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Predlog
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11/19) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji ______ redni seji, dne______,
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S K L E P
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in potrdi Dokument identifikacije
investicijskega projekta E & EKO z roko v roki, v predlagani vsebini.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
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mag. Alan BUKOVNIK
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1
NAVEDBA
INVESTITORJA,
IZDELOVALCA
INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH DELAVCEV IN UPRAVLJAVCA
1.1 Opredelitev investitorja
Nosilec operacije/Koordinator projekta
Investitor:

OBČINA RADLJE OB DRAVI

Naslov:

Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

Telefon:
Faks:
E-mail:
Spletna stran:

0288 79 630
02 88 79 640
Obcina.radlje@radlje.si
www.obcina-radlje.si

Matična številka:
Davčna številka:
Številka računa:
Ime banke:
Pravni status:

5881811000
12310727
0130 1010 0010 958
Banka Slovenije
Oseba javnega prava

Odgovorna
oseba
za
investicijskega projekta:

izvedbo

Mag. Alan Bukovnik, župan

Podpis odgovorne osebe:
Žig investitorja:
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1.2 Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne in druge
dokumentacije
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) so
odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne in druge dokumentacije:
Izdelovalec investicijske, projektne in druge OBČINA RADLJE OB DRAVI
dokumentacije:
Naslov:

Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

Telefon:
E-mail:
Spletna stran:

02 88 79 630
Obcina.radlje@radlje.si
www.obcina-radlje.si

Izdelava DIIP-a
Podpis izdelovalca

Nives Čavnik

Odgovorni vodja za izdelavo investicijske, Marjana Švajger
projektne in druge dokumentacije:
Direktorica

Podpis izdelovalca DIIP:

Žig investitorja :

Podpis vodje oz. odgovorne osebe:

Žig investitorja:

7

1.3 Opis investitorja
V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži mesto
Radlje ob Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga
obdajajo hribi Kozjaka, na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v
Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina
se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub
mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno nekoliko prenovljeno, a
posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi tudi pomembno
poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še svojevrsten okvir.
Naselja v Občini Radlje ob Dravi:
Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga,
Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga,
Zgornji Kozji Vrh

Makrogeografski položaj Občine Radlje ob Dravi v Sloveniji
Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med
slovenskimi občinami uvršča na 77. mesto.
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Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi
vrstami premoženja. Občino predstavlja in zastopa župan. Občina Radlje ob Dravi v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo
prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju mestnega
sveta nanjo prenesene z zakonom. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena - izvirne naloge, ki so določene s statutom in zakoni ter prenesene naloge. V okviru
lokalnih zadev javnega pomena pa občina na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo
posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne
pristojnosti – prenesene naloge.

9

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO
NAMERO
Geografsko območje LAS MDD zajema osem občin Koroške statistične regije (vzhodni del Koroške
statistične regije) in se uvršča v Vzhodno kohezijsko regijo. Umeščeno je v sever severovzhodni del
Republike Slovenije, kot del alpskega sredogorja. Območje meji na sosednjo Republiko Avstrijo na
severu, na zahodu na Mežiško dolino Koroške statistične regije (LAS Mežiške doline), na jugu na
Savinjsko statistično regijo ter na vzhodu na Podravsko statistično regijo.
Predstavlja zaokroženo teritorialno enoto, ki zaobjame geografsko območje Mislinjske in Dravske
doline ob tako imenovanem Zahodnem Pohorju. Za to območje so značilni skupni socialni in
ekonomski odnosi ne glede na geografske ali zgodovinske posebnosti.
Območje LAS MDD je na
ravni NUTS 2 umeščeno v
Vzhodno kohezijsko regijo,
na ravni NUTS 3 pa v
Koroško statistično regijo.
Teritorialno je območje
razdeljeno v tri Upravne
enote (SKTE 4) in osem
občin (SKTE 5), znotraj
katerih se opredeljuje sto
naselij.
Območje
se
razprostira na območju
736,9 km2, kar zajema
70,8% celotnega območja
Koroške statistične regije,
6,03% površine Vzhodne
kohezijske regije oz. 3,63%
Slika 1: Opredelitev naselij območja LAS MDD (2015)
površine
Republike
Slovenije.
Turizem
Krepiti povezovanje naravne in kulturne dediščine ter lokalne identitete za doživljajski turizem v
avtentičnem naravnem okolju z razvito športno - rekreativno ponudbo, daje velike možnosti
pospešenega trajnostnega razvoja turistične panoge (zimski športi s smučarskima centroma Kope in
Ribniško Pohorje, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, splavarjenje, vodni športi na Dravi - naravno
kopališče Reš, športni ribolov - na reki Dravi, ribnik Reš in pritoki Drave, konjeništvo, lovski turizem…).
Turizem
Krepiti povezovanje naravne in kulturne dediščine ter lokalne identitete za doživljajski turizem v
avtentičnem naravnem okolju z razvito športno - rekreativno ponudbo, daje velike možnosti
pospešenega trajnostnega razvoja turistične panoge (zimski športi s smučarskima centroma Kope in
Ribniško Pohorje, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, splavarjenje, vodni športi na Dravi - naravno
kopališče Reš, športni ribolov - na reki Dravi, ribnik Reš in pritoki Drave, konjeništvo, lovski turizem…).
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Športni objekti in športna infrastruktura, ki je namenjena
športni vzgoji kot: športne hale, telovadnice itd. se
nahajajo v vseh večjih urbanih središčih. Pomanjkljiva je
mreža športnih igrišč in objektov kot: nogometni stadioni,
večnamenska igrišča na prostem (mali nogomet,
košarka…), adrenalinski športi - downhill, kolesarski urbani
parki, gorsko kolesarske poti, plezalne stene, itd., katere bi
bilo potrebno nadgraditi in povezati z lokalnimi naravnimi
potenciali (voda - Drava, Mislinja kot veslaški center…).

Nočitve domačih gostov
Dravograd;
10.979
Mislinja;
37.307

Slovenj
Gradec;
27.902
Ribnica na
Pohorju;
15.943

Slika 2:

Delež nočitev po občinah (2014)

Aktivno preživljanje prostega časa zahteva atraktivno športno, kulturno in turistično infrastrukturo.
Potenciali ob reki Dravi (kopalno jezero Reš z urejenim avtokampom, čolnarne ob reki Dravi, Mitnica
na Muti, večnamenski prostor v Gorčah…), geotermalna
Nočitve tujih gostov
vrtina v Mislinjski dobravi, smučarsko središče Ribniško
Dravograd;
Pohorje - Kope… predstavljajo velik potencial za nove
Mislinja; 5.681
4.121
turistične produkte kot: akvatermalni, vodni in obvodni
Ribnica na
Pohorju; 5.027
turizem, zimski turizem, kolesarske, pohodniške, tematske
Slovenj
Gradec;
poti…
16.593
Ponudba tematskih, pohodniških in kolesarskih poti je
šibka in nepovezana. Na območju LAS MDD obstaja kar
Slika 3: Delež nočitev po občinah (2014)
nekaj učnih in rekreacijskih poti (Radlje ob Dravi, Muta,
Dravograd,…), ki so dobro obiskane predvsem s strani lokalnega prebivalstva.
Gibanje števila razpoložljivih ležišč
1850
1750

Število ležišč

1650
1550

LAS
MDD

1450
1350
1250

Linearn
a (LAS
MDD)

1150
1050
950
2009

Slika 4:

2010

2011

2012

2013

Gibanje števila razpoložljivih ležišč
Gibanje števila razpoložljivih sob

490
470
450

Število sob

Turizem na kmetijah je potencial, ki ni izkoriščen. Na
območju obstaja 37 turističnih kmetij s komaj 137
nastanitvenimi kapacitetami. Povezovanje
lokalne
identitete, kulinarike, arhitekture je potencial, ki ga je treba
spodbujati v okviru dodatnih dejavnosti na kmetijah.
Število ležišč na območju narašča (2014/2009 = +21,51%).
Leto 20141 izkazuje v hotelih in podobnih nastanitvah 522
ležišč ter 1.122 ležišč v ostalih nastanitvenih objektih. V
primerjavi s Koroško statistično regijo je na območju LAS
MDD2 77,25% nastanitvenih kapacitet, ki ustvarijo kar
92,03% nočitev od skupnih nočitev na Koroškem, od tega je
34,10% tujih gostov. Največ nočitev domačih gostov ustvari
občina Mislinja (40,49%), tujih gostov pa Mestna občina
Slovenj Gradec (52,28%). Zasedenost kapacitet je 15,40% in
je manjša od slovenskega povprečja (21,80%).

430

LAS
MDD

410

Linearn
a (LAS
MDD)

390
370
350
2009

2010

2011

2012

2013

Povprečna doba bivanja se podaljšuje in je bila v letu 2009
Slika 5: Gibanje števila razpoložljivih sob
3,4 dni v letu 2014 pa 4,3 dni. Zimski turizem v smučarskih
središčih ustvari 69,74% vseh nočitev. V zadnjih letih je zaznati rast poletnega turizma (povečanje
obiska v poletnih mesecih 2014/2009 = +38,25%). Urejena smučišča v smučarskem središču Ribniško
Pohorje - z nastanitvenimi kapacitetami predstavljajo 80% vseh nastanitvenih zmogljivosti na območju
LAS MDD. Poleg dveh novih mladinskih hotelov v Radljah ob Dravi in Slovenj Gradcu se prepleta
koriščenje športne infrastrukture v turistične namene in tako ustvarja nove produkte.

1
2

SURS 2015, Prenočitvene zmogljivosti po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.
Podatki pridobljeni s strani TIC-ov na območju LAS MDD, september 2015.
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Bogata kulturna dediščina se premalo povezuje s turizmom. Muzeji, galerije, zbirke in lokalne
znamenitosti pritegnejo predvsem dnevne obiskovalce. Z ureditvijo kampa in kopalnega jezera Reš v
Radljah ob Dravi, kot prvo naravno kopališče v Sloveniji, pridobiva območje LAS MDD na pomenu
letnega turizma. Po podatkih3 je bilo v letu 2014 zabeleženo 132.316 dnevnih obiskovalcev, kar
predstavlja povečanje dnevnih obiskovalcev 2014/2009 = + 23,85%.
Sodelovanje in skupno nastopanje turističnih subjektov - promocija območja LAS MDD. Na območju
delujejo štiri turistične pisarne (Radlje ob Dravi, Vuzenica, Slovenj Gradec in Dravograd), ki krepijo
medsebojno sodelovanje. Kreiranje novih turističnih produktov in ustvarjanje sinergijskih učinkov še
šepa, zato bo potrebno usmeriti dodatno energijo v Krepiti povezovanje in promocijo območja tako
doma kot na tujem, spodbuditi ustvarjanje novih turističnih vsebin z lokalnim prebivalstvom, lokalno
kulinariko, običaji…s ciljem ustvarjanja novih trajnostnih delovnih mest. Žal se prepoznava stagnacija
turistične dejavnosti na kmetijah, kjer ni zaznati preboja lokalno pridelane hrane in lokalne kulinarike.
Operacija »E&EKO z roko v roki« je projekt sodelovanja osmih Lokalnih akcijskih skupin z območja reke
Drave: ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj LAS. Sodeluje torej osem slovenskih LAS:
LAS Bogastvo podeželja, TOTI LAS,LAS Lastovica, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Haloze, LAS UE
Ormož, LAS Drava in LAS Mislinjske in Dravske doline.
Prijavitelj projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS
MDD), partnerice znotraj območja LAS MDD pa so: Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja,
Občina Radlje ob Dravi, BIO kmetija Ržen, Kmetija Lipnik - Linca.
Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Mislinjske in Dravske doline za obdobje
2014-2020 in se bo izvajal v okviru podukrepa 19.3, PRP 2014-2020: »Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine«.
Nosilec operacije za območje Mislinjske in Dravske doline je LAS MDD, ki bo prevzela koordinacijo
celotnega projekta. Ta predstavlja poleg koordinacije, vodenja in nadzora nad izvajanjem projekta tudi
vzpostavitev dokumentarnega arhiva ter pripravo poročil in vlaganje zahtevkov za sofinanciranje. LAS
MDD bo pri izvedbi posameznih aktivnost sodelovala z vsemi partnerji, skladno z njenimi
kompetencami. Nosilec deleža skupnih stroškov storitev zunanjih izvajalcev v relaciji z nosilcem
operacije je Mestna občina Slovenj Gradec, partnerji v projektu pa vsebinsko in finančno sodelujejo v
projektu skladno z opredelitvami v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta.
Partnerstvo osmih Lokalnih akcijskih skupin bo z operacijo kandidiralo na 6. Javnem razpisu za
podukrep 19.3, ki ga je razpisalo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predvidena stopnja
sofinanciranja aktivnosti projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna
RS je 85% upravičenih stroškov projekta, oz. neto vrednosti projekta.
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) smo opredelili investicijske
namere in cilje v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument
identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih
rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oz. investicije.
Naziv projekta:
Nosilec projekta:
Sofinancer:
Partnerji:

3

E&EKO Z ROKO V ROKI
LAS MDD p. p., vodilni partner Mestna občina Slovenj Gradec
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP, proračun Republike
Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Radlje ob Dravi, BIO
kmetija Ržen, Kmetija Lipnik - Linca

Podatki pridobljeni s strani TIC-ov na območju LAS MDD, september 2015.
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Občina Radlje ob Dravi bo v okviru projekta kupila električna kolesa in ključavnice zanje.

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV
Strateški cilji investicijskega projekta so:
- Promocija kolesarjenja in lokalnih kulinaričnih dobrot ob Dravski kolesarski poti in po
vključenem območju
- Pridobitev na samozavesti uporabnikov, njihovem občutku lastne vrednosti in participacije v
okolju
- Nove tržne poti eko ponudbe območja operacije,
- Razvoj poenotenega rezervacijskega sistema za najem rekreativnih sredstev in eko cule.
- Implementacija lunch paketov v rekreativne aktivnosti
- Posodobitev opreme eko kmetij - kratke dobavne verige
- Spodbujanje k dodajanju vrednosti primarnih eko izdelkov in vzpodbujanje predelave
Operativni cilji investicijskega projekta so:
- nakup električnih koles
4 PREDSTAVITEV VARIANT
4.1 Opredelitev investicije
Investicija zajema nakup električnih koles in ključavnic.
Varianta "brez investicije" pomeni stanje enako obstoječemu.
Varianta "z investicijo" pomeni uresničitev ciljev občine Radlje ob Dravi.
4.2 Varianta "brez investicije"
Varianta brez investicije predstavlja opis situacije brez investicije. Stanje na področju turizma,
kmetijstva, pridelave, predelave in prodaje kmetijskih izdelkov ostaja enako. z območja LAS MDD
ohranja stanje, kjer ni možnosti oz. nimajo dovolj znanja, motivacije za nove priložnosti v turizmu.
Varianta »brez investicije« je v primeru, da ne pride do investicije. Občina ne bo izvedla investicije,
stanje ostane trenutno. Ne bodo doseženi cilji občine.
4.3 Varianta "z investicijo"
Varianta z investicijo pomeni, da se bo z izvedbo operacije realiziralo vse tiste cilje, ki so v dokumentu
opredeljeni, zato je izvedba nujna.
To je varianta, kjer občina izvede nakup opreme in s tem omogoči doseganje strateških in operativnih
ciljev.
Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni
sprejemljiva.
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH
CENAH
5.1 Opredelitev vrste investicije
za Opredelitev operacije je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
Investicija vsebuje manjše naložbe – nabava električnih koles in ključavnic.
Kriteriji določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije.
Kriteriji (mejne vrednosti
Identifikacija
investicijskega projekta) za določitev vrste
investicijskega
projekta
dokumenta
Manj od 300.000 EUR
Če je objekt tehnološko zahteven
Če bodo nastale pomembne finančne posledice
v času obratovanja
Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi
sredstvi
Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR
Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR
Več od 2.500.000 EUR

Predinvesticijska
zasnova

Investicijski
program

ne

ne

ne
ne
da

ne
da
da

ne, razen
da
da
da
da
da
da

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:
X

Dokument identifikacije investicijskega projekta

Osnova za ocene stroškov
Osnova za oceno vrednosti so pridobljene ponudbe.
Ovrednoten popis aktivnosti operacije je bil pridobljen januar 2022. Pričetek del je terminsko
predviden v letu 2023. Med izvajanjem ne pričakujemo učinkov spremenjene rasti cen (inflacije).
Tako opredeljujemo, da so stalne cene enake tekočim cenam in jih tu posebej še enkrat ne
opredeljujemo.
Upravičeni stroški
V obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe
1303/2013/EU.
5.1.1.Ocena investicije in dinamika izvajanja operacije s finančnim načrtom:
Pri sestavi ocene investicij smo izhajali iz pridobljenih ponudb ponudnikov na našem trgu
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ predstavljajo upravičeni stroški tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)
financijskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.
Glede na to, da investicija izpolnjuje pogoje za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja, se celotno investicijo razdeli na upravičene investicijske stroške in preostale stroške,
ki jih bo investitor financiral iz lastnih virov. Neupravičen strošek v obravnavani investiciji predstavlja
DDV.
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Vrednost naložbe
Z.št. postavka
1.

Nakup opreme

vrednost brez
DDV (EUR)
13.392,00

DDV (22%)
(EUR)
2.946.24

Viri financiranja
ZAP.
VIRI FINANCIRANJA – TEKOČE CENE
ŠT.
UPRAVIČENI STROŠKI
1. EKSRP
2. Lastna sredstva
DDV
2. Lastna sredstva SKUPAJ
1.
2.
3.

vrednost z DDV (EUR)
16.338,24

SKUPAJ

Celotna vrednost projekta (€) z DDV
Upravičeni stroški projekta (€)
Zaprošena CLLD sredstva (€)

11.383,20
2.008,80
2.946,24
4.955,04
16.338,24
13.392,00
11.383,20

5.1.2. Časovni načrt operacije:
V okviru projekta nameravamo opraviti nakup opreme v letu 2023.
6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
6.1 Predhodna dokumentacija
Ocena stroškov je bila pripravljena na podlagi prejetih tržnih ponudb na podlagi povpraševanja.
Pripraviti bo potrebno Vlogo z vso dokumentacijo za predložitev projekta v potrditev na MKGP. Vloga
z vso dokumentacijo se predloži v potrditev preko elektronskega sistema z vlaganje prijav eMA.

6.2 Lokacija
Oprema bo locirana na zemljišču parc. štev. 161/1 k. o. 806 Zgorjna Vižinga

6.3 Vpliv investicije na okolje
Gre za operacijo, ki po svoji naravi direktno ne obremenjuje okolja, pač pa z svojimi aktivnostmi
prispeva k blaženju podnebnih sprememb in varovanju okolja.
6.4 Kadrovsko shema in analiza izvedljivost
Projekt se bo izvedel s pomočjo zaposlenih na Občini Radlje ob Dravi
Družbeno ekonomska upravičenost: Operacija prinaša veliko koristi tako na družbenem, razvojnogospodarskem kot tudi na socialnem področju, tako da lahko vsekakor govorimo o njeni ekonomski
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učinkovitosti. Koristi in s tem upravičenost projekta prikazujemo s kvalitativnega vidika glede na že
naštete tri segmente analize: glede na širši družbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:
 operacija ima z izvajanjem izobraževanj, z motivacijskimi delavnicami in premeri
dobrih praks pozitiven vpliv na razvoj kmetijstva, turizem in razvoj celotnega
območja.
Koristi, ki jih izvedba predmetne operacije prinaša na razvojno gospodarskem področju:
 vplivala bo na razvoj kratkih dobavnih verig.
 vplivalo se bo na nadaljnji razvoj turističnih in ostalih podjetniških dejavnosti, ki
bodo se ustvarjala nova delovna mesta.
 Dvig neto dodane vrednosti na območju LAS MDD
Koristi, ki jih izvedba predmetne operacije prinaša na socialnem področju:
 v operacijo bodo vključene tudi ranljive skupine: boljša socialna vključenost, zmanjševanje
revščine…
Upravičenost operacije je dokazana z evidentiranjem splošnih koristi, ki jih omogoča izvedena
investicija. Izvedba projekta ima nedvomno velike koristi, predvsem nedenarne.
Nedenarne koristi pa se navezujejo na uresničevanje ukrepov in smernic, ki so bile podane v različnih
evropskih, državnih in lokalih smernicah o povečanju kakovosti bivanja, o prispevku k varovanju
okolja, o osveščanju ljudi, vzpodbujanju vrednot, večjo socialno vključenost prebivalstva ter
medgeneracijsko druženje in sodelovanje.
Na podlagi analize ugotavljamo, da je izvedba operacije upravičena, saj prinaša koristi tako na
družbenem področju kot tudi na razvojno gospodarskem ter socialnem področju.
Ob upoštevanju usmeritev in prispevka operacije k doseganju širših družbenih ciljev je vsekakor
sprejemljiva za izvedbo. Investitor ocenjuje, da z operacijo nihče ne izgublja.

6.5 Viri financiranja operacije
Občina Radlje ob Dravi načrtuje financiranje opreme na podlagi sofinanciranja MKGP in s sredstvi iz
občinskega proračuna.
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE,
TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
7.1. Investicijska dokumentacija
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016) v 3. členu določa področje uporabe. Ta uredba se
uporablja pri pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije ter načrta razvojnih programov. Na tej
podlagi se sprejemajo odločitve o:
1. investicijah v nakup, gradnjo, posodobitev, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje
osnovnih sredstev (objektov, opreme, zemljišč, nematerialnega premoženja, blagovnih
rezerv, strateških zalog);
2. drugih investicijah, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe, blaginji in kakovosti življenja
državljanov Republike Slovenije (na primer izobraževanje, raziskovanje in razvijanje);
3. investicijah, ki zahtevajo državna poroštva;
4. ukrepih, ki imajo pomembne finančne posledice na proračun (predpisi in drugi ukrepi).
V 4. členu Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016) se določajo mejne vrednosti za pripravo
in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na
dodano vrednost in sicer:
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj
dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega
projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije
investicijskega projekta, pred investicijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument
identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer
visoki stroški vzdrževanja);
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.
Pri operacijo z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 evrov se vsebina investicijske dokumentacije lahko
ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o
investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.
7.2. Sklep
Na osnovi navedenega je smiselno nadaljevati z aktivnostmi za pripravo skupnega projekta območja
LAS MDD, pripraviti vlogo ter jo posredovati v potrditev na MKGP. Ob upoštevanju dejstva, da je za
izvajanje načrtovanega projekta možno pridobiti sofinanciranje iz EKSRP v višini 85% neto vrednosti
projekta, se ocenjuje, da je investicija v izvedbo izobraževanja upravičena naložba.
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