cm. Vozišče se izvede z dvoplastno asfaltno prevleko v debelini 6 + 4 cm.  Uredijo se asfaltne mulde širine 
50 cm, za potrebe odvajanja meteornih vod. Mulde so odvisne od smeri prečnega naklona cestišča. Na nasprotni 
strani je uredijo utrjene bankine. Širine od 50 do 75 cm. Bankine so urejene iz drobljenca. 
 
Kanalizacija 
Izvede se ločen sistem kanalizacije:  
Sistem meteorne kanalizacije z odvodnjavanjem iz prometnih površin z priključitvijo na obstoječ meteorni vod v sami 
obravnavani PC. 
Sistem fekalne kanalizacije – odvod pod voziščem, ki služi kot priprava za odvod fekalij iz predvidenih novih poslopji, 
kot tudi ureditev obstoječih. 
Meteorna kanalizacija služi za odvod padavinskih voda iz cestišča in zelenih površin ter strešnih površin. Uporabijo 
se PVC rebraste cevi, ki se položijo na peščeno posteljico. Padavinska voda, ki pronica v teren se zbere v obcestni 
drenaži, ki je speljana v obcestne jaške oz. požiralnike iz teh pa preko revizijskih jaškov v javno kanalizacijo. 
Razsvetljava 
Predvidena je zunanja razsvetljava, ki se locira enostransko. Razsvetljava se izvede s srednje visokimi drogovi in 
cestnimi svetilkami z natrijevo visokotlačno sijalko (kot npr. ALTRA), z ravnim steklom in možnostjo redukcije moči. 
Na prehodu za pešce se namesti enaka svetilka le z metalhalogensko sijalko in brez redukcije in moči. Drogovi so 
postavljeni na razdalji cca 30 m. Razsvetljava ob hodniku za pešce in na prehodih se izvede z 17 svetilkami. 
Hortikultura 
Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi ukrepi krajinske in hortikulturne  
ureditve niso predvideni.  
Pripravljalna in zaključna dela 
Potrebno je odstraniti humus s širokih odrivom na gradbiščno deponijo  kor priprava za kasnejše humuziranje. 
Odvečna izkopana zemljina se odpelje na deponijo, ki jo določi investitor. 
 
 
 TEHNIČNI OPIS OBJEKTA:  
 
Priloga – projektantski predračuni. 
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8. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA 
ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 
 

8.1 ORGANIZACIJSKI VIDIK V OBDOBJU PO ZAKLJUČKU INVESTICIJE 
 
Lastnica urejenih javnih površin bo občina Prevalje. 
 
Urejene javne površine bo investitor po zaključku projekta predal v upravljanje JKP LOG d.o.o., Ravne na 
Koroškem. 
Pogoji za tovrstno upravljanje bodo opredeljeni v osnovnih aktih javnega podjetja, in med ostalim določajo tudi 
kvaliteto in obseg odnosov med upravljavcem ter lastnikom. 
Sama investicija na poslovanje upravljavca ne bo vplivala. Upravljavec ne bo sodeloval v finančni konstrukciji 
projekta, niti ni potencialni izvajalec fizičnih del.  

Naročnik in plačnik upravljavskih del bo Občina Prevalje.  
 
Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Prevalje v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. 
Oblikovana bo projektna skupina v sestavi in z nalogami kot so prikazane v spodnji shemi. Sedež projektne skupine 
in oprema bo na voljo v prostorih občinske uprave.  
  
Podatki o upravljavcu javnih površin, Javnem komunalnem podjetju LOG d.o.o., Ravne na Koroškem: 
Na dan 31/12/2009 je bilo v javnem podjetju 86 zaposlenih, kar pomeni 3 zaposleni  več kot v letu 2008. Število 
zaposlenih ob koncu koledarskega leta je že nekaj let  podobno. Menjavanje zaposlitve med letom sicer povzroča 
kratkotrajna pomanjkanja dela, vendar se začasne rešitve izvedejo s premestitvami med posameznimi oddelki.  
 
Število zaposlenih po organizacijskih oddelkih, stanje na dan 31/12/2009 
 

Oddelek Število 
zaposlenih Deleži  

Skupne službe 
Direktorij 11 12,79% 
Finance, računovodstvo, komerciala 7 8,14% 
Servis 6 6,98% 

Skupne službe 
SKUPAJ  24 27,91% 

Dejavnost 

VOKA: Oskrba z vodo 11 12,79% 
VOKA: Odpadne vode 3 3,49% 
Komunalni odpadki 20 23,26% 
Javne površine 21 24,42% 
Pokopališka dejavnost 7 8,14% 

Dejavnost SKUPAJ  62 72,09% 
Javno podjetje skupaj 86 100,0% 
 
Nove zaposlitve v obrtni coni Lahovnikovo 
Izvedba projekta zajema javno povezovalno infrastrukturo v obrtni coni Lahovnikovo.  
V roku 2 let po zaključku operacije (najkasneje do 31.12.2017) se bo ohranilo in povečalo število ustvarjenih bruto 
delovnih mest (posredno). Kot posledica izvedene operacije se bo dodatno na novo ustvarilo in ohranilo vsaj 20 
delovnih mest.   
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Alternativa z investicijo  
Alternativa z investicijo bo pozitivno vplivala na zaposlovanje, saj bodo vzpostavljeni boljši pogoji za razvoj 
podjetništva v občini Prevalje kot tudi v Koroški regiji.  
Z vzpostavitvijo celovite poslovne cone na podlagi raziskav in ocen povpraševanja ocenjujemo, da se bo na območju 
celotne poslovne cone dodatno ustvarilo posredno še cca 100 novih delovnim mest. Kar pa za širše območje občine 
in regije pomeni izrazito pozitiven vpliv na zaposlovanje in zmanjševanje brezposelnosti, ki je v občini ena izmed 
najvišjih v državi (v Občini Prevalje je v novembru 2013 stopnja registrirane brezposelnosti znašala v povprečju 12,7 
%,  Koroški regiji 13,5%, državno povprečje pa je znašalo 12,7%; ).  
 
 
Tabela 4: Stopnje registrirane brezposelnosti v Koroški regiji in Občini Prevalje, 2013 

 
 

Stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah, 2013     

Statistična regija jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep okt nov. 

Koroška 14,7 14,4 14,2 14,3 14,0 13,7 13,7 13,7 13,3 13,6 13,5 

Slovenija 13,6 13,6 13,4 13,3 13,0 12,8 12,9 12,8 12,6 13,0 13,0 
 

 
 
Stopnje registrirane brezposelnosti po občinah, 2013 

 

Občina jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep okt nov  
 

Prevalje 13,9 13,7 13,2 13,1 13,2 12,8 13,2 13,1 12,7 13,0 12,7 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
 
 
 
Alternativa brez investicije  
 
Alternativa brez investicijo bo pomenila bistveno manjše možnosti za zaposlovanje. Posredno pa bi zaradi 
nerealizacije investicije izgubili tudi posredna delovna mesta, ki bi za gospodarstvo v občini pomenila zelo veliko 
izgubo. 
 
 
 
Shema 2.: Kadrovsko organizacijska prostorska shema 
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Izvedba javnih naročil:

Naročnik bo izvajalec izbral tudi v skaldu z navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o 
kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013, ki poleg ostalih pogojev podrobneje ureja 
označevanje dokumentov in objav, nastalih v postopku javnega naročanja, objavljena na spletni strani: 

 investitor/naročnik Občina Prevalje bo izbral  izvajalce del po postopku in na način, ki ga 
določa Zakon o javnem naročanju. Naročnik predvideva gradbena dela oddati enemu ponudniku (samostojna 
ponudba, podnudba z podizvajalci ali skupna ponudba), medtem ko bo izvajalca manjših storitev (gradbeni nadzor,..) 
iskal z javnimi naročili male vrednosti.  

http://www.eu-
skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013. 
 
Poročilo o izvajanju investicije

 

: Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta pripravi poročilo o izvajanju 
investicije ob končanju naložbe, skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter v primerih, ko predpisi to 
določajo.  

Upravljanje po dokončanju investicije
 

 JKP LOG d.o.o. 

Finančna služba Občine Prevalje 
 

mora ustrezno voditi ločeno naložbo in spremljati prihodke/odhodke na naložbi.  

Poročilo o spremljanju učinkov 

 

investicijskega projekta, pripravi upravljavec investicije za spremljanje dosežene 
stopnje izkoriščenja zmogljivosti in drugih kazalnikov, predvidenih v IP-ju. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves 
čas trajanja ekonomske dobe projekta oz. v skladu s predpisi sofinancerjev.  

 
 
 

 
OBČINA PREVALJE 

Župan 

 
PROJEKTNA  

SKUPINA 

OBČINSKI SVET  OBČANI IN ŠIRŠA 
JAVNOST 

Strokovni sodelavec za 
izdelavo investicijske 

dokumentacije 
 

 
Projektni vodja 

Tajnik OU 
 

Izvajalec gradbenih 
del 

Zunanji sodelavec za 
nadzor (gradbeni, 

geomehanski, projektni, 
varstno pri delu) in 
projektni inženiring 

           Občinska uprava 
- finančna služba 

 

Sofinancer 
MGRT 

Upravljavec investicije 

Strokovni sodelavec za 
izdelavo projektne 

dokumentacije 
 

http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013�
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013�
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9. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO 

 
VREDNOST INVESTICIJE 
Za financiranje investicije, v ureditev OC Lahovnikovo, v letih 2014-2015 v višini 640.518,75  EUR z DDV po stalnih 
cenah, december 2013 oz 647.081,50 EUR z DDV po tekočih cenah, so predvideni slednji finančni viri: 

– lastna denarna sredstva

– 

 iz proračuna občine Prevalje v letih 2013-2015 v skupni višini 214.875,56 EUR 
bruto vrednosti investicije z DDV po tekočih cenah,  

nepovratna denarna sredstva

DDV  je neupravičenen strošek. Spodnaj tabela predstavlja celotno vrednost investicije (z DDV). 

 MGRT v investicijskih letih 2014-2015, v skupni višini 432.205,94 EUR po 
tekočih cenah (delež sofinanciranja 30% na bruto vrednost). Sofinancerska sredstva so v celoti 
namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Viri sredstev leto 2013 leto 2014 leto 2015 
SKUPAJ 

%  
po virih 

SKUPAJ po 
letih 47.060,00 265.321,48 334.700,02 647.081,50 100,00% 

Občina Prevalje 47.060,00 66.308,18 101.507,38 214.875,56 33,21% 
sredstva EU 

(ESRR) 0,00 199.013,30 233.192,64 432.205,94 66,79 

 
 

PREDVIDENI VIRI FINANICRANJA IN DRUGI MOŽNI RESURSI 
Občina Prevalje kandidira za izvedbo projekta na nepovratna nacionalna sredstva MGRT, ESRR, Razvoj regij, 
upravičen namen: Ekonomska in izobraževalna infrastruktura, Ekonomska infrastruktura. 
 
Upravičeni stroški: 

- nastajajo le v okviru upravičenih namenov  
- se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za 

sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013(http://www.eu-
skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) in dokumentacijo javnega 
poziva. 

 
Upravičeni so samo stroški, ki so v vlogi oziroma investicijski dokumentaciji opredeljeni kot upravičeni. 
 
Upravičeni stroški te vsebine so: 

• stroški izvedbe GOI del  
• stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);  
• stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);  
• stroški storitev strokovnega nadzora gradnje in ostalih nadzorov (projek., geomehanski, varstvo pri delu z 

vključenim varnostnim načrtom);  
• stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji;  
• stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s strani zunanjega izvajalca; 
• stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta ; 

http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013�
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013�
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Tabela 5.: Investicijska bruto vrednost načrtovane investicije po stalnih cenah, dec.2013, z vključenim odbitnim DDV v 
višini 20.321,14 EUR. 

 

finančni viri 

2013 2014 2015 skupaj delež 

€ € € € % 

MGRT (EU-MGRT) 0 199.013,30 228.620,03 427.633,33 72,06 

Občina Prevalje 47.060,00 66.308,18 99.517,04 165.825,22 27,94 

skupaj 47.060,00 265.321,48 328.137,07 593.458,55 100 

 
 
9.1 OCENA VLAGANJ 
 
Finančna konstrukcija investicijskega projekta  

 

 gradbena dela, 

Po tehnični strukturi investicija obsega : 

  nadzor (geomehanski, projektni, gradbeni, varstvo pri delu z vključenim varnostnim načrtom), 

 investicijski inženiring, 

 projektna in investicijska dokumentacija, 

 ostali stroški; 

 obveščanje in informiranje javnosti; 

 nakup zemljišč; 

 
9.1.1 OCENA INVESTICIJE PO TEKOČIH CENAH 
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Za ureditev OC Lahovnikovov je bil izdelan projektantski predračun, december 2013. Investicijo ocenjujemo tudi po 
tekočih cenah3. Preračun investicijskih vrednosti iz stalnih cen4

Kot letni faktor podražitev privzamemo predvidene podražitve storitvenih del v naslednjih letih; faktor podražitve 1,02 
na letni ravni uporabimo v letu 2015. S faktorjem 1,02  zapiramo tudi denarne vire investicije, utemeljujemo s tem, da 
v letu 2015 končujemo investicijo. 

 v tekoče temelji na upoštevanju realizirane in 
predvidene letne inflacijske stopnje.  

 

Tabela 6.: Investicijska bruto vrednost načrtovane investicije po tekočih cenah 
 

Aktivnosti projekta   Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Ocenjeni neto 
stroški (v EUR)  

1.    projektna dokumentacija z gradbenim 
dovoljenjem 20.000,00 16.393,44 

2.    investicijska dokumentacija (DIIP, ID, 
novelacije) 7.596,00 6.300,00 

1) investicijska dok. (v letu 2011) 5.400,00 4.500,00 
2)  investicijska dok. (v letu 2013) 2.196,00 1.800,00 
3.    nadzori (gradbeni, projektni, 

geomehanski, varstvo pri delu) 17.000,00 13.934,43 

 
523.515,66 429.111,19 4.    gradnja infrastrukture  

5.    obveščanje in informiranje 6.001,00 4.918,85 
6.    ostali stroški (el. prikolp) 1.000,00 819,67 
7.    nakup zemljišč 67.088,84 67.088,84 

8.    investicijski inženiring 4.880,00 4.000,00 

SKUPAJ stroški: 647.081,50 542.566,42 
 
 
V letu 2015 investitor zapira finančno konstrukcijo investicije.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

3  »tekoče cene« so cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije); 
pri analizi delno realiziranih investicij so tekoče cene dejansko realizirane cene investicije na podlagi situacij oziroma 
obračunov del in drugih računov; 
4 »stalne cene« so enotni imenovalec vseh vrednostnih izrazov. Praviloma so to cene, ki veljajo takrat, ko se izdeluje 
investicijska dokumentacija. Stalne cene lahko vključujejo tudi pričakovane strukturne spremembe (na primer spremembo 
razmerja med ponudbo in povpraševanjem), ki se preverjajo v analizi občutljivosti; 
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Tabela 7.: Investicijska vrednost načrtovane investicije po letih in po tekočih cenah (z odbitnim DDV, DDV)  
 
Finančni načrt (v EUR): 
 

Viri sredstev leto 2013 leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 

% 
  

po virih 
UPRAVIČENI 

STROŠKI 0,00 234.133,30 274.344,28 508.477,58 100,00% 

Občina Prevalje 0,00 35.120,00 41.151,64 76.271,64 15,00% 

sredstva EU (ESRR) 0,00 199.013,30 233.192,64 432.205,94 85,00% 

Neupravičeni stroški  47.060,00 31.188,18 60.355,74 138.603,92 100 
 

0,00 31.188,18 60.355,74 91.543,92 66,05% 

  
strošek DDV (Občina 
Prevalje) 
strošek nakupa 
zemljišč 41.660,00 0,00 0,00 41.660,00 30,05% 
strošek investicijska 
dokumentacije 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 3,90% 

SKUPAJ po letih 47.060,00 265.321,48 334.700,02 647.081,50 100,00% 
Občina  47.060,00 66.308,18 101.507,38 214.875,56 33,21% 

sredstva EU (ESRR) 0,00 199.013,30 233.192,64 432.205,94 66,79 
 
Višina odbitnega DDV: 20.321,14 EUR. 
 

Tabela 8.: Investicijska vrednost načrtovane investicije po aktivnostih, letih in po tekočih cenah   
 
 
  2011 2012 2013 2014 2015 skupaj 
       
projektna dokumantacija     20.000,00   20.000,00 
investicijska 
dokumantacija (DII, 
IP) 5.400,00         5.400,00 
investicijksa dokumantacija (DIIP, IP)   2.196,00   2.196,00 
GRADBENA      184.934,97 318.259,54 503.194,51 
SKLOP I.       184.934,97   184.934,97 
SKLOP II.         318.259,54 318.259,54 
nadzori (strokovni, gradbeni, geomehanski, varstvo pri delu) 7.000,00 10.000,00 17.000,00 
obveščanje     3.000,50 3.000,50 6.001,00 
elektro priklop       1.000,00 1.000,00 
inv.inzeniring     2.440,00 2.440,00 4.880,00 
zemljišča     41.660,00 45.750,01   87.410,01 
       
SKUPAJ 5.400,00 0 41.660,00 265.321,48 334.700,02 647.081,50 
ESRR 0 0 0 199.013,30 233.192,64 432.205,94 
LASTNA 5.400,00 0 41.660,00 66.308,18 101.507,38 214.875,56 
    *   
*opomba: v znesek GD v letu 2014 je višina 
odbitnega DDV, 203.21,14€.      
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Osnovni elementi, ki opredeljujejo investicijo so: 

 Odločitev investitorja o nivoju standarda izgradnje in sredstev, ki jih je pripravljen za to nameniti.  
 
 
 Uspešen javni razpis za izvajalca gradbenih del. 
 
 

- načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, 

Investitor bo izvedel javni razpis za izvajalca gradbenih del v skladu z ZJN-2 in v skladu s 4 temeljnimi načeli javnega 
naročanja: 

- načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, 

- načelo transparentnosti porabe javnih sredstev, 

- načelo enakopravnosti ponudnikov. 
  

 

10. ANALIZA LOKACIJE 
 
10.1 Predhodne idejne rešitve, študije 
Za navedeno investicijo je izdelana prostorska in tehnična dokumentacija: 
 
-lokacijska informacija 
-projektna dokumentacija 
-projektantski predračun. 
 
10.2 Lokacija  
Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija 
Koroška statistična regija 
Občina Prevalje 
 
- katastrsko območje: glej priloga! 
Obravnavano področje se nahaja v občini Prevalje 
Sklop I.: 
 
Sklop II: 
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Slika 1: Območje urejanja za poslovno cono Lahovnikovo 
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SKLOP II. 

SKLOP I. 
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11. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO 
NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO, 
KADAR JE PRIMERNO 
 
Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča:  
učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin), 
okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in 
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), 
trajnostna dostopnost, 
zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, 
kjer je to potrebno). 
 
Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 
 
Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem 
gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri 
opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. Glede na dejstvo, da je sedanje stanje 
slabo, se bodo z obnovo izboljšali vsi okoljevarstveni pogoji.  
 
Voda in tla 
Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo povečano onesnaževanje 
tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času obstaja sicer nevarnost, da zaradi 
nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije, pride do onesnaženja. Za 
preprečitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni ukrepi pri organizaciji gradbišča in zahtevah po ustreznem 
vzdrževanju gradbene in strojne opreme, zato je to tveganje relativno nizko.  
Kanalizacijski sistem v okolici je zgrajen v vodotesni izvedbi, zato ni pričakovati vplivov na podzemne vode. Odpadne 
vode bodo odtekale v kanalizacijski sistem.  
 
Hrup  
Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko bodo viri hrupa gradbena 
mehanizacija in tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen ter bo najbolj moteč za najbližje stanovanjske objekte, 
medtem ko za širše območje ne bo občuten.  
Pri obremenjevanju okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju 
(Ur. l. RS št. 121/04) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/2005, 34/2008, 
109/2009). 
 
Zrak 
Vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov in dvigovanje prahu s ceste 
zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, 
planiranje in temeljenje…). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je tako zanemarljiv. 
Povečano bo tudi prašenje zaradi premikov gradbenih strojev. Vozne makadamske površine se bodo zato redno 
močile. 
Investicija v tem primeru ne bo imela negativnih vplivov na zrak. 
 
Odpadki 
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 39/2006,34/2008, 57/2008 in 70/2008) določa, da mora povzročitelj 
onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje 
nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Izvajalec del bo ta pravilnik upošteval. 
V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posledica 
vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za 
onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: 
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Odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja). 
Prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali. 
Odpadne baterije oziroma akumulatorji. 
Odpadke je potrebno zbirati ločeno ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi 
odpadki. 
Skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS št. 32/2006, 98/2007, 62/2008 in 53/2009) se bo 
del odpadkov odlagal tudi na lokalnih odlagališčih. 
 
Investitor bo uporabljal tipske posode – smetnjake za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke za reciklažo bo 
investitor oddajal sam v ustrezne kontejnerje na mestih za zbiranje  teh odpadkov.  
 
Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin 
Na območju predvidene investicije ni objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravanim posegom. 
Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni 
ukrepi za zmanjševanje vpliva, razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih. 
 
Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom 
Predvidena obnova nima vpliva na požarno varnost.  
 
Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin 
Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi povezani z izkopi in transporti materiala ter uporabo vozil v smislu 
onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije 
prahu v okolici s škropljenjem prašnih voznih površin. 
  
 Vpliv na varnost nepremičnin v uporabi 
 Na območju investicije ni objektov na katere bi imel projekt vpliv z vidika nepremičnin v uporabi.   
Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom 
Pri obnovitvenih delih se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju 
gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji 
hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu 
zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/95). 
Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup gradbenih strojev, in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri 
izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku 
o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002, 49/2006 in 50/2005). Pri obratovanju se 
upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/95 in 105/05). 
 
 
Vpliv na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih 
Predmetnih vplivov na nepremičnine ni zaznati.  
 
Trajnostna dostopnost 
Investicija je zasnovana tako, da bodo posegi omogočali neoviran dostop brez arhitektonskih ovir. Hkrati bo z 
izgradnjo ceste zgrajen tudi pločnik in javna razsvetljava, ki bo omogočala višjo stopnjo varnosti tudi za pešce in 
prehod osebam z omejenim gibanjem brez arhitekturnih ovir. 
Zmanjševanje vplivov na okolje 
Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne 
predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 
 
Vpliv na horizontalne politike 
Aktivnosti projekta želijo izkoristiti možnosti za razvoj podjetništva v občini. Z razvojem podjetništva se bo povečalo 
zaposlovanje, posledično se bo povečala socialna varnost ljudi in življenjski standard. Če razumemo podjetništvo in 
gospodarstvo kot dejavnika razvoja, ki horizontalno in trajnostno vstopata v aktivnosti drugih sektorjev, bomo z 
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njunim razvojnim povezovanjem omogočili, kakor tudi spodbudili razvoj v drugih sektorjih, zlasti storitvenih 
dejavnostih, (zaradi višjega življenjskega standarda bodo ljudje več trošili tudi v drugih sektorjih npr. v  trgovini, 
turizmu,…). 
Skladno z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 
72/07-popravek) in Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06) in njegovi podzakonski akti, presoja vplivov 
na okolje ni obvezna.  
 
Naložba ima nevtralni učinek na okolje oz.:  

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),  
• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor 

emisij in tveganj),  
• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 
• urejen in varen dostop za kolesarje, šolarje oz. uporabnike 
• zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za 

posege, kjer je to potrebno). 

 
12. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO 
VODENJA PROJEKTA IN IZDELANA ANALIZA IZVEDLJIVOSTI 
 
 

Dolg naziv 
Aktivnosti operacije 

Kratek naziv 
Aktivnosti operacije 

 
Termin pričetek-zaključek 

aktivnosti 
 

projektna dokumentacija z gradbenim 
dovoljenjem projektna dokumentacija januar 2013 –  

september 2014 

investicijska dokumentacija 
(DIIP, IP, novelacije) investicijska dokumentacija (DIIP, IP) 

december 2010 - 
januar 2014  

oz. v zadnji spremembi 
december 2013 - januar 

2014 
nadzori 

(gradbeni, projektni,  
geomehanski, varstvo pri delu) 

nadzori 
(gradbeni, projektni, geomehanski, varstvo 

pri delu) 

maj 2014- 
september 2015 

gradnja infrastrukture gradnja infrastrukture maj 2014- 
september 2015 

obveščanje in informiranje obveščanje in informiranje maj 2014- 
september 2015 

ostali stroški (el. priklop) 

 
ostali stroški (ostala nepredvidena dela,...) 

 
september 2015- 
september 2015  

 
oz. zadnja potrditev 
MGRT: maj 2014 – 

september 2015 

nakup zemljišč nakup zemljišč januar 2013- 
september 2014 

investicijski inženiring investicijski inženiring maj 2014- 
september 2015 
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13. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA  
 
Tabela 8: Predvideni viri zagotavljana sredstev po letih  

                                                                                                                                                                  v EUR 

Viri sredstev leto 2013 leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 

% 
  

po virih 
SKUPAJ po 
letih 47.060,00 265.321,48 334.700,02 647.081,50 100,00% 

Občina  47.060,00 66.308,18 101.507,38 214.875,56 33,21% 
sredstva EU 
(ESRR) 0,00 199.013,30 233.192,64 432.205,94 66,79 

 
 
 
14. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE 
ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
Občina Prevalje ustvarja prihodke po naslednjih osnovah: 

- davčni prihodki, 
- nedavčni prihodki, 
- kapitalski prihoki, 
- prejete donacije, 
- transferni prihodki. 

 
 
Odhodki občine sestavljajo: 

- tekoči odhodki, 
- tekoči transferi, 
- investicijski odhodki, 
- investicijksi transferi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investicijski program  
PPP ooo ddd jjj eee ttt nnn iii ššš kkk ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvvnnn ooo    sss vvveee ttt ooo vvvaaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

40  

15. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJO UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V 
EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN 
EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI (DOBA VRAČANJA INVESTICIJSKIH 
SREDSTEV, NETO SEDANJA VREDNOST, INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI, RELATIVNA NETO SEDANJA 
VREDNOST IN/ALI KOLIČNIK RELATIVNE KORISTNOSTI) SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE 
DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM 
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Ostale koristi, ki nastanejo z realizirano investicijo 
 

− Splošno korist, ki je vsota številnih manjših koristi, je možno opredeliti z oceno, da se po ureditvi 
vseh oblik infrastrukture v občini Prevalje na območju OC vzpostavljajo možnosti, ki odpirajo vrata 
gospodarskim subjektom in prebivalcem Prevalj in celotnega območja Koroške regije. 

− Ocenjene koristi podpirajo namen investicije ter njene temeljne vsebinske cilje.  

− Občina Prevalje na ta način izpolnjuje tudi večletna pričakovanja poslovne sfere in občanov. 
Naložba je tudi usklajena s Strategijo razvoja Slovenije. 

− Nastale koristi, ki bodo v celoti dobile svoj pomen z zaključkom investicije v letu 2012, lahko 
strnemo v naslednje sklope: 

− Povpraševanje poslovne sfere po komunalno opremljenih zemljiščih z namembnostjo poslovne 
cone v občini in v regiji je znatno.  

− Tehnološko in tehnično zaključena celota planirane komunalne infrastrukture, razpoložljiva lokacija 
ter resursi na lokaciji (obstoječa komunalno-cestna, energetska infrastruktura s kapacitetami, ki 
dopuščajo njihovo nadaljnje koriščenje), omogočajo kvalitetno poselitev in organizacijo poslovne 
cone. 

− Poslovna dejavnost se koncentrira na enem mestu v občini. 

− Projekt ne ogroža naravnega okolja. 

− Investitor pričakuje v ekonomski dobi projekta presežek prilivov nad odlivi nad stopnjo 
pričakovanega donosa projekta. Po oceni se vlaganja brez subvencije ne povrnejo v ekonomski 
dobi.  

− Investitor s planskim dokumentom dokazuje in dosega kriterije ter osnovne pogoje za pridobivanje 
denarnih sredstev prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« 
in s tem zapira finančno konstrukcijo projekta. 

− Planirano financiranje in posledično planirana faznost realizacije postavljata projekt v okvire 
sprejemljivih terminskih rokov, kar zadostuje povpraševanju na lokaciji in reševanju ostale 
problematike. 

− Investitor z realizacijo projekta uresničuje del svojih dolgoročni strateških ciljev, v celoti pa 
vsebinske cilje (glej poglavje 1.3 Cilji investicije). 

− Projekt se navezuje na druge relevantne projekte v občini (ekološki vidik, prostorska ureditev). 

− Z realizirano investicijo se zaključuje pomembna faza celovite vzpostavitve OC v Občini Prevalje. 

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

− vzpostavitev pogojev za gospodarski razvoj občine, regije in države, 

− vzpostavitev pogojev za širši družbeni razvoj občine kot posledica gospodarskega razvoja. 

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

− potencial kritične mase komunalno opremljenih zemljišč za večje gospodarske investicije, 

− pospeševanje podjetništva s postavitvijo podjetniškega inkubatorja. 

− Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju: 

− ohranitev obstoječih in ustvarjanje novi delovnih mest, 

− izboljšanje socialnega položaja občanov. 
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Faza je tehnično in ekonomsko zaključena celota. Investitor s tem dolgoročno zadosti povpraševanju poslovne sfere 
v regiji, ki potrebuje nove prostorsko-tehnične možnosti za svoj razvoj.  

− Koristi take investicije so lahko večstranske: investitor realizira projekt, ki je za njegova 
pričakovanja donosen, ponudi možnosti za nadaljnji gospodarski razvoj občine in s tem realizira 
svoje dolgoročne cilje. Vzpostavlja se stanje za pridobitev svežega investicijskega kapitala.  

− Implicitno vsebuje realizirani projekt možnosti novih zaposlitev in s tem večanje in utrjevanje 
ekonomske podobe občine ter višji standard občanov. 

− Na osnovi poizvedb investitor načrtuje vsaj 20 novih delovnih mest (obstoječa in nova, izhodišče v 
letu so 4 obstoječa delovna mesta) na obravnavani lokaciji v obdobju do vključno leta 2017. 

− Investitor ocenjuje, da z investicijo nihče ne izgublja. 
 



Investicijski program  
PPP ooo ddd jjj eee ttt nnn iii ššš kkk ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvvnnn ooo    sss vvveee ttt ooo vvvaaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

43  

Ekonomska analiza 
 

− Vpliv implementacije projekta na regijo oziroma državo je gledan z vidika »brez investicije« v 
primerjavi z njo. Ekonomska analiza je računana glede na ekonomsko dobo projekta. 

−  

Popravki prihodkov: 

− V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju lokalne skupnosti, 
regije in države. 

 

− Projekt ima tako z družbenega vidika pozitivno neto sedanjo vrednost ter veliko pozitivno interno 
stopnjo donosnosti. Z investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar smo 
v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika še kako donosen. Projekt je 
namreč nujen v smislu urejenega področja s potrebno komunalno infrastrukturo za razvoj 
gospodarstva, ki bi ga lahko Občina ponudila podjetnikom za njihov razvoj. 

 

Vrednotenje finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi 

 

− Investicijo v izgradnjo in dokončanje Izgradnje poslovne cone Prevalje Lahovnikovo smo preučili z 
vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov. Ob tem smo upoštevali sledeče predpostavke modela: 

− ekonomska doba investicije je ocenjena na 25 let, 

− za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo v višini 7 %, ki je predpisana z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih finance, 

 

− Kazalce investicije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalci oziroma metode ne 
upoštevajo komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov projekta. Kot 
statični kazalnik smo uporabili dobo vračanja investicijskih sredstev. Dinamični kazalniki odpravljajo 
slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo različno časovno dinamiko vlaganja sredstev in 
donosov, upoštevajo pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. Vlaganja in donosi v različnih 
letih namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih je treba predhodno preračunati na 
isti časovni trenutek. Med dinamičnimi kazalniki smo v nadaljevanju prikazali izračun finančne in 
ekonomske neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti in relativne neto sedanje vrednosti. 

 

− Doba vračanja investicijskih sredstev 

 

− Pri izračunu dobe vračanja projekta smo upoštevali investicijske stroške brez davkov in povprečne 
neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. Izračun učinkovitosti za ekonomsko dobo 
investicije: 

 

−   Doba vračanja v letih 

 

Finančna Ekonomska 
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− Se ne povrne − 15 

 

− Na podlagi zgornje tabele ugotavljamo, da se pri finančni analizi investicija ne uspe povrniti. V 
kolikor pa upoštevamo še družbene koristi in posredne prihodke, pa ugotavljamo, da se investicija 
uspe povrniti v 15 letu. Na podlagi teh podatkov sklepamo, da je investicija upravičena, saj se le-ta 
povrne že pred iztekom ekonomske dobe projekta. 

 

Relativna neto sedanja vrednost 

 

Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov in 
sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Pove, kolikšen je neto donos na enoto investicijskih stroškov. 
Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je RNSV 
večja od 1. 

 

Obrazložitev - ostali prihodki, ostali stroški v času delovanja 

 

Ekonomska doba projekta je 25 let. Za takšno ekonomsko dobo smo se odločili v skladu s priporočeno 
ekonomsko dobo projekta za prometno in cestno infrastrukturo iz Delovega dokumenta št. 4, ki velja za 
ostale projekte in v skladu z javnim razpisom.  

V okviru investicije bo izveden tudi del fekalne kanalizacije in vodovoda. Občina bo za ta del kanalizacije 
prejemala prihodke od upravljavca iz naslova najema in oddajanja v uporabo javne komunalne 
infrastrukture. Iz tega naslova bodo ustvarjeni letni prihodki v višini 6.701,58 EUR. Predvideva se tudi 
prihodek iz naslova komunalnega prispevka. Predviden je skupni prihodek v višini 9.900 EUR med leti 
2016 in 2018 (3.300 EUR vsako posamezno leto). 

Stroški rednega vzdrževanja so ocenjeni glede na nivo letnega in zimskega vzdrževanja v 
sorazmernem deležu, ki ga občinski proračun namenja za vzdrževanje širšega predela in znašajo 9.500 
EUR letno.  

Za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo 7 %, ki je predpisana z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS 
60/2006). 

Na podlagi trenutno veljavne zakonodaje je maksimalna letna amortizacijska stopnja za gradbene 
objekte 3 %, ki je tudi bila uporabljena v našem primeru, saj investitor po njej zaračunava upravljavcu 
višino najema komunalne infrastrukture. Posledično izhaja, da znaša amortizacijsko obdobje cca. 33,3 
let. Preostanek vrednosti investicije po koncu ekonomske dobe je neamortizirani del investicije, v višini 
107.273,51 EUR, izračunano na 2 decimalki natančno). 

Projekt bo z implementacijo izgradnje nove komunalne infrastrukture in dokončanje poslovne cone 
prispeval k ciljem regionalne politike na razvoja podjetništva in izgradnje poslovnih in obrtnih con. 

Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna, saj projekt sam ne ustvarja dobičkov saj 
projekt sam po sebi ne ustvarja nobenih prihodkov, prav tako je finančna interna stopnja donosa  
negativna.  

Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) projekta je pozitivna, kar pomeni, da je družba 
(regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To 
potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je v našem primeru nad ekonomsko diskontirano 
stopnjo (7 %). 
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VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) 
Leto 

(zap.št.
) 

Leto 
(letnica

) 

Investicijski 
stroški v 

stalnih cenah 

Operativni 
stroški Prihodki Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2013 47.060,00       -47.060,00 
1 2014 245.000,34       -245.000,34 
2 2015 328.137,27       -328.137,27 
3 2016   9.500,00 6.650,74   -2.849,26 
4 2017   9.500,00 10.002,00   502,00 
5 2018   9.500,00 10.002,00   502,00 
6 2019   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
7 2020   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
8 2021   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
9 2022   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
10 2023   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
11 2024   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
12 2025   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
13 2026   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
14 2027   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
15 2028   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
16 2029   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
17 2030   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
18 2031   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
19 2032   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
20 2033   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
21 2034   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
22 2035   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
23 2036   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
24 2037   9.500,00 6.702,00   -2.798,00 
25 2038   9.500,00 6.702,00 107.273,51 104.475,51 
26 2039   0,00 0,00   0,00 
27 2040   0,00 0,00   0,00 
28 2041   0,00 0,00   0,00 
29 2042   0,00 0,00   0,00 
30 2043   0,00 0,00   0,00 
31 2044   0,00 0,00   0,00 
32 2045   0,00 0,00   0,00 

  Skupaj 620.197,61 218.500,00 160.694,74 107.273,51 -570.729,36 

 

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 7% 
Leto 

(zap.št.
) 

Leto 
(letnica

) 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2013 47.060,00 0,00 0,00 0,00 -47.060,00 
1 2014 228.972,28 0,00 0,00 0,00 -228.972,28 
2 2015 286.607,80 0,00 0,00 0,00 -286.607,80 
3 2016 0,00 7.754,83 5.428,98 0,00 -2.325,84 
4 2017 0,00 7.247,50 7.630,48 0,00 382,97 
5 2018 0,00 6.773,37 7.131,29 0,00 357,92 
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6 2019 0,00 6.330,25 4.465,83 0,00 -1.864,43 
7 2020 0,00 5.916,12 4.173,67 0,00 -1.742,45 
8 2021 0,00 5.529,09 3.900,63 0,00 -1.628,46 
9 2022 0,00 5.167,37 3.645,44 0,00 -1.521,93 

10 2023 0,00 4.829,32 3.406,96 0,00 -1.422,36 
11 2024 0,00 4.513,38 3.184,07 0,00 -1.329,31 
12 2025 0,00 4.218,11 2.975,77 0,00 -1.242,35 
13 2026 0,00 3.942,16 2.781,09 0,00 -1.161,07 
14 2027 0,00 3.684,26 2.599,15 0,00 -1.085,11 
15 2028 0,00 3.443,24 2.429,11 0,00 -1.014,12 
16 2029 0,00 3.217,98 2.270,20 0,00 -947,78 
17 2030 0,00 3.007,46 2.121,68 0,00 -885,78 
18 2031 0,00 2.810,71 1.982,88 0,00 -827,83 
19 2032 0,00 2.626,83 1.853,16 0,00 -773,67 
20 2033 0,00 2.454,98 1.731,92 0,00 -723,06 
21 2034 0,00 2.294,37 1.618,62 0,00 -675,75 
22 2035 0,00 2.144,28 1.512,73 0,00 -631,55 
23 2036 0,00 2.004,00 1.413,77 0,00 -590,23 
24 2037 0,00 1.872,89 1.321,28 0,00 -551,62 
25 2038 0,00 1.750,37 1.234,84 19.765,06 19.249,53 
26 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
31 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Skupaj 562.640,08 93.532,87 70.813,54 19.765,06 -565.594,35 

 

  v EUR 
Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 620.197,61 
Od tega upr. javni stroški (EC) - v TEKOČIH 
cenah 508.477,58 
Diskontirani investicijski stroški (DIC) 562.640,08 
Diskontirani neto prihodki (DNR) -2.954,27 

 

  
če je 

DNR>0: če je DNR<0: 
1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 565.594,35 565.594,35 
1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 100,53% 100,00% 
2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 511.147,46 508.477,58 
3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85% 85% 
3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 434.475,33 432.205,94 
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16. Analiza tveganj in analiza občutljivosti 

Problematika tveganj v projektu se kaže predvsem pri doseganju rokov, cene, kvalitete in ciljev projekta. Ena izmed 
rešitev tega problemskega stanja je vsekakor pravočasno in ustrezno planiranje tveganj. Metodologija planiranja 
tveganj je procesno usmerjena in je sestavljena iz petih korakov: 

1. korak: je členjen na oblikovanje plana obvladovanja tveganj, prepoznavanje tveganj in kvalitativne analize tveganj,  

2. korak: vsebuje kvantitativno analizo tveganj,  

3. korak: planiranje odzivov na tveganja,  

4. korak: spremljanje in kontroliranje tveganj in  

5. korak: oblikovanje zaključnega poročila. 

 

Izvedba ocene tveganja je potrebna sestavina vsake investicijske ocene. Njen namen je spoznavanje razmer, 
oblikovanje strategije ukrepanja in kontinuirano izboljševanje. Ocena tveganja torej ni enkraten proces, saj je treba 
projekt neprenehoma spremljati in ustrezno ukrepati. Vsakokratna ocena tveganja odraža trenutno stanje na projektu, 
istočasno pa z ukrepi, ki so njen sestavni, bistveni del, zagotavlja njegovo nenehno izboljševanje. Pri oceni tveganj ne 
gre za iskanje napak. Gre za iskanje možnosti in načinov izboljšanja stanja, iskanje inovativnosti in splošno 
spodbujanje k uspešni realizaciji v okviru stroškov, kvalitete in rokov. Osnovni namen je razvrščanje tveganj glede na 
naravo. Tveganja razvrstimo glede na možne posledice v povezavi z verjetnostjo nastanka tovrstnih posledic. 

Ocena tveganj obsega: 

• opis tveganja (tekstualen),  

• verjetnost, da bo nastopilo (velika/srednja/majhna),  

• možnost obvladovanja (da/ne) in  

• predvidene ukrepe za obvladovanje (tekstualen opis). 

 

VODSTVENA TVEGANJA, KADROVSKA TVEGANJA  

Tveganje je NIZKO, saj je za izvedbo projekta sestavljen tim s primernimi referencami, kvalificiranim kadrom in 
vodstvenimi sposobnostmi, tako da niti višja sila na tem področju ne more ogroziti izvedbe projekta.  

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: Pri izvajanju je jasna organizacijska struktura, moč realizacije pa ni odvisna samo od 
ene osebe. Tako je že sedaj predvideno, da npr. v primeru odsotnosti projektnega vodje lahko vodenje prevzame 
pomočnik vodje, izbrano projektivno podjetje ima več arhitektov, ki so sodelovali pri načrtovanju. Pri pripravi in oddaji 
javnih naročil bo pozornost usmerjena tudi na kriterije, ki zmanjšujejo kadrovska tveganja. 

 

TEHNIČNA TVEGANJA  

Terminski plan: zamude pri izboru projekta, neupoštevanje rokov zunanjih izvajalcev ...  

Tehnologija gradnje: morebitna nova dejstva bi lahko pomenila tako zamude kot dodatne finančne zahteve.  

Tveganje (pri terminskem planu in tehnologiji) je v osnovi pri tovrstnih investicijah srednje, vendar smo ga z ustreznim 
načrtovanjem zmanjšali, da je NIZKO. Do zamud bi prišlo le v primeru, da bi se neizbran ponudnik pritoževal nad 
izborom in ne bi bilo možno realizirati pravočasnega podpisa pogodbe. Teren projekta je poznan, objekt tehnološko ni 
zahteven.  

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: Terminski plan ima nekatere rezerve, aktivnosti so načrtovane realno. Pri zunanjih 
izvajalcih bomo s primernimi javnimi naročili in sprotno kontrolo tveganje minimizirali. Tehnologija gradnje ni 
zahtevna.  
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FINANČNA TVEGANJA 

Višji stroški, pomanjkanje sredstev: npr. zaradi spremembe zakonodaje na področju financiranja lokalnih skupnosti, 
zaradi podražitev/pocenitev, zaradi sprememb, zaradi novih dejstev, ki se bodo pokazala, dejanskih vrednosti del 
pridobljenih na osnovi razpisa. Tveganje je SREDNJE. 

Nepredvidena dela: izvajalci bodo zahtevali dodatna plačila.  

Z ustreznim načrtovanjem ga je možno zmanjšati.  

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: V primeru novih dejstev bo prijavitelj moral zagotoviti dodatne vire sredstev na 
osnovi rebalansa. Predvideno je, da bodo dela oddana na ključ, kar pomeni, da rizike v primeru podražitev nosi 
izvajalec; spremembe zaradi novih dejstev so pri obnovah vedno najbolj občutljiv problem. Gotovo vseh problemov ni 
mogoče predvideti, vendar smo se tega že od začetka zavedali in bili na to pozorni pri vsaki aktivnosti. Če bodo 
nastali dodatni stroški, jih bo občina pokrila iz lastnih virov, tako da bo finančna konstrukcija zaprta. 

 

PRAVNA TVEGANJA 

Sprememba zakonodaje: na področju javnega financiranja, javnega naročanja, uvedba dodatnih postopkov ... 
Tveganje je NIZKO do SREDNJE. 

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: menimo, da spremembe oz. dopolnitve zakonodaje na tem področju ne bodo 
bistvene za projekt (npr. verjetno se bodo sprejeli podzakonski akti na področju Zakona o javnih naročilih, 
sprememba prostorske zakonodaje, zakona o graditvi objektov …). V teku je sicer sprejemanje podzakonskih aktov 
Zakona o graditvi objekta, zato je tveganje srednje.  

 

OSTALA TVEGANJA:   

Politične spremembe: morebitne spremembe v lokalni ali državni politiki ne bodo bistveno vplivale na projekt, saj 
investicija ni odvisna od dnevne politike. Tveganje je NIZKO, za projekt je bila pridobljena naklonjenost širšega kroga 
občanov.  

Višja sila: naravne katastrofe, druge višje sile, ki bi prizadele objekt. Tveganje je NIZKO, primernih ukrepov za 
uravnavanje tega pa na žalost ni. 

Zbirna tabela – povzetek  
            STOPNJA TVEGANJA: UKREP: 

VRSTA TVEGANJA: TVEGANJE:  NIZKA SREDNJA VISOKA  

Kadrovska Odhod ključnih članov 
tima 

   Razpršenost in 
nadomestljivost članov.  

Tehnična Terminski plan    Terminski plan ima 
rezerve.  

Tehnična Nepredvidena dela    Dobro opredeljen in 
natančen projekt.  

Finančna Višji stroški, 
pomanjkanje sredstev 

   Dela na ključ, občinski 
proračun.  

Pravna Sprememba 
zakonodaje 

   Prilagoditev v prehodnih 
rokih. 

Ostala Politično tveganje    Široka podpora 
občinskega sveta in okolja, 
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ki je politično raznoliko.  

Ostala Višja sila    Zavarovanje, območje ni 
ogroženo.  

 

 

Analiza občutljivosti  

 

V  analizi občutljivosti  smo določili parametre, ki bi lahko vplivali na izvedbo projekta, izvedli analizo kritičnih 
spremenljivk in pokazali vpliv na projekt. 

 

Tabela: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev kritičnih spremenljivk    

        

Razred Spremenljivke 

Parametri modela Diskontna stopnja 

Gibanje prodajnih cen inflacija v splošnem, konkretne cenovne spremembe po odločitvi OS 

Gibanje  nabavnih cen  po elementih strukture naravnih vrst stroškov 

Povpraševanje, poraba sprememba obsega 

Investicijski stroški sprememba investicijskih stroškov 

        

* upoštevanje tistih parametrov, katerih spreminjanje  spremeni IRR za 1% ali NPV za 5%.    

 

Tabela: Analiza učinkov kritičnih spremenljivk      

        

    Elastičnost  

Razredi parametrov   visoka dvomljiva nizka  

Parametri modela Inflacija   x    

  Realna rast plač     X  

  Spremembe cen energentov   x     

  Spremembe cen blaga in storitev   x    

Podatki o povpraševanju Specifična potrošnja    x   

  Stopnja demografske rasti     x  

  Količina prometa  x     

Stroški investicije Razlika cen na trgu in projektantskega predračuna  x     

  Razlika med projektno rešitvijo in izvedbo x      

* kvalitativna ocena elastičnosti        
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Predstavitev in razlaga rezultatov 

 

Finančni kazalci investicije so negativni, saj gre v naložbo v javno dobro in investicija v ekonomski dobi ne bo 
ustvarjala prihodkov. Tudi v ekonomski analizi so kazalni donosnosti in uspešnosti analize negativni, vendar je kljub 
temu investicija upravičena saj njene koristi, ki se jih ne da izraziti v denarju presegajo stroške, ki jih investicija 
ustvarja. 

V  prejšnjih poglavjih smo omenili, da investicija sama ne ustvarja prihodkov. Opisani pa so tudi prihodki, ki jih bo 
investicija ustvarila posredno. Investicija pa ima še mnogo več neposrednih koristi, ki pa jih v denarju ne moremo 
izraziti. Predvsem je tukaj pomemben vidik razvoja podjetništva in različni sinergijski učinki, ki bi jih z vzpostavitvijo 
poslovne cone in koncentracijo različnih podjetij na enem mestu lahko izkoristili. Potrebno je izpostaviti tudi učinek na 
zaposlovanje, saj bi se z vzpostavitvijo novih podjetij vzpostavila nova delovna mesta. Posledično moramo izpostaviti 
tudi vpliv na socialno varnost ljudi, višji življenjski standard.  

Projekt ima tako iz družbenega vidika pozitivno neto sedanjo vrednost  ter veliko pozitivno interno stopnjo donosnosti. 
S investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar smo v ekonomski analizi dokazali, da je s 
širšega družbenega vidika še kako donosen. Projekt je namreč nujno potreben v smislu urejenega področja s 
potrebno komunalno infrastrukturo za razvoj gospodarstva, saj bi tako lahko lokalna skupnost razpolagala s 
komunalno urejenim zemljiščem, ki bi ga lahko ponudila podjetnikom in tako vplivala na razvoj podjetništva in 
zaposlovanja. 
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17. Zaključek 
 

Vsekakor je za razvoj poslovnih con pomemben dolgoročen in celosten pristop za razvoj regije in občine. Izgradnja 
poslovne cone Prevalje Lahovnikovo ima dobre lokacijske in infrastrukturne danosti, saj cona, ki je predmet 
obravnave razširja obstoječo poslovno cono.  

Podjetniki, ki imajo iniciativo, da bi razvijali svoje ideje in ustvarjali novo dodano vrednost, bodo tako dobili priložnost 
za hitrejši in s tem uspešnejši razvoj.  

Če do realizacije ne bi prišlo, bi bilo najbolj oškodovano predvsem gospodarstvo, ki se ne bi moglo razvijati zaradi 
prostorskih problemov in investicijsko ter časovno zahtevnega komunalnega opremljanja. 

 

Projekt je pomemben za razvoj gospodarstva v tem delu regije in ima širše učinke kot samo finančne koristi.  
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