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POROČEVALEC: / 

  

PREDLOG OBRAVNAVAL: / 

  

PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 

28/2016, 35/2017in 11/2019). 

  

OCENA STANJA:  
 

 

Občina Radlje ob Dravi je kot investitor pristopila k 

dograditvi kanalizacijskega sistema na 

aglomeraciji ID 10991 Zgornja Vižinga – Radlje ob 

Dravi. Aglomeracija je večja od 2.000 PE, 

odvajanje komunalne odpadne vode pa še ni 

zagotovljeno na celotnem območju.  

Projekt je v skladu z merili za izbor operacij 

upravičen do pridobitve EU sredstev (OP za 

izvajanje Evropske kohezijske politike v 

programskem obdobju 2014 do 2020. 

  

RAZLOGI ZA SPREJEM:  Na občinskem svetu Občine Radlje ob Dravi 

potrjenega dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta ( DIIP)  in Predinvesticijske 

zasnove za operacijo – Aglomeracija 10991 

Zgornja Vižinga- Radlje ob Dravi, je investitor 

pristopil k izdelavi investicijskega programa.  
 

 



 

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Od priprave Dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta in Predinvesticijske zasnove se projekt bistveno ni spremenil, temveč se je v vsakem 

naslednjem investicijskem dokumentu izvedba projekta natančneje analizirala, dočim so 

cilji projekta isti: Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega sistema. Na izgrajen sistem se bo 

na novo priključilo 599 PE jev oziroma 597 prebivalcev, od tega iz naslova projekta 482 PE,        

po izvedbi projekta bo priključenih 3465 PE (nad 98 % priključenost).   

Investicijska vrednost je 2.760.874,00 EUR brez DDV. 

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo so pregledale strokovne službe Občine Radlje ob 

Dravi. 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse 

občine za odločitev o izvedbi investicije.  

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: V letu 2022  in 2023 so zagotovljena sredstva v občinskem 

proračunu. 

  

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme INVESTICIJSKI PROGRAM 

(IP) za projekt »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga - Radlje ob Dravi« v predloženem 

besedilu.  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi 

z investicijo. 

 

Pripravila: Judita Gačnik, svetovalec I 

 

Pregledali: mag. Katja Burja Kotnik, vodja urada za splošne zadeve in razvoj, 

Marjana Švajger, direktorica občinske uprave 

 

                                                                                          Župan 

                                                                             mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

 

 

Priloge:  

- Povzetek IP-ja »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga- Radlje ob Dravi« in 

- predlog sklepa. 

 

 

 

 

 

 



Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006,54/2010in 27/16) in 16. člena 

Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi na svoji ___ dopisni seji, dne ______sprejel naslednji 

 

 

 

S K L E P 
 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) za projekt 

»Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga- Radlje ob Dravi« v predloženem besedilu.  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

 

 

Številka: 354-14/2017  

Datum:  

 

 

 

        Mag. Alan BUKOVNIK 

         ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

- Zadeva, tu (3x) 

- evidenca, tu 

 

 

 

 

 
 



POVZETEK  

INVESTICIJSKI PROGRAM AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA VIŽINGA-  

RADLJE OB DRAVI 

 

1.Uvodno pojasnilo 

 

Občina Radlje ob Dravi je kot investitor pristopila k dograditvi kanalizacijskega sistema 

na aglomeraciji ID 10991 Zgornja Vižinga – Radlje ob Dravi. Aglomeracija je večja od 

2.000 PE, odvajanje komunalne odpadne vode pa še ni zagotovljeno na celotnem 

območju.  

Projekt je v skladu z merili za izbor operacij upravičen do pridobitve EU sredstev (OP za 

izvajanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 do 2020. Cilji 

projekta so:  

- v okviru projekta bo izvedena investicija manjkajočega sistema odvajanja 

in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v aglomeraciji 10991 

ZGORNJA VIŽINGA - RADLJE OB DRAVI 

- izgradnja manjkajočega kanalizacijskega sistema,   

- na izgrajen sistem se bo na novo priključilo 599 PE jev oziroma 597 

prebivalcev, od tega iz naslova projekta 482 PE,        

- po izvedbi projekta bo priključenih 3465 PE (nad 98 % priključenost).   

1.2 Upravljavec investicije : 

 

-         Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o. 

 

1.3 Izdelovalec investicijskega programa: 

 

- ProSVET, Martina Magajna, s.p. Dilce 40, 6230 Postojna 

 

1.4 Namen projekta 

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 

vod v aglomeraciji 10991 ZGORNJA VIŽINGA - RADLJE OB DRAVI, ki ima več kot 2000 

PE. 

1.5 Cilj projekta  

Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: Ohranjanje in varstvo okolja ter 

spodbujanje učinkovite uporabe virov, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni 

sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev 

potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, 



Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje 

in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Projekt je skladen z vsemi splošnimi pogoji OP 

2014−2020. 

1.6 Povzetek iz investicijskega programa (IP) s pojasnili poteka aktivnosti in 

morebitnih sprememb  

 

Od priprave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Predinvesticijske 

zasnove se projekt bistveno ni spremenil, temveč je v vsakem naslednjem 

investicijskem dokumentu izvedba projekta natančneje analizirana. 

 

Skupna vrednost celotnega investicijskega projekta v fazi priprave predmetnega 

dokumenta znaša 3.386.266,28 EUR z DDV po stalnih cenah. Ker gre za gradbena dela, 

ki se bodo izvajala za javni sektor ob upoštevanju javno naročniške zakonodaje, na 

katero inflacija nima vpliva, so stalne cene enake tekočim. Navedeno vključuje 

celotne upravičene in neupravičene stroške projekta, torej upravičena sredstva s 

strani ESRR in lastna sredstva. 

Občina si davek na dodano vrednost poračunava, zato je ta v vrednosti 607.392,28 

EUR prikazan samo informativno. 

Stroški priprave projektne, investicijske in ostale dokumentacije, izgradnja kanalizacije 

izven območja aglomeracije in drugi stroški (odvetniške storitve, dodatni stroški zaradi 

obratovanja v času gradnje) predstavljajo neupravičen strošek v višini 515.649,20 EUR 

brez DDV. 

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 

Projekt 
AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA VIŽINGA - RADLJE OB 

DRAVI 

INVESTITOR 
 OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 7, 2360 

Radlje ob Dravi 

UPRAVLJAVEC 
JAVNO PODJETJE KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 

RADLJE, d.o.o., Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

POSREDNIŠKI ORGAN 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska 48, 

1000 Ljubljana 

PREDMET 

Občina Radlje ob Dravi je kot investitor pristopila k 

dograditvi kanalizacijskega sistema na aglomeraciji ID 

10991 Zgornja Vižinga – Radlje ob Dravi. Aglomeracija 

je večja od 2.000 PE, odvajanje komunalne odpadne 

vode pa še ni zagotovljeno na celotnem območju.  



CILJ PROJEKTA 

- Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega 

omrežja v aglomeraciji 10991 ZGORNJA VIŽINGA 

- RADLJE OB DRAVI v skupni dolžini 8832 m 

- Zagotovitev najmanj 98% priključenosti v 

aglomeraciji 10991 ZGORNJA VIŽINGA - RADLJE 

OB DRAVI 

VRSTA INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 
Investicijski program 

ČASOVNA IZVEDBA 01/2014-06/2023 

INVESTICIJSKA VREDNOST 

2.760.874,00 EUR brez DDV 

2.161.230,80 EUR brez DDV – upravičen strošek 

599.643,20 EUR brez DDV – neupravičen strošek 

607.392,28 EUR – informativni izračun DDV 

VIRI FINANCIRANJA 

- ESRR 870.676,32 EUR 

- Slovenska udeležba 217.669,08 EUR 

- Lastna sredstva Občine Radlje ob Dravi 

1.672.528,60 EUR 

FINANČNI KAZALNIKI 

Neto sedanja vrednost brez pomoči skupnosti -

1.509.025,98 EUR 

Neto sedanja vrednost s pomočjo skupnosti -740.835,53 

EUR 

Interna stopnja donosa brez pomoči skupnosti  -2,33% 

Interna stopnja donosa s pomočjo skupnosti -0,16% 

EKONOMSKI KAZALNIKI 
Neto sedanja vrednost 2.690.059,10 EUR 

Interna stopnja donosa 14,78% 

 

2.1 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidena finančna konstrukcija  

 

Skupna vrednost celotnega investicijskega projekta znaša 3.386.266,28 EUR z DDV po 

stalnih cenah. Ker gre za gradbena dela, ki se bodo izvajala za javni sektor ob upoštevanju 

javno naročniške zakonodaje, na katero inflacija nima vpliva, so stalne cene enake tekočim. 

Navedeno vključuje celotne upravičene in neupravičene stroške projekta, torej upravičena 

sredstva s strani ESRR in lastna sredstva. 

Občina si davek na dodano vrednost poračunava, zato je ta v vrednosti 607.392,28 EUR 

prikazan samo informativno. 

Struški priprave projektne, investicijske in ostale dokumentacije, izgradnja kanalizacije izven 

območja aglomeracije in drugi stroški (odvetniške storitve, dodatni stroški zaradi obratovanja 

v času gradnje) predstavljajo neupravičen strošek v višini 515.649,20 EUR brez DDV. 

Pri prikazu in izračunu investicijske vrednosti so upoštevane tudi določene predpostavke 

vrednosti stroškov, ki so povzete po primerljivih projektih in sicer: 

- Nepredvidena dela so izračunana v višini 10% investicijske vrednosti gradenj; 

- Vrednost nadzora po gradbenem zakonu je določena v višini 3%; 

- Vrednost stroškov obveščanja javnosti je ocenjena na podlagi predvidenih orodij in 

aktivnosti, ki jih bodo občine izvedle ob izvajanju projekta in vsebuje: izdajo in 



distribucijo zloženk oziroma letakov, oglasne in razlagalne table, jumbo plakat ter druga 

razna oglaševanja.  

 

Tabela 12: Investicijska vrednost projekta s prikazom celotnih in upravičenih stroškov  

  Predmet / naziv SKUPAJ UPRAVIČEN NEUPRAVIČEN 

A. 

Kanalizacija Zg. Vižinga (Sekundarna 
komunalna kanalizacija Zg. Vižinga 
zahodni del Radelj do Mercatorja) 
GOI dela 1.671.000,00 1.581.950,00 89.050,00 

  Kanalizacija Št. Janž - novo naselje 
GOI dela 137.000,00 137.000,00 0,00 

 Kanalizacija pri Skali - območje pri Skali 
GOI dela 63.000,00 0,00 63.000,00 

 Kanalizacija pri Skali - območje pri Skali 
2 
GOI dela 160.000,00 0,00 160.000,00 

  Kanalizacija Krapež 
GOI dela 103.000,00 44.442,00  58.558,00 

 Kanalizacija Št. Janž – Župank 
GOI dela 138.000,00 127.836,00 10.164,00 

 Kanalizacija hmeljarstvo - Hofer; ni del 
aglomeracije 
GOI dela 88.000,00 0,00 88.000,00 

 Nepredvidena dela v višini 10% 236.000,00 189.122,80 46.877,20 

 Skupaj GOI dela 2.596.000,00 2.080.350,80 515.649,20 

          

B. Ostali stroški    

  Stroški nadzora in vodenja 77.880,00 77.880,00  0,00 

 Stroški projektne in ostale dokumentacije 83.994,00  0,00 83.994,00 

 Stroški informiranja in obveščanja javnosti 3.000,00 3.000,00  0,00 

 Skupaj ostali stroški 164.874,00 80.880,00 83.994,00 

          

  SKUPAJ BREZ DDV 2.760.874,00 2.161.230,80 599.643,20 

  VREDNOST DDV 607.392,28   607.392,28 

  SKUPAJ Z DDV 3.368.266,28 2.161.230,80 1.207.035,48 
 

2.2 Viri financiranja 

Celotna ocenjena vrednost projekta je 2.760.870,00 EUR (brez DDV) in bo 

sofinancirana s sledečimi finančnimi viri:  

Tabela 1: Viri financiranja investicije  

VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ DELEŽ 

UPRAVIČENI STROŠKI 2.161.230,80 78,28% 

ESRR 870.676,32 40,29% 

SLOVENSKA UDELEŽBA 217.669,08 10,07% 

LASTNA SREDSTVA  1.072.885,40 49,64% 



NEUPRAVIČENI STROŠKI 599.643,20 21,72% 

LASTNA SREDSTVA  599.643,20 100,00% 

SKUPAJ 2.760.874,00 100,00% 

ESRR 870.676,32 31,54% 

SLOVENSKA UDELEŽBA 217.669,08 7,88% 

LASTNA SREDSTVA 1.672.528,60 60,58% 

 

Prikaz veljavne  aglomeracije na območju občine 

.  

3 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 

3.1 Terminski plan izvedbe 

Terminski plan je delno naveden za že izvedene aktivnosti, delno pa za aktivnosti, ki jih 

je še potrebno izvesti. Objava javnega naročila bo izvedena v mesecu marcu 2022. 

Začetek gradnje kanalizacijskega omrežja, ko bo izbran izvajalec in se zaključi do 

avgust 2023. Ves čas izvajanja gradbenih del se vrši nadzor po Gradbenem zakonu. 

Tabela 2: Terminski plan izvajanja projekta 

Aktivnost Začetek Konec 

Priprava projektne 

dokumentacije  

Januar 2013 December 2019 

Izvedba javnih naročil  marec 2022 april  2022 

Izgradnja  maj 2022 avgust 2023 

Izvajanje nadzora  maj 2022 avgust 2023 

Izdaja potrdila o izvedbi September 2023  

Izdaja potrdila o prevzemu September 2024  

 


