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LOKACIJA NALOŽBE: 

 

 

OBČINA KRIŽEVCI 
 

 

Operacija se bo izvajala na naslednjih javni poteh: JP 724371, JP 724373, JP 724375, JP 724372, 

JP 724374, JP 724391 JP 724393, JP 724392 in lokalni cesti LC 269122, v skupni dolžini 2.753 

m. 
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1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA 

 
1.1 Uvodno pojasnilo s cilji operacije 

 

Osnova za izdelavo investicijskega programa je Dokument identifikacije investicijskega projekta 

(v nadaljevanju kratica DIIP) »Sanacija javnih poti v Vučji vasi«. Investicijska dokumentacija 

služi prijavi na 21. člen Zakona o financiranju Občin – Sredstva za financiranje investicij. 

 

Investicijski program obravnava operacijo »Sanacija javnih poti v Vučji vasi«.  

 

Dokument je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/2006) in vključuje 

alternativo brez investicije ter alternativo z investicijo. Obe sta prikazani po stalnih cenah. 

Tekoče cene niso upoštevane, saj se operacija zaključi še to leto. Pri pripravi dokumenta so 

upoštevane tudi Smernice metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, ki jih je v okviru 

delovnega dokumenta 4 za novo programsko obdobje 2007 – 2013 pripravila Evropska komisija 

– generalni direktorat za regionalno politiko.  

 

V dokumentu so prikazani cilji in usklajenost operacije s strategijo prometne in okoljevarstvene 

politike občine, socialnega ter gospodarskega razvoja, podana je analiza obstoječega stanja v 

Občini Križevci. 

 

Operacija kaže upravičenost z gospodarskega, prometno-varnostnega in okoljskega vidika 

razvoja Občine Križevci ter prispeva k ciljem regionalne politike EU.   

 

Izvedba operacije obravnava sanacijo obstoječih javnih poti in lokalne ceste v naselju Vučja vas. 

Skupna trasa sanacije znaša 2.753m. Namen operacije je zagotovitev boljše prometne varnosti za 

vse  udeležence v prometu. Operacija je usmerjena k zagotavljanju varnosti prebivalcem naselja 

Vučja vas, tako otrokom, ki pešačijo oz. kolesarijo do Osnovne šole v Križevci, kot za starejšo 

populacijo ter tudi za kmetijska gospodarstva, ki omenjene poti uporabljajo za dostop do kmetij 

in obdelovalnih površin. Trenutne razmere sicer omogočajo uporabo javnih poti in cestišča, kjer 

pa se obenem pešci srečujejo z avtomobili, traktorji in dostavnimi vozili. Pomembno je tudi 

izpostaviti, da se je v zadnjih letih uporaba omenjenih poti povečuje, zaradi povečanja števila 

gospodarskih in kmetijskih subjektov v naselju in lokalnega prebivalstva. 

 

Iz projektne dokumentacije je razvidno, da leži trasa v območju, za katerega veljajo Dolgoročni 

plan občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 ter srednjeročni družbeni plan občine Ljutomer za 

obdobje 1986-1990 (Ur. l. SRS, št. 7/87 in Ur. l. RS, št. 24/92, 85/04Področje izvedbe se prav 

tako nahaja znotraj območjih kjer je dovoljena obnova javnih poti in komunalne infrastrukture. 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je obravnaval dve varianti in sicer varianto brez 

investicije in varianto z realizacijo investicije po fazah, terminski plan izvedbe; nadalje je 

prikazana finančna konstrukcija investicije,  podani so izračuni finančnih in ekonomskih kazalcev 

v analizi stroškov in koristi. Na podlagi tega je bila izbrana varianta z investicijo, ki obravnava 
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operacijo »Sanacija javnih poti v Vučji vasi«. Vrednost operacije po DIIP-u je ocenjena na 

645.000,00 EUR in se tudi v investicijskem programu ne spreminja. 
 

1.2. Izdelava  investicijskega programa, projektne dokumentacije in odgovorni vodja 

investicije 

 

Investicijski  program je bil izdelan v strokovni skupini, ki so ga sestavljali: 

 

Odgovorni nosilci investitorja: 

 

- župan Občine Križevci mag. Branko BELEC,  
- v.d. tajnice Občinske uprave Lidija Domanjko,  

 

 

Zunanji izvajalec: 

- Borut Slavič s.p., Križevci pri Ljutomeru 56a, 9242 Križevci pri Ljutomeru 
 

Tehnološki del investicije z utemeljitvijo izbrane tehnologije in opreme je prispevala ekipa 

strokovnjakov za posamezna strokovna področja.  Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje 

BNG gradbeni inženiring , Bojan Safran, s.p..  

 

Odgovorni vodja investicije je Lidija Domanjko, v.d tajnice Občinske uprave, Občina 

Križevci. 

 
1.3. Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

DIIP »Sanacija javnih poti v Vučji vasi« je bil izdelan v mesecu februarju 2014. DIIP zajema 

izvedbo operacije na naslednjih javnih poteh:  

- JP 724371,  

- JP 724373,  

- JP 724375,  

- JP 724372,  

- JP 724374,  

- JP 724391  

- JP 724393,  

- JP 724392  

- in lokalni cesti LC 269122,  

Skupna dolžina 2.753 m. 

 

V DIIP-u je kot optimalna varianta izbrana varianta »Z« investicijo – »Sanacija javnih poti v 

Vučji vasi«. Omenjena varianta obravnava naslednji slop del: 

- rekonstrukcija obstoječih asfaltnih in makadamskih vozišč ter razširitev asfaltnega 

vozišča, 

- niveliteta obnovljenega cestišča k obstoječim objektom ob vozišču, 

- ureditev odvajanja, 

- prometna ureditev. 
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Ključen cilj operacije je ureditev prometno varnostnih razmer na obravnavani lokalni cesti.  

 

Celotna vrednost operacije po DIIP-u po stalnih cenah in z davkom na dodano vrednost znaša 

645.000 EUR. Investitor je za celotno pokritje investicije predvidel različne finančne vire. Za del 

sredstev kandidira na podlagi 21.člena ZFO za pridobitev 78.886 EUR. Preostanek, v višini 

566.144 EUR se bo zagotovil iz občinskega proračuna.  

 

Po DIIP-u se operacija prične izvajati v aprilu 2014 (začetek del, februar 2014 potrditev DIIP) in 

zaključijo oktobra istega leta. 

Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom 

Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ) 

 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 

projekta) za določitev vrste dokumenta 

Dokument 

identifikacije 

investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 

zasnova 

Investicijski 

program 

1. manj od 300.000 € razen Ne, razen Ne Ne 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih 

projektih, 

Da Ne Ne 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji 

ekonomski dobi pomembne finančne 

posledice (npr.: visoki stroški vzdrževanja) 

Da Ne Ne 

c) kadar se investicijski projekti 

sofinancirajo s proračunskimi sredstvi 

Ne Ne  Ne 

2. med 300.000 in 500.000 € Da Ne Ne 

3. nad vrednostjo 500.000 € Da Ne Da 

4. nad vrednostjo 2.500.000 € Da Da Da 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je že bil izdelan. Glede na vrsto investicije 

in kriterijev je potrebno izdelati še: 

 

- INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) 
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

     

2.1 Namen in cilji investicije   
 

Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena 

oziroma t.i. izvirne naloge, določene z zakoni, s statutom, odloki, in drugimi občinskimi akti, 

zlasti pa: 

- upravlja občinsko premoženje, 

- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine  in v skladu z zakonom opravlja druge 

naloge, ki prinašajo razvoj v občini, 

- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 

prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 

zemljišči, 

- v okviru svojih pristojnosti ureja druge obvezne gospodarske javne službe, določa in ureja 

druge izbirne lokalne gospodarske javne službe ter ureja, upravlja in skrbi za druge 

lokalne javne službe, 

- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, živalskih in rastlinskih vrst, za varstvo pred 

hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 

- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, 

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 

površine,  

- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, 

- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

Občina Križevci razpolaga z 68,8 km cestnih površin, od tega je kar 48 km javnih poti. Večina 

teh uporabljajo občani za dnevne migracije. Obravnavane javne poti in lokalna cesta v Vučji vasi 

so zaradi vsakodnevne obremenjenosti zelo uničene in dotrajane. 

 

Namen operacije 

 

Glavni in najpomembnejši namen za izvedbo operacije je zagotavljanje prometne varnosti vsem 

udeležencem prometa – pešcem (naj omenimo, da cestišče uporabljajo tako otroci kot 

mladoletniki za dostop do osnovne šole in do avtobusa za Ljutomer in Mursko Soboto ter mlade 

družine z otroškimi vozički ter tudi starejši). Trenutne razmere ne omogočajo da se motorna 

vozila in pešci varno neposredno srečujejo. Hkrati pa je razlog za izvedbo operacije, 

zagotavljanje ugodnejših lokalnih in regionalnih povezav na omenjenem področju. Te bodo 

omogočile hitrejši razvoj gospodarskih dejavnosti in lažjo  dostopnost urbanih središč, kjer se 

koncentrirajo poleg gospodarskih tudi družbene dejavnosti. 

 

Cilji operacije 

 

Z izvedbo se bodo realizirali naslednji cilji: 

 

- rekonstrukcija lokalnih poti v skupni dolžini 2.735 m, 

- zagotavljanje prometne varnosti, 
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- zagotovljena bo boljša in varnejša prometna povezava znotraj naselja Vučja vas in dostop 

do državne regionalne ceste R1-230, 

- omogočena revitalizacija podeželja, 

- omogočena bo boljša dostopnost lokalnega prebivalstva do storitev, delovnih mest in 

javnih funkcij.  

 

Na podlagi izvedenega postopka identifikacije so bili problemi v okolju razvrščeni po pomenu in 

iz njih izpeljani osnovni strateški cilji kot podlaga za izdelavo akcijskega programa: 

   

 Izvedba celovite rešitve zagotavljanja cestno varnostnih razmer v občini. 

 Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest v skladu z občinskimi predpisi in odloki ter 

republiško zakonodajo.  

 

Prav tako operacija prispeva k ugodnim  kazalnikom: 

 

- V ekonomski dobi naložba ne ustvarja nobenih neto prihodkov, saj se za uporabo lokalne 

ceste ne zaračunava nobena uporabnina. Nastajajo pa stroški vzdrževanja in stroški 

zimske službe, ki pa bodo po operaciji bistveno nižji, kot so do sedaj. 

 

- Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije znaša 7,75 %.  

 

Načrtovan projekt je v skladu z  naslednjimi programskimi podlagami, zakoni in predpisi: 

 

1. Državni razvojni program 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, oktober 2006 

2. Regionalni razvojni program za območje pomurske regije v  obdobju 2007 - 2013 

3. Skladnost z zakoni in podzakonskimi akti ter odloki Občine Križevci. 

 
 

2.2 Strokovne podlage 
 

Osnova za pripravo tega dokumenta (IP) je DIIP in Projektna gradbena dokumentacija, ki ga je 

izdelalo podjetje BNG gradbeni inženiring , Bojan Safran, s.p., projekt BNG-72/14.  
 
 

2.3 Opis upoštevanih variant  

 

Investicijski program obravnava ureditev »Sanacija javnih poti v Vučji vasi«.  

 

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bile obdelani dve osnovni varianti in 

sicer:  

  

1. VARIANTA 1: minimalna varianta brez izvedene investicije, kar pomeni, da lokalne poti 

in cestišče ostane v nespremenjeni obliki, in 

 

2. VARIANTA 2:  izvedba operacije »Sanacija javnih poti v Vučji vasi«.    
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VARIANTA 1 MINIMALNA VARIANTA 

 

Varianta 1 upošteva minimalno varianto, ki ohranja javne poti in lokalno ceste v prvotni - 

trenutni obliki. Kar pomeni, da obstoječe cestišče ostane nespremenjeno, z razpokami in 

nepravilnimi nagibi in skloni, kar je za uporabnike vozišča nevarno ter da ostale javne poti 

ostanejo v trenutnem stanju. 

 

Brez izvedbe operacije se bo možnost gospodarskega in turističnega razvoja še poslabšala, 

varnost v cestnem prometu, življenjska raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja 

prebivalcev obmejnega območja pa drastično padla kar bo povečalo gospodarske razlike tako v 

lokalni skupnosti kot regiji in povzročilo depopulacijo območja.  
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Tabela 1: Stroški vzdrževanja javnih poti in lokalne ceste pred operacijo 

          v € 

pregledi cest (2xletno) 2,753 km 400,00 

košnja trave (4xletno) 2,753 km 250,00 

popravilo bankin ročno 

(1xletno) 2,753 km 1.000,00 

čiščenje vozišča- 

(1xletno) 2,753 m 200,00 

krpanje z hladnim 

asfaltom- (1xletno) 2,753 km 500,00 

krpanje z vročim 

asfaltom- (1xletno) 2,753 km 1000,00 

    skupaj :  3.350,00 

posipavanje cest (cca 8 

akcij) 2,753 km 1150,00 

pluženje snega (cca 4 

akcije) 2,753 km 250,00 

postavitev snežnih kolov 50 kom 170,00 

odstranitev snežnih 

kolov 50 kom 85,00 

      skupaj : 1.655,00 

 

Skupaj bo v Občini Križevci letno nastajalo za 5.005,00 EUR stroškov po varianti 1. 

 

Po tej varianti je dejstvo, da vzdrževanje cestišča stroškovno ne predstavlja večjega bremena in ta 

bo tudi podoben pri varianti 2, saj se javne poti in cestišče z operacijo ne bo spreminjalo. Vendar 

je ta račun le predpostavka, saj je to le ocenjena vrednost na podlagi skupnega dela proračuna, ki 

je namenjen vzdrževanju občinskih cest. In je potrebno vedeti, da bi vzdrževanje ob upoštevanju 

realnih cen stalo neprimerno več.  Potrebno pa je v tem primeru izpostaviti že zgoraj opisano 

dejstvo – varnost. Kot smo že rekli gre na tem mestu poleg varnosti prometnih udeležencev za 

varnost šolskih otrok, ki obiskujejo osnovno šolo v Križevcih in srednje šole v Ljutomeru in 

Murski Soboti. Ti vsak šolski dan prihajajo in odhajajo iz šole prav na tem cestišču, ki ga lahko 

ocenimo za potencialno nevarnega. Omenjen učinek je podrobneje obdelan v poglavju Analiza 

stroškov in koristi. 

 

V kolikor še povzamemo, varianta 1 torej predvideva ohranitev obstoječega stanja, in ne 

zagotavlja ureditev prometno varnostnih razmer na obravnavani lokalni cesti.  

 

VARIANTA 2 – IZVEDBA OPERACIJE 

 

Druga varianta predvideva izvedbo operacijo »Sanacija javnih poti v Vučji vasi« s ciljem 

zagotoviti prometno varnost za vse udeležence v prometu. Gre za več ciljnih skupin populacije. 

Med njimi so v večini šolarji, ki obiskujejo osnovno šolo v Križevcih in srednje šole v Murski 

Soboti in Ljutomeru (po omenjeni lokalni cesti dostopajo do avtobusne postaje). Lokalno cesto 

pa prav tako uporabljajo tudi mlade družine (z otroškimi vozički), starostniki in turisti, ki 

pešačijo, kolesarijo ali kako drugače dostopajo do Gajševskega jezera. Nujno je poudariti, da 
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lokalno cestišče in javne poti uporabljajo tudi dostavna vozila  in večja kmetijska mehanizacija 

(večji traktorji s plugi, brani…), ki pa v trenutnem stanju zelo ogroža pešce in druge udeležence v 

prometu. 

 

Tabela 2: Stroški vzdrževanja javnih poti in lokalne ceste po operaciji 

          v € 

pregledi cest (2xletno) 2,753 km 400,00 

košnja trave (4xletno) 2,753 km 250,00 

popravilo bankin ročno 

(1xletno) 2,753 km 200,00 

čiščenje vozišča- 

(1xletno) 2,753 m 200,00 

krpanje z hladnim 

asfaltom- (1xletno) 2,753 km 100,00 

krpanje z vročim 

asfaltom- (1xletno) 2,753 km 100,00 

    skupaj :  1.250,00 

posipavanje cest (cca 8 

akcij) 2,753 km 1150,00 

pluženje snega (cca 4 

akcije) 2,753 km 250,00 

postavitev snežnih kolov 50 kom 170,00 

odstranitev snežnih 

kolov 50 kom 85,00 

      skupaj : 1.655,00 

 

Varianta 2 predstavlja izvedbo operacije v naselju Vučja vas v dolžini 2,753 m. Investicija pa se 

zaključi oktobra 2014.. 

 

Ocenjena okvirna vrednost operacije »Sanacija javnih poti v Vučji vasi« je ocenjena na 645.000 

EUR z DDV po stalnih cenah z DDV. Pričetek gradnje je april 2014, zaključek pa oktober 2014. 

Stroški letnega rednega vzdrževanja, bodo po tej varianti znašali 2.905,00 EUR. 

 

V nadaljevanju dokumenta je ocenjena vrednost operacije prikazana podrobneje. 

 

Operacija pod varianto 2 predvideva prijavo na povabilo k oddaji načrtov porabe za koriščenje 

deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij po Zakonu o financiranju občin ( ZFO-1) ( 

Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011). V skladu z povabilom se sofinancira samo delež 

upravičeni stroški operacije, preostale stroške pa mora občina pokrivati sama. 

 

Kot upravičene stroške občina uveljavlja stroške gradnje, brez DDV.  
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2.3.1 Izbor optimalne variante  

 

Po stroškovnih ocenah je na dolgi rok, dobo 25 let, vsekakor ugodnejša varianta 2, ki obravnava 

izvedbo operacije. Ta varianta je tudi edina smiselna, če gledamo zagotavljanje pogojev za 

varnost v prometu in ureditvi odvajanja meteornih voda. 

 

Kot optimalna in tudi izbrana varianta je bila opredeljena varianta 2, ki predstavlja operacijo 

»Sanacija javnih poti v Vučji vasi«.  

 
 

2.4 Odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa in vodenje projekta 

 

Investicijski  program je bil izdelan v strokovni skupini, ki so ga sestavljali: 

 

Odgovorni nosilci investitorja: 

 

- župan Občine Križevci mag. Branko BELEC,  
- v.d. tajnice Občinske uprave Lidija Domanjko,  

 

 

Zunanji izvajalec: 

- Borut Slavič s.p., Križevci pri Ljutomeru 56a, 9242 Križevci pri Ljutomeru 
 

Tehnološki del investicije z utemeljitvijo izbrane tehnologije in opreme je prispevala ekipa 

strokovnjakov za posamezna strokovna področja.  Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje 

BNG gradbeni inženiring , Bojan Safran, s.p..  

 

Odgovorni vodja investicije je Lidija Domanjko, v.d. tajnice Občinske uprave, Občina Križevci. 
 

 

2.4.1 Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje učinkov projekta  

 

Za potrebe projekta je bila že ustanovljena projektna skupina v kateri ima vsak član točno 

določeno nalogo. Vodja projektne skupine je Lidija Domanjko, v.d. tajnice Občinske uprave. Iz 

tega izhaja, da bo vsako področje vodila strokovno podkovana oseba za svoje področje. 

 

Občina Križevci  bo pred pričetkom izvajanja investicije izvedla javni razpis za izbiro izvajalca 

gradbenih del in z izbranim izvajalcem podpisala gradbeno pogodbo. Pogodbenika sta zavezana 

obveščati o dejstvih, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbe pismeno oziroma z vpisom v 

gradbeni dnevnik. Isto časno se bo izvedel javni razpis za izvajalca gradbenega nadzora na 

zadevnem projektu.  Vsi javni razpisi se bodo izvedli v skladu s predpisi o javnem naročanju. 
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Shema št. 1: Prikaz vodenja projekta 

 
Vodja projekta bo odgovoren za uspešno izvedbo projekta. Njegove naloge in odgovornosti so: 

priprava zagonskega elaborata in zagon projekta, koordinacija izvajanja projekta in ustrezno 

ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene 

cilje, razreševanje problemov znotraj projektne skupine in spremljanje finančnega plana. Vodja 

projekta bo svoje funkcije izvajal preko inženirja (odgovornega izvajalca strokovnega nadzora), 

ki bo odgovoren za načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, nadzor, kontrolo 

kakovosti in poročanje o stanju del.  

 

Vodja projekta bo skrbel za redne mesečne sestanke (najmanj enkrat mesečno). Mesečnih srečanj 

se bo moral udeleževati vsak član projektne skupine in nadzornik del. Na srečanjih bodo člani 

skupine predajali kontrolna poročila. Kontrolo izvedbe del bomo izvajali po vnaprej 

postavljenem načrtu izvajanja del. Vodja projekta bo po potrebi določil tudi vmesne kontrole 

izvajanja del, da bi zagotovili redno izvajanje projekta in odpravljali morebitne zastoje. Prav tako 

lahko datum kontrole predlagajo člani projektne skupine. V primeru odstopanja od načrta izvedbe 

projekta bo projektna skupina od izvajalcev del zahtevala pospešitev izvedbe del ali sprejela 

druge ustrezne ukrepe za zmanjšanje težav oziroma nevšečnosti.  

 

Projektna skupina bo redno in vestno izpolnjevala projektni dnevnik in ustrezno hranila vso 

dokumentacijo povezano z izvedbo projekta. Vsak član projektne skupine bo zadolžen za svoj del 

dokumentacije, medtem ko bo vodja investicije odgovoren za hranjenje celotne dokumentacije. 

 

 

2.5 Ocenjena vrednost investicije po investicijskem programu 

  

Investicijska vrednost operacije je ocenjena na 645.000,00 EUR  po stalnih cenah in predstavlja 

vsa potrebna dela za izvedbo operacije. 

 

2.5.1  Ekonomska doba projekta 

 

Upoštevana je ekonomska doba projekta 25 let. Kar je tudi priporočljiva ekonomska doba po 

Priročniku za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov za ceste. 

 

2.5.2  Cene obračunane v investicijskem programu 

 

Investicijske vrednosti so določene iz projektne dokumentacije PZI št. BNG-72/14 za ureditev 

občinskih cest - javnih poti in lokalne ceste v naselju Vučja vas, januar 2014.  

Vodja projekta 

Projektna vodstvena skupina Nadzornik 

Gradbinci 

Podizvajalci  

projekta 
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V investicijskem programu se kot izhodiščne cene uporabljajo stalne cene. Preračun v tekoče 

cene ni potreben, saj se operacija izvede in zaključi v letošnjem letu. 

 

 

2.5.3  Investicijski stroški 

 

V nadaljevanju so investicijski stroški prikazani zgolj po stalnih cenah. V skladu z metodologijo 

preračun v tekoče cene ni potreben, saj se investicija začne in zaključi v tem letu.  

 

Tabela št. 3: Celotni stroški investicije po stalnih cenah 

 

Strošek 
Leto 
2014 

Skupaj brez 
DDV DDV 

Skupaj z 
DDV 

Odsek A Leskovec 127.106,00 127.106,00 27.963,32 155.069,32 

Odsek B Šumak 34.202,00 34.202,00 7.524,43 41.726,44 

Odsek C odcep Leskovec 15.974,00 15.974,00 3.514,28 19.488,28 

Odsek D Meglič 70.168,00 70.168,00 15.436,96 85.604,96 

Odsek E Duh 38.367,00 38.367,00 8.440,74 46.807,74 

Odsek F Kog 109.172,00 109.172,00 24.017,84 133.189,84 

Odsek G Kot 65.300,00 65.300,00 14.366,00 79.666,00 

Odsek K Kotek 18.819,20 18.819,20 4.140,22 22.959,42 

Odsek I Brezovec 41.650,00 41.650,00 9.163,00 50.813,00 

Nadzor 7.930,33 7.930,33 1.744,67 9.675,00 

SKUPAJ 528.688,53 528.688,53 116.311,47 645.000,00 

 

Tabela št. 4: Delitev upravičenih in preostalih stroškov operacije po stalnih cenah 
 
UPRAVIČENI STROŠKI OPERACIJE - STALNE CENE 

Strošek 
Leto 
2014 Skupaj 

   

Odsek A Leskovec 127.106,00 127.106,00    

Odsek B Šumak 34.202,00 34.202,00    

Odsek C odcep Leskovec 15.974,00 15.974,00    

Odsek D Meglič 70.168,00 70.168,00    

Odsek E Duh 38.367,00 38.367,00    

Odsek F Kog 109.172,00 109.172,00    

Odsek G Kot 65.300,00 65.300,00    

Odsek K kotek 18.819,20 18.819,20    

Odsek I Brezovec 41.650,00 41.650,00    

SKUPAJ 520.758,20 520.758,20    

PREOSTALI STROŠKI OPERACIJE - STALNE CENE 

Strošek 
Leto 
2014 Skupaj 

   

Odsek A Leskovec 27.963,32 27.963,32    

Odsek B Šumak 7.524,43 7.524,43    

Odsek C odcep 
Leskovec 3.514,28 3.514,28 

   

Odsek D Meglič 15.436,96 15.436,96    
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Odsek E Duh 8.440,74 8.440,74    

Odsek F Kog 24.017,84 24.017,84    

Odsek G Kot 14.366,00 14.366,00    

Odsek K kotek 4.140,22 4.140,22    

Odsek I Brezovec 9.163,00 9.163,00    

Nadzor 9.675,00 9.675,00    

SKUPAJ 124.241,80 124.241,80    

Upravičeni stroški naložbe so neto stroški operacije in predstavljajo gradbena dela. Sofinancirajo 

se samo upravičeni stroški operacije, preostale stroške pa mora občina pokrivati sama v celoti. 

Preostali stroški predstavljajo stroške gradbenega nadzora in stroške davka na dodano vrednost. 

 

2.5.4  Izračun najvišjega zneska sofinanciranja 

 

Tabela št. 5: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja 
 

Leto

Investicijski

stroški

Operativni

stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok Leto

Investicijski

stroški

Operativni

stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

1 2014 645.000,00 2.905,00 0,00 -647.905,00 2014 602.803,74 2.714,95 0,00 0,00 -605.518,69

2 2015 0,00 2.905,00 0,00 -2.905,00 2015 0,00 2.537,34 0,00 0,00 -2.537,34

3 2016 0,00 2.905,00 0,00 -2.905,00 2016 0,00 2.371,35 0,00 0,00 -2.371,35

4 2017 2.905,00 0,00 -2.905,00 2017 0,00 2.216,21 0,00 0,00 -2.216,21

5 2018 2.905,00 0,00 -2.905,00 2018 0,00 2.071,22 0,00 0,00 -2.071,22

6 2019 2.905,00 0,00 -2.905,00 2019 0,00 1.935,72 0,00 0,00 -1.935,72

7 2020 2.905,00 0,00 -2.905,00 2020 0,00 1.809,09 0,00 0,00 -1.809,09

8 2021 2.905,00 0,00 -2.905,00 2021 0,00 1.690,74 0,00 0,00 -1.690,74

9 2022 2.905,00 0,00 -2.905,00 2022 0,00 1.580,13 0,00 0,00 -1.580,13

10 2023 2.905,00 0,00 -2.905,00 2023 0,00 1.476,75 0,00 0,00 -1.476,75

11 2024 2.905,00 0,00 -2.905,00 2024 0,00 1.380,14 0,00 0,00 -1.380,14

12 2025 2.905,00 0,00 -2.905,00 2025 0,00 1.289,85 0,00 0,00 -1.289,85

13 2026 2.905,00 0,00 -2.905,00 2026 0,00 1.205,47 0,00 0,00 -1.205,47

14 2027 2.905,00 0,00 -2.905,00 2027 0,00 1.126,61 0,00 0,00 -1.126,61

15 2028 2.905,00 0,00 -2.905,00 2028 0,00 1.052,91 0,00 0,00 -1.052,91

16 2029 2.905,00 0,00 -2.905,00 2029 0,00 984,02 0,00 0,00 -984,02

17 2030 2.905,00 0,00 -2.905,00 2030 0,00 919,65 0,00 0,00 -919,65

18 2031 2.905,00 0,00 -2.905,00 2031 0,00 859,48 0,00 0,00 -859,48

19 2032 2.905,00 0,00 -2.905,00 2032 0,00 803,26 0,00 0,00 -803,26

20 2033 2.905,00 0,00 -2.905,00 2033 0,00 750,71 0,00 0,00 -750,71

21 2034 2.905,00 0,00 -2.905,00 2034 0,00 701,60 0,00 0,00 -701,60

22 2035 2.905,00 0,00 -2.905,00 2035 0,00 655,70 0,00 0,00 -655,70

23 2036 2.905,00 0,00 -2.905,00 2036 0,00 612,80 0,00 0,00 -612,80

24 2037 2.905,00 0,00 -2.905,00 2037 0,00 572,71 0,00 0,00 -572,71

25 2038 2.905,00 0,00 45.789,00 42.884,00 2038 0,00 535,24 0,00 8.436,59 7.901,34

Skupaj 645.000,00 72.625,00 0,00 45.789,00 -671.836,00 Skupaj 602.803,74 33.853,66 0,00 8.436,59 -628.220,81

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%)

 
DNR<0

Diskontirane

vrednosti

Nediskontirane

vrednosti 1 a 628.220,81

645.000,00 1 b % 100,00

520.758,20 2 520.758,20

602.803,74 3 a % 100

-25.417,07 3 b 520.758,20

Diskontirani inv. stroški (DIC) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):

Diskontirani neto prihodki (DNR) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):

Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):

Od tega upravičeni stroški (EC) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):

Skupni investicijski stroški Finančna vrzel (R=EE/DIC):

 
CBA analiza nam prikaže, da je operacija ob upoštevanju finančnih učinkov (opis se nahaja v 

nadaljevanju) upravičena do najvišjega zneska sofinanciranja 506.666,66 €. Občina Križevci 

dejansko kandidira za višino  78.886,00 EUR. Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov in 

znesek sofinanciranja, sta naslednja:  
 

   

Dejansko občina kandidira za:  78.886,00 EUR 
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2.5.4  Viri financiranja 

 

Operacija se bo financirala iz proračuna Občine Križevci in preko Proračuna Republike Slovenije 

za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij po Zakonu o financiranju občin ( 

ZFO-1) ( Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011), neupravičeni stroški bodo v celoti 

pokriti iz proračuna Občine Križevci.  
 

Tabela št. 6: Prikaz vrednosti operacije s predvideno finančno konstrukcijo po stalnih cenah  
 

Vir - stalne cene 
Leto 
2014 v % Skupaj 

Proračun RS-ZFO-1 21.člen 78.886,00 12,23% 78.886,00 

Občina Križevci za upravičene stroške 449.802,53 69,74% 449.802,53 

Občina Križevci - za preostale stroške – DDV in 
strokovni nadzor 116.311,47 18,03% 116.311,47 

Skupaj 645.000,00 100,00% 645.000,00 

 

Viri financiranja prikazujejo, da Občina Križevci kandidira za priodbitev 78.886,00 EUR 

nepovratnih sredstev preko Zakona o financiranju občin ( ZFO-1) ( Uradni list RS, št. 123/2006, 

57/2008, 36/2011). Preostanek sredstev, k je že za omenjeno operacijo rezerviran, bo občina 

zagotavljala iz proračuna Občine Križevci (za upravičene del in za preostale celotno).  

 

2.5.5  Prikaz izračuna upravičenosti operacije  

 

Ekonomski kazalci so izračunani v skladu z metodologijo delovnega dokumenta 4, po katerem se 

predvideva maksimalno sofinanciranje do 100 % neto vrednosti upravičenih stroškov investicije.  

 

Finančni kazalniki projekta: 

- FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST:    -628.221 EUR 

- FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI:   -12,83 % 
 

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je 7 %, je neto sedanja vrednost negativna, kar pomeni, da je 

interna stopnja donosnosti nižja od uporabljene individualne diskontne stopnje. Pri izračunu 

finančnih kazalnikov je potrebno upoštevati, da je operacija usmerjena v zagotavljanje prometno 

varnostnih pogojev ter v ureditev bivalnih razmer prebivalcev, ki pa tudi prinaša širše družbene 

prihodke. Če pa se upoštevajo še ekonomski in družbeni učinki pa je operacija ne samo 

sprejemljiva, temveč nujno potrebna. Ekonomski kazalniki projekta: 

 

Ekonomski kazalniki projekta: 

- EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST:   40.974 EUR 

- EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI:   7,75 % 

 

Pri prikazu družbene koristi vpliva operacije na zagotavljanje prometnih pogojev ugotavljamo, da 

je potrebno le-to v čim krajšem času izvesti. Ob upoštevanju vseh družbenih dejavnikov, ki so 

vezani na obratovanje lokalne ceste, znaša ekonomska interna stopnja donosa 7,75 %, kar je več 

kot diskontna stopnja 7%. 

 



 21 

 

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH  

INVEVSTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM 

UPRAVLJALCU 
 

 

3.1 Investitor - splošni podatki o občini 

  
Investitor:             Občina KRIŽEVCI 

 

Sedež:             Križevci 11, 9242 KRIŽEVCI  

 

Matična številka:          1332147000 

 

Davčna številka:           84582057 

 

Številka transakcijskega računa:     01366-0100013981 UJP Murska Sobota    

Ustanovitelji in njihovi deleži:        Republika Slovenija 

 

Župan:              mag. Branko Belec 

 

Telefon:             02/ 584 40 40 

 

Fax:              02/ 584 40 46 

 

E-mail:              info@obcina-krizevci.si 

 

Organizacijska struktura in predmet poslovanja 

 

Občini narekuje dejavnost Zakon o lokalni samoupravi (20. in 27. člen) in statut Občine Križevci 

(še natančneje opisane dejavnosti). Organi občine so: občinski svet, župan in občinska uprava, 

občinski odbori, nadzorni odbor. 

 

Župan  

__________________________________ 

                     (podpis) 

 

Žig:  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@obcina-krizevci.si
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Izdelovalec projektne dokumentacije 

 

Projektno dokumentacijo je izdelal:  

Bojan Safran, dipl.inž.grad., G-1958 

Podjetje:  BNG gradbeni inženiring , Bojan Safran, s.p.    

Sedež:    Kapelski Vrh 14, 9252 Radenci   

Direktor: Bojan Safran 

Odgovorni projektant: Bojan Safran, dipl.inž.grad., G-1958  

 

Podjetje:      

                                                                           ______________________________  

  
                                                                                        (žig) 

 

Odgovorna oseba podjetja:       

                                                                              ______________________________ 

         
(podpis) 

 

 

Izdelovalec investicijske dokumentacije 

 

Investicijsko dokumentacijo je izdelal:  
Podjetje:  BS Podjetniško in finančno svetovanje, Borut Slavič s.p.    

Sedež:   Križevci 56a, 9242 Križevci 

Direktor: Borut Slavič  

Telefon:  041 357 166 

Odgovorna oseba za izdelavo invest. dokumentacije:  Borut Slavič 

 

Podjetje:      

                                                                           ______________________________  

  
                                                                                        (žig) 

 

Odgovorna oseba podjetja:       

                                                                              ______________________________ 

         
(podpis) 
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Upravljavec investicije: 

 

Podjetje: NOGRAD LOTMERK Gradbeno podjetje d.o.o. 

Sedež: Ulica Rada Pušenjaka 19, 9240 Ljutomer 

Direktor: Marko Novak 

Telefon: (02) 584 46 50 

 

 

Odgovorna oseba podjetja:  

__________________________________ 

                     (podpis) 

 

Žig:  

 

 

 

 

Strokovni sodelavec odgovoren za nadzor nad pripravo investicijske ter projektne, tehnične 

in druge dokumentacije 

 

Za nadzor nad pripravo investicijske, projektne tehnične ter vse druge dokumentacije v zvezi s 

operacijo »Sanacija javnih poti v Vučji vasi«, bo zadolžena Lidija Domanjko, v. d tajnice 

Občinske uprave. 

 

Občina Križevci:                                           

      ________________________________________ 
         žig 

 

Odgovorna oseba: Lidija Domanjko 

 

      __________________________________________ 
         Podpis 
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 

4.1 Predstavitev občine in obravnavanega področja 

 

Občina Križevci je bila ustanovljena leta 1999, z objavo v Uradnem listu. Leži v severovzhodni 

Sloveniji (Pomurska regija), natančneje v središču Prlekije. Obsega naslednje vasi: Berkovci, 

Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabe, Iljaševci, Ključarovci, 

Kokoriči, Križevci, Lukavci, Logarovci, Stara Nova vas, Zasadi, Vučja vas. Center občine je 

naselje Križevci, kjer je tudi sedež občinske uprave, na naslovu Križevci 11. 

 

Občina Križevci obsega 46,2  km
2
 in ima po zadnjih podatkih 3.759 prebivalcev

1
. V občini 

povprečno živi 81,36 prebivalcev na km
2
, kar je povprečna gostota slovenskih občin. 

Prebivalstvo se še največ ukvarja s kmetovanjem, deloma, pa so v delovnem razmerju v sosednjih 

središčih. V zadnjem obdobju je zaznati tudi rast podjetnikov in obrtnikov. V občini delujejo tudi 

večja podjetja, ki igrajo pomembno vlogo tako na slovenskem kot tujih trgih (Tondach, 

Vipoll…).  

 

Po veljavni Uredbi o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in 

določitvi občin, ki  izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/2000 in 93/2005 - Zakon o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) se območje Občine Križevci šteje za ekonomsko 

šibko območje. Območje Občine Križevci se uvršča tudi med območja s strukturnimi problemi, 

med katere se štejejo občine, v katerih delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od 

skupnega števila prebivalstva presega za več kot 20 odstotkov državno povprečje. Po Sklepu o 

območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 

14/2009) se Občina Križevci uvršča v razred B, kar pomeni, da ima stopnjo brezposelnosti med 

8,0 in 8,9%.  

 

Predstavitev kraja Križevci 

 

Obcestno središčno naselje z gručastim jedrom leži na Murskem polju, ob cesti in železnici 

Ljutomer-Gornja Radgona. Sestavljajo ga Veliki Križevci in Mali Križevci ter zaselek Gajič ob 

pokopališču. Okrog kraja so sledovi nekdanje murske struge. Sedanja župnijska cerkev Sv. Križa 

je iz leta 1891, prvotna romarska cerkev pa je stala že leta 1265. (Krajevni leksikon Slovenije, 

1995).  

Naselje Križevci je dobilo ime po cerkvi Sv. Križa. 1265-1267: v otokarskem deželnoknežjem 

urbarju so omenjeni Chreuze/Chreuz, takrat pa je bilo na tem območju 12 kmetij (leta 1445 le 

11). (Kovačič, 1926) 1314: Chrevczen 1365: Creuz 1443: in der Phar zum Heiligen Krewcz, 

Heylig Krewczer 1445: Heyligen Kreucz 1452-1458: Heylogen Krewcz 1475: S. Crux in 

Lutenwerd 1499: Heiligenkrewtzer pharr bey Luttemberg Okoli 1500: Heylligen Krewtz/Heiligen 

Krewtz (Blaznik,1986). 

Starejši del okoli cerkve predstavlja prvotno vas, ki je nastala sredi močvirja na nekakšnem 

otoku, in se imenuje Veliki Križevci, del ob cesti proti Radencem pa Mali Križevci. Imeni 

ozemlja za njimi -Krči in Brezje -kažeta, da so to področje pozneje izkrčili in spremenili v njive. 

                                                           
1
 vir: Statistični urad Republike Slovenije. http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp 
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Ob železnici je zaselek Gajič. V zadnjih letih se v veliki meri razvija tudi novejši del Križevcev, 

imenovan Novo naselje.  

Na severovzhodu Križevcev so ostanki stare rečne struge, po kateri je tekla Mura še v 16. 

stoletju. Podobna struga je tudi na jugozahodu strani in se je stekala v prvo niže od vasi.  

Žarnogrobiščna naselbina na vzpetini ovalne oblike spada po značilnostih v pozno bronasto dobo 

(halštatsko obdobje) in nakazuje kraje, kjer so se ljudje naseljevali ob Muri. Tod so živeli 

prebivalci “kulture gomil”, ki je k nam prišla s severa. To ozemlje je bilo verjetno takrat prvič 

intenzivno naseljeno in kultivirano. Naselbino so odkrili leta 1960, na umetno izoblikovanem 

gričku nad staro strugo Mure, kjer je danes ljudsko pokopališče. Leta 1835 so tukaj našli 9 starih 

novcev, ki jih sedaj hranijo v graškem muzeju. O njih ni podrobnih podatkov, ker jih je graški 

muzej pridobil z nakupom. “Kot darilo je poslal Joaneju ... gospod Spritzei, posestnik v Križevcih 

pri Ljutomeru, devet novcev ...” prvo poročilo v Jahresbericht des Joanneums 24, 1835, 9). 

(Pahič, 1971). 

Od nekdanje naselbine je ostalo samo ledinsko ime -Gradišče. Danes je tam najti samo ostanke 

razbitega lončenega posodja, ki so jih grobarji pri odkrivanju grobnih jam pravili na površje. Na 

bivšem pašniku je namreč leta 1820 nastalo pokopališče. Naselbina z obdobja med 1000 in 700 p.  

n. št. je torej stala nekoč tik ob Muri in je bila na drugih straneh najbrž obdana z lesenimi 

palisadami ali celo zemeljskimi nasipi, kar je dokaz tudi za dejstvo, da so ljudje na koncu 

neolitske in enolitske dobe cenili varne lege in so si zato gradili naselja predvsem na utrjenih 

vzpetinah. K naselbini je gotovo sodilo tudi grobišče z žarami, o katerih pa ni sledu. Ker je bilo v 

zadnjih 140 letih kar dosti prekopavanj, je zelo malo upanja, da bi tukaj še našli kake ostanke, 

zaradi spreminjanja struge reke Mure pa je velika možnost, da se ti ostanki nahajajo tudi kje 

drugje. Za tovrstne naselbine z naših koncev je značilno, da niso obstajale dolgo časa, marveč so 

jih okoli leta 700 p. n. št. večinoma naglo opustili. Najdbe iz Križevcev so bile zelo skromne in 

med njimi ni predmetov, ki bi kazali na razvitejšo železno dobo, zato obstajajo domneve o 

preselitvi prebivalcev nekam drugam. Med vzroki za preseljevanje se med drugim domnevajo 

tudi sprememba podnebja (poslabšanje življenjskih razmer, hladnejše zime, vlažnejše ozračje) ter 

preseljevanje narodov iz osrednje Azije. Za prebivalce naselbine v Križevcih se domneva, da so 

se zatekli v bolj skrite kraje osrednjih Slovenskih goric oziroma v avstrijska gričevja severno od 

reke Mure in Kozjaka ali pa celo dalje proti Italiji. Žarnogrobiščna naselbina ima torej predvsem 

topografski značaj, saj izpričuje za sedaj edino naselje tega časa v ljutomerski okolici, hkrati pa 

pomeni tudi konec obljudenosti ljutomerskega kraja, saj tod ni nobenih sledov niti o prebivalcih 

starejše dobe niti o Keltih. 

Po ljudskem izročilu se tukaj domneva, da je pozneje na tem mestu stal tudi obrambni grad za 

obrambo pred napadi Madžarov v 12. stoletju, vendar ni ohranjenih nobenih ruševin ali drugih 

dokazov.  

Cestna in komunalna infrastruktura v občini Križevci: 
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Tabela 9: Cestna in komunalna infrastruktura v občini Križevci 

 

Dolžina vseh cest 68.816m 

Dolžina lokalnih cest 19.021m 

Dolžina javnih poti 48.795m 

Dolžina vodovoda 80.000m 

Dolžina kanalizacija 10.000 m 

 

Predstavitev naselja Vučja vas  

 

Naselje Vučja vas se nahaja na zahodu občine Križevci. Skozi naselje poteka reg. cesta I. reda 

R1-230 Radenci –Ljutomer. Glavni del naselja Vučja vas se nahaja ob regionalni cesti. V naselju 

Vučja vas ni industrijskih obratov, šole, vrtca…;  je pa nekaj malih obrtnikov, ki pa ne opravljajo 

dejavnosti, ki bi obremenjevala okolje. 

 

Naselje Vučja vas leži na površini cca 25 ha. Pretežni del naselja je pozidan z individualni 

pozidavo, po podatkih o številu prebivalstva iz leta 2002 pa ima naselje 234 prebivalcev, od tega 

je 49 otrok do 14 let. Gre za ciljno skupino,  ki v večini omenjene javne poti in lokalno cesto s 

starši uporablja za dostop do vrtcev in osnovne šole v Križevcih. 

 

Naselje ima izgrajeno vodovodno omrežje, ki pa je že dotrajano in potrebno rekonstrukcije. Prav 

tako ima naselje izgrajeno električno in telefonsko omrežje. Položeno imajo tudi kabelsko 

televizijo. Predvidevajo tudi obnovitev in ponovno izgradnjo lokalnega vodovodnega omrežja. 

 

Tabela 10: Število prebivalcev na obravnavanem območju v novejšem obdobju 

 
 2009/1 2009/6 2010/1 2010/6 2011/1 2011/6 

Občina Križevci 3750 3761 3747 3759 3729 3778 

Vučja vas 248 248 254 255 252 252 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije: http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp 

 

Tabela 11: Število prebivalcev po starostni strukturi v naselju Vučja vas 

 

15-64 let 65 + let 0-4 let 5-9 let 10-14 let 15-64 let 65 + let 0-4 let 5-9 let 10-14 let 15-64 let 65 + let 0-4 let 5-9 let 10-14 let 15-64 let 65 + let 0-4 let 5-9 let 10-14 let

Spol - Skupaj 166 015 Vučja vas 163 45 14 16 11 157 43 14 16 11 155 44 11 17 12 153 46 9 16 15

Prebivalstvo po: SPOL, OBČINA/NASELJE, POLLETJE , STAROSTNE SKUPINE

2012H1 2012H2 2013H1 2013H2
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Slika 1: Naselje Vučja vas – satelitski posnetek 

 

 
 

 

4.1.1  Obravnavano območje 
 

Operacija se izvede na naslednjih javnih poteh v Vučji vasi: JP 724371, JP 724373, JP 724375, 

JP 724372, JP 724374, JP 724391 JP 724393, JP 724392 in lokalni cesti LC 269122 , v 

skupni dolžini 2.753 m. 
 

Obrt in malo gospodarstvo sta na obravnavanem območju zastopani v veliki meri, vendar v 

občini največ v naselju Križevci. Tukaj so poprej prevladujoče kmečko prebivalstvo zamenjali 

prebivalci, ki se v glavnem vozijo na delo v Ljutomer kot delavci ali uslužbenci, nekaj pa jih 

ima obrtno dejavnost kar na domu. Največji delež ljudi je zaposlen v industriji, kmetijstvu, v 

obrti in v negospodarskih dejavnostih 

Občina Križevci ima veliko neizrabljenih potencialov. Največ jih je v turizmu. Glede na bližino 

Term Banovci, Bioterm Mala Nedelja in Term Radenci imajo največ priložnosti razvoja v 

kmetijski predelavi in v dopolnilnih dejavnostih.  

 

Avtentičnost velikega dela obravnavanega območja je danes kljub industrializaciji podeželja še 

zadovoljivo ohranjena. Zaščiteni objekti kulturne in naravne dediščine in bogata kulturna 

zgodovina dajejo temu prostoru dobro podlago za trženje turističnih originalnih produktov. 

Oživljanje bogate tradicije življenja na vasi in promocija bogatega konjeniškega izročila se 

kažeta kot področji z največjim razvojnim potencialom. 
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Tabela 12: Gospodarski subjekti v naselju Vučja vas 

 

Naziv Naslov 

Popravilo kmetijske mehanizacije in trgovina na drobno Marjan 

Zadravec s.p. Vučja vas 29a 

M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Vučja vas 29a 

Frizerski studio Anita , Anita Škrjanec s.p. Vučja vas 54 

OHM BIRO, projektiranje, svetovanje in nadzor Vlado Šiško 

s.p. Vučja vas 48 

 

4.1.2  Analiza stanja cestišča 

 

Obstoječa lokalna cesta in javne poti potekajo skozi naseljeno območje naselja Vučja vas. 

Obstoječe poti so makadamske, cesta ima asfaltno vozišče širine cca. 2,2-2,5m, ki pa je na 

posameznih mestih zelo poškodovano in dotrajano. Na posameznih lokacijah so vidne mrežaste 

razpoke s posedki globine do 10cm. Bankine so slabo vzdrževane, njihova širina znaša med 0,3 – 

0,5m. Ob cesti ni urejenih površin za pešce. Odvodnjavanje ceste je urejeno z obcestnimi jarki in 

meteorno kanalizacijo.  

 

Cesta je predvidena za mešan promet. Merilo za izbor horizontalnih elementov je maksimalno 

sledenje obstoječi trasi oz. vsaj enemu robu ceste ter upoštevanje računske hitrosti Vr=40km/h. 

 

Horizontalni elementi: 

Za računsko hitrost Vr=40km/h znašajo minimalni polmeri horizontalnih krivin in parametri 

prehodnic. 

 

4.3 Analiza potreb za izvedbo investicije  

 

Glavni in najpomembnejši razlog za izvedbo operacije je zagotavljanje prometne varnosti 

udeležencem v prometu Trenutne razmere omogočajo da se motorna vozila in ostali udeleženci v 

prometu neposredno težko srečujejo. Hkrati pa je razlog za izvedbo operacije, zagotavljanje 

ugodnejših lokalnih in regionalnih povezav na obmejnem področju. Te bodo omogočile hitrejši 

razvoj gospodarskih dejavnosti in lažjo  dostopnost urbanih središč, kjer se koncentrirajo poleg 

gospodarskih tudi družbene dejavnosti.  

 

Operacija bo imela pomembno vlogo v izboljšanju mobilnosti in dostopnosti tudi zaradi novo 

nastalih prometnih koridorjev v čezmejnem prometu. Po dokončanju slovenskega avtocestnega 

križa je številnim prebivalcem omenjenega območja, zaposlenim v slovenskem gospodarstvu 

postala najhitreje dostopna točka vstopa na avtocesto Sveti Jurij ob Ščavnici.  

 

V vsakodnevnem prometu in številnih dnevnih migracijah je pomembno zagotoviti dobre 

prometne povezave. Te namreč ohranjajo poseljenost naselja in preprečujejo nadaljevanje 

trendov praznjenja podeželja. Vsak dan omenjene javne poti in lokalno cesto uporabljajo 

prebivalci do migracije v gospodarska središča in vsled krize v vse bolj oddaljene kraje. Tudi 

lokalno gospodarstvo ima pomembno vlogo v ohranjanju poseljenosti območja, saj v Vučji vasi 

ter okolici delujejo številni nosilci obrti, ki zaposlujejo delavce iz območja. Zaradi prožnosti in 
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prilagodljivosti imajo ta majhna podjetja velike možnosti rasti in dodatnega zaposlovanja, kar 

bo ohranjalo območje vitalno. Prav tako je v bližini 1,5 km AC priključek Vučja vas, ki je 

povečal dnevno migracijo prebivalcev Vučje vasi. 

 

Operacija bo pomembno prispevala k vitalnosti območja tudi zaradi geografske umeščenosti v 

sredo med nerazvitim obmejnim območjem, nerazvitim delom slovenskih goric in razvitejšimi 

industrijskimi središči Ljutomer, Murska Sobota in Lendava. Doslej zanemarljive povezave 

podjetnih nosilcev kmetijskih gospodarstev z Lendavskim območjem, kjer je zaznati velik 

bioenergetski potencial, pridobiva na veljavi iz leta v leto. Dnevne logistične potrebe teh obratov 

in podjetnikov vzdolž slovensko – hrvaške meje bodo v bližnji prihodnosti odločilno vplivale na 

kvaliteto življenja v tem delu najslabše razvite slovenske regije. 

 

 

4.3 Usklajenost investicijskega programa z razvojnimi strategijami 

 

V prvi smeri je naložba vsekakor usklajena s Statutom Občin Križevci. Ta obravnava upravljanje 

in gospodarjenje s občinskim premoženjem, med katero sodijo tudi obravnavane javne poti in 

lokalna cesta. Prav tako je naložba usklajena s sprejetimi odloki (Odlok o kategorizaciji občinskih 

cest na območju Občine Križevci, Odlok o občinskih cestah). 
  

Operacija »Sanacija javnih poti v Vučji vasi« je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi 

glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so: 

 

1. Državni razvojni program 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, oktober 2006, 

2. Regionalni razvojni program Pomurske regije v  obdobju 2007 - 2013, 

 

 

Ad 1) Projekt je usklajen z DRŽAVNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 2007 – 2013, drugi 

osnutek, Ljubljana, oktober 2006
1
 

 

Z izvedbo DRP se bo na ravni države, EU in lokalnih skupnosti »investiralo« v razvoj Slovenije 

iz državnega proračuna, proračuna EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov. S temi 

investicijami je potrebno povečati kapital in povečati njegovo učinkovitost ter s tem zagotoviti 

dolgoročno konkurenčnost ter obstanek na trgu.  

 

Razvojno-investicijske prioritete DRP so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS in sicer:  

1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast, 

2. učinkovito ustvarjanje, dvosmerni  pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in 

kakovostna delovna mesta, 

3. učinkovita in cenejša država, 

4. moderna socialna država in večja zaposlenost ter 

5. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 

 

Peta razvojno-investicijska prioriteta Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja je 

namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju 

                                                           
1 Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Ljubljana 2006 
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kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na 

podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev 

učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine.  

 

Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na 

razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s 

prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni 

infrastrukturi. 

 

Ad 2) Projekt je usklajen z REGIONALNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM POMURSKE 

REGIJE V OBDOBJU 2007 – 2013
2
  

 

Izvedba investicije sovpada s poglavjem 3.3.1 prometna infrastruktura in programom v točki 

7.3.2 Dograjevanje učinkovitejše ter za uporabo vzdržnejše naravnane prometne infrastrukture.  

 

Cilj ukrepa: 

 

Potreba po hitrejšem razvoju in izgradnji prometne infrastrukture s čimer bi prebivalstvo in 

gospodarstvo v regiji lahko lovilo velike zaostanke v infrastrukturni opremljenosti ter si tako 

omogočilo osnovo za hitrejši celovit in trajnostni razvoj regije.  

 

Projekt je skladen z naslednjimi ukrepi: 

UK 7.3.2.1 Izgradnja učinkovite navezave urbanih središč in obstoječega cestnega prometnega 

omrežja na novozgrajeno avtocestno povezavo Maribor - slovensko/madžarska meja. 

UK 7.3.2.2 Vzpostavljanje enakomernejše pokritosti vseh območij regije s primerno kvalitetnim 

in vzdrževanim regionalnim in lokalnim cestnim omrežjem. 

UK 7.3.2.5 Dograjevanje kolesarskih stez do in med večjimi naselji, hodnikov za pešce in 

kolesarje v prometno obremenjenih naseljih in prilagajanje lokalnega cestnega omrežja in poti za 

kolesarjenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 Regionalni razvojni program Pomurske Regije za obdobje 2007 – 2013, Murska Sobota 2006 
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4.4 SWOT analiza 

 

Analiza prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti za občino ob izvedbi operacije je sledeča: 

 

Tabela 13: SWOT analiza operacije 

 

PREDNOSTI PRILOŽNOSTI 

- Urejena zemljiška razmerja.  

- Občina se v svoji razvojni viziji 

zavzema za pospeševanje prometne 

varnosti. 

- Projekt podpira občinski svet in  ga je 

označil kot razvojno prioriteto. 

- Visoka javna podpora prebivalstva 

- Povečano socialno udejstvovanje. 

občanov in povečana raba pešačenja 

ali kolesarjenja namesto vožnje vozil 

za kratke relacije. 

- Povečanje pretoka ljudi na trasi. 

- Večja povezanost z središčem občine. 

- Priložnost za povečanje obiska 

lokalnih znamenitosti. 

- Lažji dostop dostave in odpreme od 

podjetij, obrtnikov v naselju. 

- Večja in varnejša migracija turistov. 

 

SLABOSTI NEVARNOSTI 

- Obstoječe stanje ne omogoča varnega 

in nemotenega gibanja pešcev, še 

posebej otrok, starejših in družin.  

- Velik pretok kmetijskih strojev z 

priključki, ki so nevarni udeležencem 

v prometu. 

- Nevarnost poškodb na bankinah ob 

umikanju na vozilih. 

- Možnost trkov vozil z pešci ob 

izogibanju drugim vozilom. 

- Zaradi neurejenosti cesta ni zanimiva 

za turiste, ki se sprehajajo. 

- Starejše prebivalstvo je nemobilno in 

mu ni omogočeno varno gibanje, prav 

tako je ogroženo gibanje otrok in 

družin. 

- Cestišče ni osvetljeno. 

- Prometna neurejenost in nevarnost.  

- Obstoječe stanje je nevarno za 

voznike vozil zaradi nepreglednosti in 

ozkosti. 

- Cestišče je neprimerno rabi pešcev. 

- Uničevanje bankin ob umikanju vozil. 

- Izguba interesa turistov. 

- Neprepoznavnost zaradi 

neobiskanosti. 

- Zaradi neosvetljenosti je preglednost 

zelo slaba. 

- Slabo oz ne kvalitetno izvedena 

gradbena dela. 

- Nerazumno povečanje vrednosti 

investicije s strani gradbincev. 
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI IN DEJAVNOSTI 
 

5.1 Razlogi in cilji vlaganja  

 

Namen operacije »Sanacija javnih poti v Vučji vasi« je rekonstrukcija javnih poti in lokalne ceste 

v njihovi skupni dolžini 2.753 m. Operacija je usmerjena v zagotavljanje prometne varnosti za 

prebivalstvo naselja Vučja vas in druge prometne udeležence na lokalni cesti, ki cesto uporabljajo 

za dostop do kmetijskih površin in dnevno migracijo. Obravnavano cesto uporabljajo kot pešci 

tako otroci, mladostniki, kot tudi mlade družine z otroci, ki pa so trenutno na obravnavanem 

cestišču ogroženi.      

 

Fizični in finančni kazalniki: 

Z izvedbo operacije v obravnavanem naselju bo Občina Križevci potrdila uresničevanje svoje 

razvojne vizije na področju prometne ureditve. Gre za razvojno prioriteto, ki bo s koncentracijo 

aktivnosti  v decentraliziranem v prostoru, prispevala k doseganju celostne, notranje razvojne 

mobilizacije v lokalni skupnosti, obmejni regiji in posledično v državi kot celoti in prispevala k 

skladnemu razvoju z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v lokalni 

skupnosti in obmejni regiji. 

 

Izvedba operacije bo poleg prometne varnosti zagotovila visoko življenjsko raven prebivalstva 

in raven bivalnega okolja prebivalcev obmejnega območja in strmi k trajnostnemu razvoju v 

najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse lokalne in regionalne potenciale, pri tem pa ne 

zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij.  

 

Izvedba operacije ne bo imela negativnih vplivov na okolje, bo učinkovita pri izrabi naravnih 

virov, okoljsko učinkovita ter  trajnostno dostopna. 

 

Cilj rekonstrukcije lokalne ceste je predvsem zagotoviti varnost udeležencem v prometu, boljšo 

povezanost s subregionalnimi obmejnimi centri (Križevci, Ljutomer, Veržej, Murska Sobota, 

Lendava). 

 

Z izvedbo se bodo realizirali naslednji cilji: 

 

- rekonstrukcija lokalnih poti v skupni dolžini 2.735 m, 

- zagotavljanje prometne varnosti, 

- zagotovljena bo boljša in varnejša prometna povezava znotraj naselja Vučja vas in dostop 

do državne regionalne ceste R1-230,. 

- omogočena revitalizacija podeželja, 

- omogočena bo boljša dostopnost lokalnega prebivalstva do storitev, delovnih mest in 

javnih funkcij.  

 

Na podlagi izvedenega postopka identifikacije so bili problemi v okolju razvrščeni po pomenu in 

iz njih izpeljani osnovni strateški cilji kot podlaga za izdelavo akcijskega programa: 

   

 Izvedba celovite rešitve zagotavljanja cestno varnostnih razmer v občini. 
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 Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest v skladu z občinskimi predpisi in odloki ter 

republiško zakonodajo.  

 

Prav tako operacija prispeva k ugodnim finančnim kazalnikom: 

 

- V ekonomski dobi naložba ne ustvarja nobenih neto prihodkov, saj se za uporabo lokalne 

ceste ne zaračunava nobena uporabnina. Nastajajo pa stroški vzdrževanja in stroški 

zimske službe.  

 

- Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije znaša 7,75 %.  

 

Načrtovan projekt je v skladu z  naslednjimi programskimi podlagami, zakoni in predpisi: 

 

4. Državni razvojni program 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, oktober 2006 

5. Regionalni razvojni program za območje pomurske regije v  obdobju 2007 - 2013 

6. Skladnost z zakoni in podzakonskimi akti ter odloki Občine Križevci. 

 

5.2 Razvojna vizija občine 

 

Izvleček iz razvojne vizije občine kaže na to, da je Občina Križevci že nekaj let usmerjena v 

učinkovito prometno politiko, kar dokazuje z naslednjimi cilji: 

 

- Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. 

- Organizirana zimska služba. 

- Pridobitev pomembnih prometnih objektov (krožišče, popravilo in obnova mostu, obnova in 

rekonstrukcija cest v več naseljih). 

- Ustanovitev medobčinske inšpekcijske službe, ki ima tudi pristojnost kontroliranja 

mirujočega prometa. 

 

5.3 Zakonodaja s področja okoljevarstva v navezavi z operacijo 
 

Zakoni in predpisi s področja gradnje cest: 

-Zakon o cestah (Ur.l. RS, št. 109/2010) 

- Zakon o graditvi objektov – ZGO1 (Ur.l. RS št. 102/04-UPB, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 

111/05-odl.US, 93/05-ZVMS in 126/08) 

 

Drugi predpisi s področja gradnje cest: 

- Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi 

znotraj naselja s stališča prometne varnosti (Ur.l. RS št. 35/81) 

-  Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS št. 66/04) 

-  Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS št. 46/00) 

 

Veljavni odloki s področja cest v Občini Križevci: 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Križevci (Ur. l. RS, št. 102/2007) 

- Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 17/2013) 

- Statut Občine Križevci (Ur. l. RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) 
 

http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=16a4438d-334d-406d-a282-37ee05f424f5
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5.4 Opis uporabnosti storitev operacije in razvojne zmožnosti operacije 

 

Omenjena investicija je namenjena uporabi vsem občanom in migrantom ter turistom, ki 

uporabljajo cesto. Gre za javne površine, ki se uporabljajo brez posebnih dovoljenj ali soglasja 

zato je gibanje na njih neomejeno. Pomemben uporabnik cestišča so tudi turisti, ki preživljajo 

aktivne počitnice v bližnjih turističnih nastanitvenih objektih.  

 

 

 

 

 

6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 

6.1 Vrsta investicije 

 

Predmet  projekta je rekonstrukcija in celotna sanacija javnih poti ter lokalne ceste v Vučji vasi. 

Skupna dolžina trase, ki je predmet operacije, znaša 2.753m. Namen operacije je zagotovitev 

boljše prometne varnosti za udeležence v prometu. 

 

Gradnja se izvaja po trasah obstoječih občinskih cest: 

 

zap.št

. 

oznak

a 

odsek Ime dolžina 

m 

 širina 

asfalta  

obstoječa 

(m) 

širina asfalta 

predvidena 

(m) 

1 A JP 724371 Leskovec 683  2,5 3,5 

2 B JP 724373 Šumak 178  2,2 do 2,4 3,2 

3 C JP 724375 Odcep Leskovec 90  2,2 do 2,4 3,0 

4 D JP 724372 Meglič 382  2,5 3,5 

5 E JP 724374  Duh 211  2,3 do 2,5 3,5 

6 F LC 

269122  

Krog 579  2,4 3,5 

7 G JP 724391 Kot 339  2,4 do 2,5 3,5 

8 H JP 724393 Kotek 71  2,4 3,5 

9 I JP 724392 Brezovec 220  2,5 3,5 

   SKUPAJ: 2.753 m   

 

Oznake in imena odsekov so uporabljeni v dogovoru z investitorjem zaradi lažje prepoznavnosti 

posameznih odsekov za potrebe izdelave projektne dokumentacije.    

 

V območju predvidene gradnje se nahajajo komunalni vodi (elektrika, vodovod,kanalizacija,  TK 

omrežje  in CATV), ki jih bo potrebno po morebitnih zahtevah pristojnih soglasodajalcev 

ustrezno zaščititi. Trasa leži v območju, za katerega velja Dolgoročni plan občine Ljutomer za 

obdobje 1986-2000 ter srednjeročni družbeni plan občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 (Ur. l. 

SRS, št. 7/87 in Ur. l. RS, št. 24/92, 85/04)  Področje izvedbe se prav tako nahaja znotraj 

območjih kjer je dovoljena obnova javnih poti in komunalne infrastrukture. 
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Slika: Trasa operacije 

 

 
 

Obstoječe stanje 

 

Asfaltne površine obstoječe cestne infrastruktura so široke od 2,2 do 2,5 m. Asfalt je mestoma 

popolnoma dotrajan. Na posameznih lokacijah so vidne mrežaste razpoke s posedki globine do 

10cm. Odvodnjavanje ni ustrezno urejeno, jarki in prepusti so dokaj neurejeni. 

 

Naročnik s predvideno operacijo želi v okviru prostorskih možnosti izboljšati obstoječe stanje 

dotrajanih asfaltnih površin in posledično izboljšati prometno varnost.  

 

Obstoječe asfaltne površine so močno poškodovane zaradi preozkega asfaltnega vozišča, 

neurejenega odvodnjavanja in neustrezne  strukture cestnega telesa. 

 

Stroški vzdrževanja so zaradi dotrajanih prometnih površin in neustreznega odvodnjavanja že 

dokaj visoki. Z izvedbo predvidenih ukrepov se bodo zmanjšali, saj bo potrebo izvajati le redna 

vzdrževalna dela, običajna za tovrstno prometno infrastrukturo. 
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Obstoječa cesta ima asfaltno vozišče širine cca. 5,0 -5,3m , ki pa je na posameznih mestih že 

poškodovano in dotrajano. Bankine so slabo vzdrževane, njihova širina znaša med 0,3 – 0,5m. Ob 

cesti ni urejenih površin za pešce. Odvodnjavanje ceste je urejeno z obcestnimi jarki in meteorno 

kanalizacijo. 

 

Ob trasi so posamezne hiše, ki so od ceste oddaljene toliko, da jim je potrebno prilagoditi 

horizontalni in vertikalni potek trase, sicer pa so ostale površine ob cesti vrtovi, dvorišča, njive in 

travniki. 

 

6.2. Bodoče stanje - tehnični opis investicije 

 

V dogovoru z naročnikom dokumentacije se izberejo naslednji normalni profili cest: 

Odseki A, D, E, F, G, H in I: 

vozišče                     2 x 1,75 m 3,50m  

bankina                     2 x 0,50 m 1,00 m  

 SKUPAJ: 4,5m  

Odsek B: 

vozišče                     2 x 1,60 m 3,20 m 

bankina                     2 x 0,50 m 1,00 m  

 SKUPAJ: 4,20 m  

 

Odsek C: 

vozišče                     2 x 1,50 m 3,00 m 

bankina                     2 x 0,50 m 1,00 m  

 SKUPAJ: 4,00 m  

 

Na posameznih lokacijah se za potrebe odvodnjavanja izvede ob robu asfalta asfaltna mulda, 

široka 0,5m. Mulda služi tudi kot zasilna povozna površina  

 

Razširitve v krivinah niso predvidene.    

 

 

6.2.1. Preddela 

 

Pred začetkom del se zakoličijo osi cest in potek komunalnih vodov ter gradbišče primerno 

zavaruje s prometno signalizacijo po zahtevah upravljalcev cest - DRSC in Občina Križevci.  

Najprej se odstrani obstoječi dotrajani asfalt. Obstoječi zemeljsko gramozni material se izkoplje 

in odpelje v trajno deponijo.  Planum raščenih temeljnih tal mora prevzeti geomehanik. Pred 

vgrajevanjem zgornjega ustroja je planum raščenih temeljnih tal potrebno splanirati v predpisanih 

nagibih in ga pod nadzorom geomehanika uvaljati do priporočljive trdnosti Ev2=15 MN/m
2
.
 
 Na 

tako pripravljen planum se vgradi zmrzlinsko varen tamponski prodec TP63. Po potrebi se v 

dogovoru z geomehanikom izvedejo dodatni ukrepi.   
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6.2.2. Zgornji ustroj 

 

Izgradnja zgornjega ustroja je predvidena iz naslednjih konstrukcijskih elementov:  

 

Oznaka Debelina 

(cm) 

Opomba 

AC8 surf B50/70 A4 3 bituminizirana obrabna plast asfalta 0/8mm 

AC22 base B50/70 A4 6 bituminizirana nosilna plast asfalta 0/22mm 

TD32 20 tamponski sloj iz gramoznega drobljenca 0/32 mm   

TP63 30 kamnita greda 0/63mm – zmrzlinsko varen material 

SKUPAJ: 59 cm  

 

Vse plasti zg. ustroja imajo prečni nagib po projektu. Pod kamnito gredo se na primerno 

izravnanem in utrjenem planumu raščenega terena predvidi ločilna geotekstilna folija z natezno 

trdnostjo 12kN/m
2
.   Planum kamnite grede je potrebno uvaljati do priporočljive trdnosti 

Ev2=80MN/m
2
. Dosežena trdnost na planumu zg. ustroja ceste mora dosegati priporočljivo 

trdnost Ev2=100MN/m
2
. Vsa dela je obvezno izvajati pod nadzorstvom geomehanika, ki bo po 

potrebi predlagal morebitne dodatne ukrepe (lokalne sanacije, nadvišanje oz. dodatni navoz 

tampona…). 

 

6.2.3 Odvodnjavanje 

 

Ureditev odvodnje meteorne vode s cestnih površin upošteva določila o emisiji snovi in toplote 

pri odvodnjavanju odpadnih voda iz virov onesnaženja ( Uradni list RS, št. 47/2005 ). 

 

Osnovni princip odvodnjavanja temelji na prečnem in vzdolžnem nagibu vozišča, asfaltnih 

muldah, odprtih odvodnih jarkih in prepustih.   Delno se odvodnjavanje izvede s pomočjo 

zaprtega sistema kanalizacije. Meteorne vode se odvajajo v obstoječe odvodne jarke. 

 

Odvodnjavanje skupine cestnih odsekov A, B, C, D in E ceste gravitira k naslednjim 

odvodnikom: 

- delno kanaliziran prečni odvodni jarek v območji profila A6, 

- vzdolžni odvodni jarek v območju odseka D, 

- prečni jarki ob železniški progi, 

- prečni jarek med profiloma D11 in D12.   

 

Odvodnjavanje skupine cestnih odsekov F, G, H gravitira k vodotoku Kozarica v območju profila 

F16. Odvodnjavanje cestnega odseka I se navezuje na odprti odvodni jarek v območju profila 

I18. 

 

Obstoječe odprte odvodne jarke se višinsko preveri in očisti oz. sprofilira, obstoječe neustrezne 

prepuste se poruši in nadomesti z novimi. Novi prepusti so prevideni iz betonskih cevi premera 

30 do 40cm. Prepusti se vgradijo na podložni beton  in obbetonirajo.  Vtočne in iztočne odprtine 

prepustov se zaključi s tipsko betonsko poševno glavo prepusta. Kanalizacija se izvede iz cevi iz 

plastičnih mas svetlih odprtin ID DN200 do ID DN400, temenske togosti min. SN8. Na betonske 
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peskolovne jaške-požiralnike premera 40cm se namesti vtočna dežna rešetka iz LTŽ  duktilne 

litine 400/400mm, nosilnosti 400kN. Voda se v požiralnike steka preko asfaltne mulde, široke 

0,5m, v enaki izvedbi asfalta kot na vozišču. Na lomih kanalizacije, oz. na največji razdalji cca 

40m, se namestijo revizijski jaški iz betonskih cevi premera 80cm, pokriti z LTŽ pokrovi iz 

duktilne litine na zaklep, premera 600mm nosilnosti 400kN. Kanalske cevi se položijo na 

izravnano in utrjeno podlago iz peska 0/8mm ali okroglih kamnitih zrn 16/32mm v debelini 

10cm. V območju cevi izvedemo stranski in temenski zasip cevi s peskom ali kamnitimi zrni do 

višine 30cm nad temenom cevi. Pri tem je potrebno paziti na ustrezno zbijanje zasipov, ki se 

izvaja po plasteh. Nad temenskim zasipom se vgradi zasip iz izkopnega materiala ali iz materiala 

iz stranskega odvzema do  planuma tampona. Betonske vtočne in revizijske jaške je potrebno do 

plasti tampona zasuti v širini 50cm od stene jaška z materialom enakih karakteristik kot je 

zahteva za zasip cevi ali s tamponskim materialom. V območju, kjer je zaradi majhne globine 

cevi nevarnost temenske preobremenitve, se izvede polno obbetoniranje cevi z betonom C16/20.  

 

Za detajle vgrajevanja je potrebno poleg teh opisov in grafičnih prilog upoštevati navodila in 

napotke proizvajalcev kanalskih cevi, jaškov in drugih objektov odvodnjavanja.  

 

Iztok meteorne kanalizacije v vodotok Kozarica je tlakovan z lomljencem na betonski podlagi in 

opremljen z protipovratno loputo premera 400mm. Izračun odtočnih količin in dimenzioniranje 

kanalizacije je sestavni del tega tehničnega poročila. Meteorna kanalizacija se izvede v vodotesni 

izvedbi.  LTŽ pokrovi in vtočne rešetke morajo biti skladni s standardom SIST EN 124. Cevi iz 

umetnih mas in PE jaški morajo biti skladni z veljavnimi standardi za tovrstne proizvode - SIST 

EN1401 in SIST EN13476. 

 

6.2.4. Priključki 

 

Priključki na stranske poti in hišni priključki se izvedejo na obstoječih lokacijah. Utrditev 

priključka se izvede v izvedbi asfalta, kot je predvidena za zg. ustroj vozišča. 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH Z ALTERNATIVI »Z INVESTICIJO« GLEDE 

NA ALTERNATIVO BREZ INVESTICIJE 
 

 

Upravljavec prometnih povezav bo Nograd Lotmerk d.o.o., ki v skladu s pogodbo na omenjeni 

lokalni cesti izvaja tako letna vzdrževalna dela, kot zimsko službo. Zaradi predvidene investicije 

ne bo prišlo pri upravljavcu do dodatnih  zaposlitev.  

 

Pri varianti »brez« investicije bi se potrebe po delovni sili vsekakor zmanjševale.   

 

 

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

 
V predhodni investicijski dokumentaciji (DIIP) smo ugotovili, da je najbolj idealna in 

najprimernejša investicija v varianto 2, to je izvedba operacije »Sanacija javnih poti v Vučji 

vasi«. Ta varianta predstavlja najustreznejšo rešitev na dolgi rok, saj rešuje prometno 

problematiko in prispeva k varnosti najbolj ogroženih skupin v prometu. 

 

Celotna vrednost operacije po DIIP-u po stalnih cenah in z davkom na dodano vrednost znaša 

645.000 EUR. Ker se bo operacija izvedla v  času krajšem od enega leta so tekoče cene identične 

stalnim. V nadaljevanju prikazujemo celotne stroške operacije po stalnih cenah (tabela št. 14). 
 

Tabela št. 14:  Celotni stroški operacije po stalnih cenah 

 

Strošek 
Leto 
2014 

Skupaj brez 
DDV DDV 

Skupaj z 
DDV 

Odsek A Leskovec 127.106,00 127.106,00 27.963,32 155.069,32 

Odsek B Šumak 34.202,00 34.202,00 7.524,43 41.726,44 

Odsek C odcep Leskovec 15.974,00 15.974,00 3.514,28 19.488,28 

Odsek D Meglič 70.168,00 70.168,00 15.436,96 85.604,96 

Odsek E Duh 38.367,00 38.367,00 8.440,74 46.807,74 

Odsek F Kog 109.172,00 109.172,00 24.017,84 133.189,84 

Odsek G Kot 65.300,00 65.300,00 14.366,00 79.666,00 

Odsek K kotek 18.819,20 18.819,20 4.140,22 22.959,42 

Odsek I Brezovec 41.650,00 41.650,00 9.163,00 50.813,00 

Nadzor 7.930,33 7.930,33 1.744,67 9.675,00 

SKUPAJ 528.688,53 528.688,53 116.311,47 645.000,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

V nadaljevanju prikazujemo delitev upravičenih in preostalih stroškov po stalnih cenah. 
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Tabela št. 15: Delitev upravičenih in neupravičenih stroškov operacije po stalnih cenah 

 

Upravičeni stroški operacije so neto vrednosti brez davka na dodano vrednost. Med upravičene 

stroške spadajo vsi stroški operacije opredeljeni v DIIP-u. 

 
UPRAVIČENI STROŠKI OPERACIJE - STALNE CENE 

Strošek 
Leto 
2014 Skupaj 

   

Odsek A Leskovec 127.106,00 127.106,00    

Odsek B Šumak 34.202,00 34.202,00    

Odsek C odcep Leskovec 15.974,00 15.974,00    

Odsek D Meglič 70.168,00 70.168,00    

Odsek E Duh 38.367,00 38.367,00    

Odsek F Kog 109.172,00 109.172,00    

Odsek G Kot 65.300,00 65.300,00    

Odsek K kotek 18.819,20 18.819,20    

Odsek I Brezovec 41.650,00 41.650,00    

SKUPAJ 520.758,20 520.758,20    

 
PREOSTALI STROŠKI OPERACIJE - STALNE CENE 

Strošek 
Leto 
2014 Skupaj 

   

Odsek A Leskovec 27.963,32 27.963,32    

Odsek B Šumak 7.524,43 7.524,43    

Odsek C odcep Leskovec 3.514,28 3.514,28    

Odsek D Meglič 15.436,96 15.436,96    

Odsek E Duh 8.440,74 8.440,74    

Odsek F Kog 24.017,84 24.017,84    

Odsek G Kot 14.366,00 14.366,00    

Odsek K kotek 4.140,22 4.140,22    

Odsek I Brezovec 9.163,00 9.163,00    

Nadzor 9.675,00 9.675,00    

SKUPAJ 124.241,80 124.241,80    

 

Preostali stroški predstavljajo nadzor gradbenih del in davek na dodano vrednostjo od 

gradbenih del. 

 

Kot upravičene stroške občina uveljavlja stroške gradnje (brez DDV) in zanje predvideva 

sofinanciranja iz naslova javnega poziva.  
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9. ANALIZA LOKACIJE 

 
9.1 Makrolokacija 

 

Pomurska regija je ena izmed 12 slovenskih statističnih regij. Po velikost je sedma slovenska 

regija, ki leži na severovzhodu Slovenije. Meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, z glavnim 

gravitacijskim središčem Murska Sobota. Pomurje kot regija obsega 1.336 km2 in ima približno 

125.000 prebivalcev (kar predstavlja 6,5 % prebivalcev Slovenije). Posebnost je enakomerna 

poseljenost, ki je enaka povprečju poseljenosti v Sloveniji s trendom zmanjševanja prebivalstva. 

V Pomurju živi tudi pretežni del madžarske manjšine v Sloveniji ter številna romska skupnost. 

 

Občina Križevci je majhna slovenska občina na severovzhodu Republike Slovenije. Je občina, ki 

spada v UE Ljutomer in predstavlja osrednjo Prlekijo, ki leži na desnem bregu reke Mure. V 

pokrajino vodijo magistralne ceste in železnica, v naslednjih letih pa jo bo s glavnimi centri v 

državi povezovala tudi avtocesta. Tukaj je potrebno izpostavit, da bo občina s tem veliko 

pridobila, saj je tukaj že izgrajen priključek na avtocesto. Sama občina je do Pomurskega 

regijskega centra (Murska Sobota) oddaljena slabih 20 km do podravskega (Maribor) pa dobrih 

50 km. 

 

Glede na stopnjo razvitosti je občina Križevci uvrščena v regijo A v zvezi z upravičenostjo do 

stopnje sofinanciranja iz naslova neposrednih regionalnih razvojnih spodbud. Na podlagi Uredbe 

o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki 

izpolnjujejo ta merila (Ur.l. RS, št. 59/2000) spada Občina Križevci v skupino občin z posebnimi 

razvojnimi problemi in sicer se šteje območje občine za ekonomsko šibko območje ter za 

območje s strukturnimi problemi. 

 

9.2 Mikrolokacija 

 

Naselje Vučja vas leži na površini cca 25 ha. Pretežni del naselja je pozidan z individualni 

pozidavo, po podatkih o številu prebivalstva iz leta 2011 pa ima naselje 252 prebivalcev. Skozi 

naselje poteka državna regionalna cesta R1-230 Gornja Radgona - Ormož, odsek 1308 Radenci - 

Vučja vas, ki v Vučji vasi predstavlja tudi priključek na avtocesto Maribor – Lendava. S 

pridobitvijo avtocestnega priključka se obremenitev omenjene regionalne ceste zelo povečala, 

hkrati pa tudi prepoznavnost naselja. 

 

Naselje v večini ima izgrajen kanalizacijski sistem. V naselju Vučja vas se nahaja vodovodno 

črpališče, ki oskrbuje s pitno vodo vasi Vučja vas in Zasadi, zato je izgraditev kanalizacijskega 

omrežja nujna. 
 

Področje gradnje urejajo: 

 

- Pogoji iz Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov (Ur. list 

RS št. 114/2003). 

- Dolgoročni plan občine za obdobje 1986 – 2000 ter srednjeročni družbeni plan občine za 

obdobje 1986 – 1990 (Ur. l. SRS, št. 7/87 in Ur. l. RS, št. 24/92). 
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- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomeru za 

območje občine Križevci (Ur. l. SRS št. 27/89, Ur. l. RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98, 

44/99, 82/01 in 84/01, 50/04, 50/07). 

- Pogoji iz Zakona o javnih cestah (ZJC – UPB1, Ur. list RS št. 33/2006). 

 

10.  ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJE NA OKOLJE 
 

 

10.1 Pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje in 

obratovanja 
 

V skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 

presoja vplivov na okolje, Ur.l.RS št. 66/96 in Dopolnitev te uredbe Ur.l.RS št. 12/00, 3.člen – 

poglavje H) za predvideni obseg v prostor ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 
 

 

10.2. Opis vplivnega območja 

 

Sama izvedba operacije ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje in prostor. S samo 

ureditvijo vseh potrebnih del in modernejšimi tehničnimi rešitvami bo dan prispevek k 

izboljšanju prostora in okolja ter zagotavljanju prometne varnosti.   

 

Tabela št. 16: Vplivi na okolje vrednotenje 

 

Elementi 

okolja 

Predvideni vplivi 

Med gradnjo Po izvedbi 

Voda in tla - Onesnaževanje tal zaradi emisij 

gradbenih strojev; 

- Nevarnost kontaminacije tal z 

razlitjem olj ali naftnih derivatov,  

- Kontrolirano odtekanje 

meteornih voda,   

Zrak - Povečane emisije izpušnih plinov,  

- Dvigovanje prahu zaradi tovornih 

vozil,  

- Izvedba operacije ne bo 

vir onesnaževanja zraka, 

Hrup - Hrup zaradi gradbene 

mehanizacije in tovornega 

prometa,  

- Izvedba operacije ne bo 

vir hrupa,  

Odpadki - Nastajanje manjših količin 

nevarnih odpadkov,  

- Nevarnost odpadnih olj, praznih 

oljnih embalaž, čistilnih krp, 

odpadnih baterij,  

- Med obratovanjem ni 

predvidenih odpadkov,  

 

Tla in voda 

Zemeljski material, ki nastaja pri izkopu se deponira na bližnjem odlagališču in se uporabi za 

končno ureditev površin ob cesti. V slučaju viška zemeljskega materiala se ta mora uporabiti 

skladno z občinskim Odlokom o ravnanju s plodno zemljo občine Ljutomer (Ur.l. RS, št. 2/91), 
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ki se uporablja za območje Občine Križevci v skladu z 121. Statuta Občine Križevci (Ur.l. RS, 

št. 27/99, 17/01, 74/02) in uporabiti za sanacijo degradiranih kmetijskih površin. 

 

Voda 

Na obravnavanem območju se podtalnica pojavlja na globini 2 - 3 m. Nevarnost za 

onesnaževanje voda bo prisotna samo tekom gradnje, kar je možno ob ustrezni kontroli 

minimizirati.  

 

Zrak 

Novogradnja ne vnaša v prostor dodatnih neugodnih emisij. 

 

Hrup 

Z novogradnjo bo narasel hrup v okolju tekom izvajanja gradnje zaradi uporabe gradbene 

mehanizacije, vendar bo stopnja hrupnosti ostala v mejah kot to določa Uredba o hrupu v 

naravnem in življenjskem okolju ( Ur.l. RS št. 45/95) in bo začasnega značaja. Hrup bo nastajal 

med 6. in 20. uro. Povečanja nivoja hrupa bodo zgolj kratkotrajnega značaja. 

 

Odpadki 

Odpadni gradbeni material z vozišča ceste, ki se oceni kot nenevaren se uporabi za zasip in 

sanacijo depresij na območju občine. Eventualni nevarni odpadki se odvažajo preko 

pooblaščenega javnega podjetja na posebna odlagališča. Odpadki, ki so povezani z novogradnjo 

so lahko posledica nesreče pri delu.  

 

Varnost pred požarom  
 

Predvidena gradnja, pri upoštevanju dobre gradbene prakse in izvedbe, in obratovanje objekta ne 

bosta vplivala na zmanjšanje požarne varnosti sosednjih objektov. 

  

Gradnja upošteva, da bo: 

 

 Nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila svojo 

nosilno sposobnost, 

 Omejila možnost širjenja požara na objekte v okolici nameravane gradnje, 

 Omogočila osebam v objektu v okolici nameravane gradnje, da objekt zapustijo in da bo 

omogočena varnost reševalnih ekip. 

 

Higienska in zdravstvena zaščita 
 

Med gradbenimi deli ne bodo uhajali strupeni in nevarni plini ter ne bo emisij nevarnega sevanja.  

 

Gradnja upošteva, da: 

 

 Ne bodo uhajali strupeni plini,  

 V zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini, 

 Ne bo emisij nevarnega sevanja, 

 Ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal, 

 Ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, 



 44 

 Ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površinah znotraj 

njih, 

 Ne bo nedovoljenih osenčenj nepremičnin v okolici. 

 

Varnost pri uporabi 
 

Med gradnjo bo gradbišče ograjeno z varovalno ograjo in zapornimi deskami, ki bo preprečevalo, 

da bi ljudje iz soseske prihajali na gradbišče. Delavci na gradbišču se morajo držati navodil 

varstva pri delu. 

 

Po končani gradnji ta ne bo vplivala na varnost pri uporabi sosednjih nepremičnin. 

 

Gradnja objekta upošteva, da v okolici nameravane gradnje na nepremičninah ne bo prihajalo ob 

dobri praksi gradbenih del do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so: 

 

 Zdrs,  

 Padec,  

 Trčenje,  

 Udar električnega toka, 

 Poškodbe zaradi eksplozije. 

 

Energija in ohranjanje toplote 
 

Med gradnjo in po izgradnji objekt ne bo vplival na povečanje porabe energije pri obratovanju 

sosednjih objektov. V času gradnje bodo povečani negativni vplivi na okolje, ki pa ne bodo 

presegli zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. 

 
 

10.3. Opis in ocena posameznih pričakovanih vplivov na okolico  

 

Geologija in geomehanske karakteristike: struktura tal na tem območju je dokaj raznolika, od 

glinenih do nevezanih prodno peščenih tal. Geološka sestava in mehanske lastnosti tal se zaradi 

gradnje ne bodo spremenile, saj potekajo cevovodi v zgornjem delu naselja v cestnem telesu, 

globina se spreminja od 0,9m do 2,4m, dela pa se izvajajo v ozkem pasu. V spodnjem delu 

potekajo cevovodi po travnatih površinah, globina so giblje med 1,15m do 2,80m, dela potekajo v 

širokem vkopu. 

 

Vodni režim: v spodnjem delu naselja je potrebno nameniti posebno pozornost nevarnosti zaradi 

vzgona, saj bodo dela pri gradnji potekala v območju vpliva podtalnice. V času obratovanja vodni 

režim ne bo ogrožen. 

 

Površinske vode: na tem območju je glavni površinski odvodnik reka Ščavnica. Površinski 

odvodniki so obremenjeni z iztoki odpadnih voda iz stanovanjskih in gostinskih objektov.  

 

Padavinske vode: na obravnavanem območju ni potrebno posebej očistiti pred iztekom v vode, 

saj gostota prometa ne presega 5000 vozil/dan (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih voda iz virov onesnaževanja - Ur. list RS, št. 35/96). Predvideno je predčiščenje z 
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izvedbo požiralnikov s peskolovi. Tako bo iztok padavinske vode pod mejnimi vrednostmi, ki so 

določeni s to Uredbo.  

Operacija bo imela pozitiven učinek na površinske vode, saj ne bo več nekontroliranega 

odtekanja meteornih voda.  

 

Podzemne vode: Nevarnost onesnaženja podtalnice nastopa v času gradnje zaradi onesnaževanja 

s suspendiranimi snovmi, z gorivi, mineralnimi olji in drugimi mineralnimi snovmi. Gradnja bo 

deloma potekala v spodnjem delu pod gladino podtalnice, zato je nevarnost vzgona.  

V splošnem bo imela operacija pozitiven vpliv, saj ne bo več izpustov odpadnih meteornih voda 

in razlivanje po cestišču. 

 

Hrup in vibracije: v času gradnje bodo neposredno obremenjeni prebivalci v zgornjem delu 

naselja, ki je pretežno naseljen, saj bo povečan hrup in povečane vibracije zaradi gradbene 

mehanizacije in povečanja transporta materiala na gradbišče.  Pričakovati je občasne prekoračitve 

mejnih vrednosti hrupa, določenih z Uredbo o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur. list RS, 

št. 45/95)  

Emisije v zrak:  v času gradnje v sušnem in vetrovnem vremenu je pričakovati prašenje z 

gradbišča v okolico, saj bo gradnja potekala na odkriti površini. Zaradi uporabe mehanizacije se 

lahko pričakuje onesnaženje zraka: izpušni plini, hrup in vibracije.    

 

Odpadki: o obremenjenosti okolja z odpadki ni podatkov. Ker pa bodo pri izgradnji nastajale 

različne vrste odpadkov mora biti zbiranje, prevažanje in odlaganje le teh v skladu s predpisi iz 

tega področja:  

 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. list RS,. št. 84/98 in 45/00) 

 Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur. list RS, št. 85/00) 

 Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. list RS, št. 5/00) 

Pri obratovanju in pri rednih vzdrževalnih delih se lahko pričakujejo manjše količine odpadkov, s 

katerimi se ravna po zgoraj navedenih predpisih.  

 

Tla in vegetacija: podatkov o onesnaženosti tal ni. Ob izkopih, kjer se bo odstranila vegetacija, 

lahko pričakujemo prizadetost teh površin, medtem ko se pedološka struktura izven območja 

gradnje ne bo spremenila. Prizadete površine se morajo po izvedbenih delih sanirati.  

 

Vidne kakovosti okolja: v času izvedbe bo gradnja vsekakor vplivala na izgled okolice, vendar 

pa v času obratovanja-uporabe ne bo vidnih posledic na kakovost okolja. 

 

Psiho-socialni vidik: ker bo v času gradnje otežen dostop do stanovanjskih objektov in nekoliko 

spremenjene dostopne poti, bo sama izgradnja negativno vplivala na okoliške prebivalce, vendar 

pa zaradi gradnje ne bo porušena nobena stavba. Z izgradnjo bodo pa rekunstruirane javne poti 

varnejše, kar bo gotovo imelo pozitiven vpliv na prebivalce  naselja kot tudi celotne občine.  

  

Sklepna ocena sprejemljivosti: obravnavani so bili možni vplivi na sestavine okolja s 

poudarkom na površinske in podzemne vode. V trenutni situaciji se meteorne vode razlivajo po 

cestišču. Z operacijo pa se ta zadeva uredi. 
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10.4. Okoljska učinkovitost investicije 
 

10.4.1 Učinkovitost izrabe naravnih virov 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije oz. realizaciji projekta se bo predvidela uporaba naravnih, 

zdravju in okolici neškodljivih materialov.  

 

10.4.2 Okoljska učinkovitost 

Pri izvedbi vseh delov oz. sklopov investicije se bo uporabljala najboljša razpoložljiva 

tehnologija na področju gradnje, gradbeno obrtniških del in opremljanja. V času izgradnje in 

kasnejšega delovanja ne bo vplivov v okolje.  
 

10.4.3 Trajnostna dostopnost 

Načrtovana izvedba investicije ima pozitivne učinke na trajnostno dostopnost. Namreč gre za 

objekt javne komunalne infrastrukture, ki bo namenjen spodbujanju okoljske ozaveščenosti 

prebivalstva.  
 

10.4.4 Zmanjševanje vplivov na okolje 

Izvedba načrtovane investicije ne bo negativno vplivala na okolje med gradnjo niti med 

obratovanjem.  
 

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 
 

Pričetek investicije se je pričel z izdelavo investicijske dokumentacije februarja 2014. Razpis in 

izbor izvajalca bo med marcem in aprilom tega leta. Pričetek izgradnje pa je predviden april 

2014. Gradnja se konča oktobra 2014 s tehničnem pregledom.  

 

Tabela št. 17: Terminski plan izvedbe gradbenih del po obravnavanih fazah investiranja  

Zap.št. Aktivnosti projekta Terminski načrt (od do) 

1. Izdelava projektne dokumentacije Januar – februar   2014 

  Izdelava investicijske dokumentacije Februar 2014 

3. Potrditev investicijske dokumentacije Februar 2014 

4. Izvedba javnega razpisa za izvedbo del in nadzor Marec - April 2014 

5. Pripravljalna dela April 2014 

6. Zemeljska dela in temeljenje April - junij 2014 

7. Voziščna konstrukcija Junij - September 2014 

8. Odvodnjavanje April - oktober2014 

9. Gradbeno obrtniška dela April - oktober2014 

10. Oprema ceste Junij - oktober 2014 

11. Razna gradbena dela April - oktober2014 

13. Strokovni nadzor April - oktober2014 

14. Kvalitetni prevzem Oktober 2014 
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11.1. Analiza izvedljivosti 

 

Za projekt so se začela pridobivati vsa potrebna soglasij in dokumentacija. Za to aktivnost je bil 

predviden čas 2 mesecev.  

 

Za izvedbo javnega razpisa za izvedbo del je predviden čas treh do štirih mesecev, kar pomeni, 

da je v tem roku upoštevana tudi rezerva v primeru pritožb.  

 

Izvedba gradbenih del se bo predvidoma izvedla med aprilom in oktobrom 2014, kar predstavlja 

zadosti dolg časovni interval za izvedbo celotne operacije. V primeru nepredvidenih del oziroma 

zaostankov zaradi neugodnega vremena in podobnih vzrokov, se lahko faza izgradnje zamakne 

največ za 30 dni. Kljub morebitnemu zamiku še po terminskem planu ostaja rezerva, da se 

projekt zaključi do oktobra 2014.  
 

 

11.2. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Župan Občine Križevci bo določil vodjo projekta z ustrezno strokovno izobrazbo - zaposleni 

občinske uprave. Vodja projekta bo s pooblastilom župana vodil, koordiniral in nadzoroval 

potek investicije po posameznih aktivnostih. Njegove naloge bodo zagon projekta s pravočasno 

pridobljeno dokumentacijo, spremljanje in koordiniranje izvajanja investicije ter ukrepanje v 

primeru odstopanj, vrednotenje uresničenih aktivnosti glede na cilje in drugo.  

Po pridobljeni projektni dokumentaciji, bo Občina Križevci izvedla javni razpis za izbiro 

izvajalca gradbenih del in z njim podpisala pogodbo - zunanji izvajalec. 

Istočasno se bo izvedlo javno naročilo za izvajalca nadzora s katerim bo nadzoroval gradnjo, če 

poteka v skladu z dokumentacijo in v skladu z zakoni - zunanji izvajalec. 

Vsi javni razpisi se bodo izvedli v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-2. Po uspešno 

opravljenem prevzemu objekta in odpravi morebitnih pomanjkljivosti bo sledila primopredaja 

uresničenega projekta naročniku s strani izvajalca del. Potem bo projekt predan v vzdrževanje 

že obstoječem vzdrževalcu cest v Občini Križevci – NOGRAD-LOTMERK d.o.o., Ulica Rada 

Pušenjaka 19, 9240 Ljutomer 

 

Investicija ne predvideva novih zaposlitev. 

Kadrovsko - organizacijska shema: 

Investitor je Občina Križevci, odgovorna oseba je župan, mag. Branko Belec 

Naročnik projektne dokumentacije je bila Občina Križevci, kot investitor. 

Za izvedbo same investicije bo izbran izvajalec na podlagi javnega naročila v skladu za 

Zakonom o javnem naročanju – ZJN-2B. 

Investicija bo vodena pod strokovnim vodstvom pristojne občinske službe. S strani investitorja 

je za pripravo in izvedbo investicije odgovorna Občinska uprava Občine Križevci. 

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajala zunanja institucija, ki bo izbrana v 

skladu z določili Zakona o javnem naročanju – ZJN-2. Za izbor izvajalca nadzora bo zadolžena 

pravna služba občine.  
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PROSTORSKA OPREDELITEV: 

Management operacije bo lociran v prostorih Občine Križevci in sicer na naslovu Križevci 11, 

9242 križevci. Imenovan bo vodja projekta, ki bo delo izvajal preko projektne skupine, s katero 

se bo srečeval na rednih mesečni sestankih, skupaj z nadzornikom gradbenih del. Na srečanjih 

bodo člani projektne skupine oddajali kontrolna poročila iz katerih bodo razvidna odstopanja od 

načrta izvedbe projekta, na podlagi katerih bodo od izvajalca del zahtevali pospešitev izvajanja 

aktivnosti. Vsi zapisniki sestankov bodo hranjeni v Občini Križevci.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Investitor - 

Občina Križevci 

 

Nadzornik - zunanji 
izvajalec 

 

Izvajalec - 
zunanji izvajalec 

Vzdrževalec- 

Nograd - 
Lotmerk d.o.o. 
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12. NAČRT FINANCIRANJA 
 

12.1 Izračun zneska nepovratnih sredstev 

 

Poleg stroškov operacije bodo na trasi javnih poti in lokalne ceste nastajali tudi stroški v zvezi z 

vzdrževanjem, košnjo trave, zimskim pluženjem, utrjevanjem bankin ipd. Vsi navedeni stroški 

bremenijo občinski proračun. 

 

Tabela št. 18: Stroški letnega vzdrževanja po varianti 2 

 

          v € 

pregledi cest (2xletno) 2,753 km 400,00 

košnja trave (4xletno) 2,753 km 250,00 

popravilo bankin ročno 

(1xletno) 2,753 km 200,00 

čiščenje vozišča- 

(1xletno) 2,753 m 200,00 

krpanje z hladnim 

asfaltom- (1xletno) 2,753 km 100,00 

krpanje z vročim 

asfaltom- (1xletno) 2,753 km 100,00 

    skupaj :  1.250,00 

posipavanje cest (cca 8 

akcij) 2,753 km 1150,00 

pluženje snega (cca 4 

akcije) 2,753 km 250,00 

postavitev snežnih kolov 50 kom 170,00 

odstranitev snežnih 

kolov 50 kom 85,00 

      skupaj : 1.655,00 

 

Varianta 2 predstavlja izvedbo operacije v naselju Vučja vas v dolžini 2,753 m. Investicija pa se 

zaključi oktobra 2014. 

 

Ocenjena okvirna vrednost operacije »Sanacija javnih poti v Vučji vasi« je ocenjena na 645.000 

EUR z DDV po stalnih cenah z DDV. Pričetek gradnje je april 2014, zaključek pa oktober 2014. 

Stroški letnega rednega vzdrževanja, bodo po tej varianti znašali 2.905,00 EUR. 

 

Prihodkov operacija ne ustvarja, saj se za uporabo cestišča ne zaračunava uporabnina. 

 

Izračun zneska nepovratnih sredstev je predstavljen v naslednji tabeli: 
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Tabela št. 19: Izračun zneska nepovratnih sredstev – CBA analiza 

 

Leto

Investicijski

stroški

Operativni

stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok Leto

Investicijski

stroški

Operativni

stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

1 2014 645.000,00 2.905,00 0,00 -647.905,00 2014 602.803,74 2.714,95 0,00 0,00 -605.518,69

2 2015 0,00 2.905,00 0,00 -2.905,00 2015 0,00 2.537,34 0,00 0,00 -2.537,34

3 2016 0,00 2.905,00 0,00 -2.905,00 2016 0,00 2.371,35 0,00 0,00 -2.371,35

4 2017 2.905,00 0,00 -2.905,00 2017 0,00 2.216,21 0,00 0,00 -2.216,21

5 2018 2.905,00 0,00 -2.905,00 2018 0,00 2.071,22 0,00 0,00 -2.071,22

6 2019 2.905,00 0,00 -2.905,00 2019 0,00 1.935,72 0,00 0,00 -1.935,72

7 2020 2.905,00 0,00 -2.905,00 2020 0,00 1.809,09 0,00 0,00 -1.809,09

8 2021 2.905,00 0,00 -2.905,00 2021 0,00 1.690,74 0,00 0,00 -1.690,74

9 2022 2.905,00 0,00 -2.905,00 2022 0,00 1.580,13 0,00 0,00 -1.580,13

10 2023 2.905,00 0,00 -2.905,00 2023 0,00 1.476,75 0,00 0,00 -1.476,75

11 2024 2.905,00 0,00 -2.905,00 2024 0,00 1.380,14 0,00 0,00 -1.380,14

12 2025 2.905,00 0,00 -2.905,00 2025 0,00 1.289,85 0,00 0,00 -1.289,85

13 2026 2.905,00 0,00 -2.905,00 2026 0,00 1.205,47 0,00 0,00 -1.205,47

14 2027 2.905,00 0,00 -2.905,00 2027 0,00 1.126,61 0,00 0,00 -1.126,61

15 2028 2.905,00 0,00 -2.905,00 2028 0,00 1.052,91 0,00 0,00 -1.052,91

16 2029 2.905,00 0,00 -2.905,00 2029 0,00 984,02 0,00 0,00 -984,02

17 2030 2.905,00 0,00 -2.905,00 2030 0,00 919,65 0,00 0,00 -919,65

18 2031 2.905,00 0,00 -2.905,00 2031 0,00 859,48 0,00 0,00 -859,48

19 2032 2.905,00 0,00 -2.905,00 2032 0,00 803,26 0,00 0,00 -803,26

20 2033 2.905,00 0,00 -2.905,00 2033 0,00 750,71 0,00 0,00 -750,71

21 2034 2.905,00 0,00 -2.905,00 2034 0,00 701,60 0,00 0,00 -701,60

22 2035 2.905,00 0,00 -2.905,00 2035 0,00 655,70 0,00 0,00 -655,70

23 2036 2.905,00 0,00 -2.905,00 2036 0,00 612,80 0,00 0,00 -612,80

24 2037 2.905,00 0,00 -2.905,00 2037 0,00 572,71 0,00 0,00 -572,71

25 2038 2.905,00 0,00 45.789,00 42.884,00 2038 0,00 535,24 0,00 8.436,59 7.901,34

Skupaj 645.000,00 72.625,00 0,00 45.789,00 -671.836,00 Skupaj 602.803,74 33.853,66 0,00 8.436,59 -628.220,81

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%)

 
 

DNR>0 DNR<0

Diskontirane

vrednosti

Nediskontirane

vrednosti 1 a 628.220,81 628.220,81

645.000,00 1 b 104,2165 % 100,00

520.758,20 2 542.715,84 520.758,20

602.803,74 3 a 85 % 100

-25.417,07 3 b 461.308,47 520.758,20

Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):

Od tega upravičeni stroški (EC) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):

Skupni investicijski stroški Finančna vrzel (R=EE/DIC):

Diskontirani inv. stroški (DIC) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):

Diskontirani neto prihodki (DNR) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):  
 

V tabeli št. 14 smo prikazali da je ocenjena vrednost operacije po stalnih cenah 645.000,00 EUR 

z DDV. Prav tako smo že v DIIP-u predstavili, da projekt na letni ravni povzroča 2.905,00 EUR 

dodatnih stroškov.  

 

Iz omenjenih podatkov smo izračunali finančno vrzel financiranja. 

 

Predstavitev izračun finančne vrzeli financiranja (R): 

 

Upravičeni izdatki: EE = DIC – DNR = 520.758,20 EUR 

 

R = EE / DIC = 100 % 

 

Izračun pripadajočega zneska (DA) za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za 

prednostno os: 

 

DA = EC * R = 520.758,20 * 100 % = 520.758,20 EUR 

 

Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU: 

 

Nepovratna sredstva EU = DA * maks. CRpa =  
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520.758,20 * 100 % = 520.758,20EUR 

 

Izračunan najvišji znesek nepovratnih sredstev EU po metodologiji torej znaša 520.758,20 EUR 

ali največ 100% upravičenih stroškov investicije. Vendar v skladu z zakonom in dodeljeni 

kvoti, občina kandidira le za 78.886,00 EUR nepovratnih sredstev. 

 

Vrednost in struktura virov financiranja je prikazana v naslednji tabeli, kjer je ločeno prikazano 

financiranje s strani javnega razpisa za delež upravičenih stroškov in financiranje Občine 

Križevci za lastno udeležbo pri upravičenih stroških ter ločeno za financiranje preostalih stroškov 

s strani občine. Upoštevane so stalne cene. Med proučenimi možnostmi je prijava na javni razpis 

in pridobitev sredstev za operacijo »Sanacija javnih poti v Vučji vasi« najprimernejša rešitev, ki 

bo prispevala k povečanju prometne varnosti. 

 

Tabela št. 20: Povzetek prikaza virov financiranja operacije po stalnih  cenah (z ddv) 

 

Vir - stalne cene 
Leto 
2014 v % Skupaj 

Proračun RS-ZFO-1 21.člen 78.886,00 12,23% 78.886,00 

Občina Križevci za upravičene stroške 441.872,20 68,51% 441.872,20 

Občina Križevci - za preostale stroške – DDV in 
strokovni nadzor 124.241,80 19,26% 124.241,80 

Skupaj 645.000,00 100,00% 645.000,00 
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13. FINANČNA ANALIZA 
 

Metodološke predpostavke: 

 

V investicijskem načrtu smo uporabili pristop primerjave prihodkov in odhodkov Občine 

Križevci z investicijo in brez investicije v prihodnjih letih. Zaradi poenostavitve in boljše 

preglednosti je v projekciji za varianto z investicijo in brez investicije prikazano le del stroškov in 

prihodkov, ki neposredno vplivajo na ekonomiko investicije. Občinski proračun bremenijo 

stroški upravljanja objekta. Medtem ko sam objekt tekočih prihodkov ne prinaša. 

 

V nadaljevanju prikazujemo finančno analizo projekta. 

 

Tabela št. 21: Finančna analiza 

 

Leto

Investicijski

stroški

Operativni

stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok Leto

Investicijski

stroški

Operativni

stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

1 2014 645.000 2.905 0 -647.905 2014 739.955 3.333 0 0 -743.287

2 2015 0 2.905 0 -2.905 2015 0 3.823 0 0 -3.823

3 2016 0 2.905 0 -2.905 2016 0 4.386 0 0 -4.386

4 2017 2.905 0 -2.905 2017 0 5.032 0 0 -5.032

5 2018 2.905 0 -2.905 2018 0 5.773 0 0 -5.773

6 2019 2.905 0 -2.905 2019 0 6.622 0 0 -6.622

7 2020 2.905 0 -2.905 2020 0 7.597 0 0 -7.597

8 2021 2.905 0 -2.905 2021 0 8.716 0 0 -8.716

9 2022 2.905 0 -2.905 2022 0 9.999 0 0 -9.999

10 2023 2.905 0 -2.905 2023 0 11.471 0 0 -11.471

11 2024 2.905 0 -2.905 2024 0 13.160 0 0 -13.160

12 2025 2.905 0 -2.905 2025 0 15.097 0 0 -15.097

13 2026 2.905 0 -2.905 2026 0 17.320 0 0 -17.320

14 2027 2.905 0 -2.905 2027 0 19.869 0 0 -19.869

15 2028 2.905 0 -2.905 2028 0 22.794 0 0 -22.794

16 2029 2.905 0 -2.905 2029 0 26.150 0 0 -26.150

17 2030 2.905 0 -2.905 2030 0 30.000 0 0 -30.000

18 2031 2.905 0 -2.905 2031 0 34.416 0 0 -34.416

19 2032 2.905 0 -2.905 2032 0 39.483 0 0 -39.483

20 2033 2.905 0 -2.905 2033 0 45.296 0 0 -45.296

21 2034 2.905 0 -2.905 2034 0 51.964 0 0 -51.964

22 2035 2.905 0 -2.905 2035 0 59.614 0 0 -59.614

23 2036 2.905 0 -2.905 2036 0 68.390 0 0 -68.390

24 2037 2.905 0 -2.905 2037 0 78.458 0 0 -78.458

25 2038 2.905 0 45.789 42.884 2038 0 90.009 0 1.418.726 1.328.718

Skupaj 645.000 72.625 0 45.789 -671.836 Skupaj 739.955 678.772 0 1.418.726 0

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST: -628.221 eur

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI: -12,832518 %

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI

 
 

V skladu s Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi
3
 je upoštevana ekonomska doba 

projekta 25 let. Izračun donosnosti obravnavane investicije, ki je bila izračunana na osnovi 

stroškov in prihodkov investicije z vidika občine, je ob zahtevani 7% diskontni stopnji, 

pokazala negativno finančno donosnost predmetne naložbe. Operacije izkazuje negativne 

finančne kazalnike. Razlog je v tem, ker operacije ne ustvarja pozitivnih finančnih učinkov, saj 

se za omenjeno cestišče ne plačuje cestnina ali kakršna koli druga dajatev. Zato je potrebno pri 

presoji upoštevati družbene učinke, kar prikazujemo v nadaljevanju.  

                                                           
3
 Guide to cost-benefit analysis of investment projects, Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj. 
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1. DOBA POVRAČILA INVESTICIJSKIH SREDSTEV 

 

Doba vračila investicijskih sredstev je negativna.  

 

2. FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA NA INVESTICIJO 

 

Interna stopnja donosnosti (ISD) je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 

enaka 0. Interna stopnja donosnosti je -12,84 % in je nižja od diskontne stopnje, ki znaša 7%. 

 

3. NETO SEDANJA VREDNOST NA INVESTICIJO 

 

Neto sedanja vrednost investicije znaša – 628.221 EUR in nam pove, da je interna stopnja 

donosnosti nižja od uporabljene individualne diskontne stopnje. 

 

4. OSTANEK VREDNOSTI PROJEKTA 

 

Po planirani ekonomski dobi projekta znaša ostanek vrednosti projekta 45.789 €.   

 

5. NALOŽBA NE USTVARJA NETO PRIHODKOV 

  

V ekonomski dobi naložba ne ustvarja neto prihodkov, saj se za uporabo lokalne ceste ne 

zaračunava nikakršna uporabnina, zato so diskontirani pritoki projekta negativni.  

 

6. NAJVIŠJI ZNESEK SOFINANCIRANJA 
 

CBA analiza nam pokaže, da je ob upoštevanju zgornjih kazalnikov investicija opravičena do 

520.758,20 EUR, vendar je v skladu s povabilom občina upravičena do 78.886 EUR. 
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI 
 

14.1. Ekonomska analiza projekta 

 

Družbene koristi projekta smo ovrednotili na osnovi prihodkov oz. koristi za prebivalstvo in 

gospodarstvo občine. Del opredeljenih družbenih koristi, ki smo jih lahko finančno ovrednotili so 

tudi uporabljeni pri izračunu ekonomske neto sedanje vrednosti (ENSV) in ekonomske interne 

stopnje donosnosti (EISD).     

Predvidevamo naslednje prihodke (koristi) družbene skupnosti: 

 

- Bistveno se bo povečala prometna varnost vseh uporabnikov obravnavanih javnih 

poti in lokalne ceste. To so prebivalci, domačini, ki opravljajo dnevne migracije; 

ranljive skupine starši z otroci, ki omenjeno cestišče uporabljajo za dostop do šol, 

kolesarjenje, rekreacijo; starostniki – rekreacija. 

- Zaradi ureditve varnostno prometnih razmer se bo povečalo število obiskovalcev 

prireditev v Vučji vasi. Ena izmed množičnejših je tradicionalno Vlečenje vrvi čez 

Muro, na prireditvi se zbere več kot 5.000 ljudi.  

- Polepšala se bo podoba stranskih zaselkov v Vučji vasi, prav ta predstavljajo 

zaselke z več stoletno in pestro zgodovino naselja. 

- Prispevek k povečanju življenjskih pogojev in delno k porastu prebivalstva v 

naselju, vsaj za 1% na dve leti.  

- Pozitiven vpliv na obremenjevanja okolja zaradi izpušnih plinov, katerih večja 

koncentracija nastaja pri ustavljanju in speljevanju. 

- Prihranek pri obratovanju in obrabi motornih vozil, zaradi sanacije udarnih jam 

več ne bo. 

- Prispevek k rekreiranju prebivalstva – sprehodi, tek, kolesarjenje ter turizma. 

Naselje na obeh straneh obdajajo gozdovi in reka Mura. Oboje je zanimivo tudi za 

turiste. 

- Prispevek k razvoju malega gospodarstva in dodatne zaposlitve. 

 

Vse te podane koristi ocenjujemo na 65.481 EUR. 

 

Ocena odhodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom: 

Ti stroški so povezani s oceno povprečnih eksternih stroškov prevoza, ki vključujejo naslednje 

faktorje: hrup, prometne nesreče, onesnaževanje zraka, klimatske spremembe. Stroški so 

izračunani za 100 vozil na dan in znašajo na letnem nivoju 3.375 €.  

 



Tabela št. 22: Predstavitev družbenih koristi/stroškov 
Zap.  LETO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

št.  POSTAVKA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. PRIHODKI 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481

1 DODATNE PRISELITVE NA OBMOČJE 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169

2 PRIHRANEK NA ČASU UPORABNIKA 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812

3 ZMANJŠANJE EKSTERNIH STROŠKOV 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

4 DRUGI POSREDNI PRIHODKI 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

4 OSTANEK VRED.PROJEKTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 FINANČNI PRIHODKI IZ NASLOVA KANALIZACIJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. ODHODKI 5.680 6.080 6.080 5.930 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080

1 STROŠKI VZDRŽEVANJA IN ZIMSKE SLUŽBE 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

2 Stroški občinskega osebja - skrbnika 250 250 250 100 250 250 250 250 250 250 250

3 Postavitev in odstranitev snežnih kolov 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

4 Pregled ceste 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

4 Košnja trave 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

6 Popravilo bankin 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

7 Čiščenje vozišča 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

0

EKSTERNI STROŠKI 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375

1 ¸Ocena povprečnih eksternih stroškov 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375

NETO PRITOKI 56.426 56.026 56.026 56.176 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026  
 

Zap.  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

št.  POSTAVKA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A. PRIHODKI 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481

1 DODATNE PRISELITVE NA OBMOČJE 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169

2 PRIHRANEK NA ČASU UPORABNIKA 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812

3 ZMANJŠANJE EKSTERNIH STROŠKOV 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

4 DRUGI POSREDNI PRIHODKI 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

4 OSTANEK VRED.PROJEKTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 FINANČNI PRIHODKI IZ NASLOVA KANALIZACIJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. ODHODKI 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080 6.080

1 STROŠKI VZDRŽEVANJA IN ZIMSKE SLUŽBE 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

2 Stroški občinskega osebja - skrbnika 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

3 Postavitev in odstranitev snežnih kolov 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

4 Pregled ceste 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

4 Košnja trave 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

6 Popravilo bankin 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

7 Čiščenje vozišča 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

EKSTERNI STROŠKI 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375

1 ¸Ocena povprečnih eksternih stroškov 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375

NETO PRITOKI 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026 56.026  
 

 



 

Tabela št. 23: Izračun ekonomske donosnosti naložbe 

 

Leto

Investicijski

stroški

Operativni

stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok Leto

Investicijski

stroški

Operativni

stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

1 2014 645.000 2.305 0 -647.305 2014 598.625 2.139 0 0 -600.764

2 2015 0 5.680 65.481 59.801 2015 0 4.893 56.403 0 51.511

3 2016 0 5.680 65.481 59.801 2016 0 4.541 52.348 0 47.807

4 2017 6.080 65.481 59.401 2017 0 4.511 48.584 0 44.073

5 2018 6.080 65.481 59.401 2018 0 4.187 45.091 0 40.904

6 2019 5.930 65.481 59.551 2019 0 3.790 41.849 0 38.059

7 2020 6.080 65.481 59.401 2020 0 3.606 38.840 0 35.234

8 2021 6.080 65.481 59.401 2021 0 3.347 36.048 0 32.701

9 2022 6.080 65.481 59.401 2022 0 3.106 33.456 0 30.349

10 2023 6.080 65.481 59.401 2023 0 2.883 31.050 0 28.167

11 2024 6.080 65.481 59.401 2024 0 2.676 28.818 0 26.142

12 2025 6.080 65.481 59.401 2025 0 2.483 26.746 0 24.262

13 2026 6.080 65.481 59.401 2026 0 2.305 24.823 0 22.518

14 2027 6.080 65.481 59.401 2027 0 2.139 23.038 0 20.899

15 2028 6.080 65.481 59.401 2028 0 1.985 21.382 0 19.396

16 2029 6.080 65.481 59.401 2029 0 1.843 19.844 0 18.002

17 2030 6.080 65.481 59.401 2030 0 1.710 18.418 0 16.707

18 2031 6.080 65.481 59.401 2031 0 1.587 17.093 0 15.506

19 2032 6.080 65.481 59.401 2032 0 1.473 15.864 0 14.391

20 2033 6.080 65.481 0 59.401 2033 0 1.367 14.724 0 13.357

21 2034 6.080 65.481 59.401 2034 0 1.269 13.665 0 12.396

22 2035 6.080 65.481 59.401 2035 0 1.178 12.683 0 11.505

23 2036 6.080 65.481 59.401 2036 0 1.093 11.771 0 10.678

24 2037 6.080 65.481 59.401 2037 0 1.014 10.924 0 9.910

25 2038 6.080 65.481 45.789 105.190 2038 0 941 10.139 7.090 16.287

26 2039 0 0 0 2039 0 0 0 0 0

27 2040 0 0 0 2040 0 0 0 0 0

28 2041 0 0 0 2041 0 0 0 0 0

29 2042 0 0 0 2042 0 0 0 0 0

30 2043 0 0 0 0 2043 0 0 0 0 0

Skupaj 645.000 147.275 1.571.543 45.789 825.057 Skupaj 598.625 62.067 653.602 7.090 0

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST: 40.974 eur

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI: 7,746920 %

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI

 
  

Ekonomska donosnost naložbe 

 

Po vključitvi ostalih finančno ovrednotenih prihodkih in stroških, ki jih obravnavana investicija 

povzroči v širši družbeni skupnosti so dinamični kazalniki pozitivni. Ekonomska neto sedanja 

vrednost znaša 40.974 €. Ekonomska interna stopnja donosnosti večja od 7 in znaša 7,75%.        
 

14.1.1 Predstavitev družbenih učinkov, ki jih ni mogoče ovrednotiti - koristi 
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Slika 3: Učinki operacije 
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15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 
 

 

15.1 Občutljivost projekta 
 

V okviru analize občutljivosti obravnavamo naslednje spremembe, ki vplivajo na izvedbo projekta: 

- povečanje investicijskih stroškov za 5 %, 

- zmanjšanje pričakovanih učinkov oziroma koristi za 10 %. 

  

Tabela št. 24: Občutljivost projekta – družbeni učinki 
 

NSV ISD

ZMANJŠANJE PRIHODKOV -5% 5879 7,11%

POVEČANJE STROŠKOV 5% 37646 7,66%

POVEČANJE STROŠKOV 10% 34319 7,57%

POVEČANJE INVESTICIJE 5% 10834 7,18%

OSNOVNA VARIANTA 40.974 7,75%

OBSEG 

 
 

 

15.2 Identifikacija tveganj in nevarnosti 
 

Tveganja, ki se lahko pojavijo pri operaciji, lahko v grobem razdelimo na finančna in nefinančna 

tveganja. 

 

Finančna tveganja obsegajo predvsem »nepridobitev« zadostnega števila sredstev, s katerimi bi 

bilo mogoče financirati investicijo. Investitor bo za potrebe investicije poizkušal sredstva dobiti 

iz javnega razpisa Finančno tveganje se pojavi v kolikor projekt ne bo izbran na razpisu, zaradi 

česar bo investitor moral izvedbo projekta preložiti na kasnejši čas ali pa investicijo sofinancirati 

s pomočjo zadolževanja, saj je pri gradnji javne infrastrukture težko najti zasebni kapital, ki bi bil 

v tovrstne investicije pripravljen vlagati denarna sredstva. Pri zadolževanju pa se seveda občina 

mora držati Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list, 52/07). 

 

Nefinančna tveganja pa lahko obsegajo »nepridobitev« vseh ustreznih dovoljenj, ki so potrebna 

za izvedbo investicije. Glede na to, da je nosilec projekta Občina Križevci, lahko sklepamo, da bo 

ta prispevala k bolj učinkovitemu sprejemanju formalnih postopkov pri pridobivanju prostorskih 

dovoljenj.  

 

Tveganje, ki se pojavlja so tudi nepričakovani zapleti pri gradnji, kar lahko vključuje neprimeren 

teren, ki lahko podaljša čas izvedbe investicije, zaradi česar se povečajo sami stroški izvedbe 

investicije, kar lahko v končni fazi finančno obremeni investitorja.  
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Javni interes za izvedbo celotnega projekta je velik, saj gre za  projekt, ki povečuje prometno 

varnost na pomembni in dokaj prometni lokalni cesti in javnih poteh. Javnost bi lahko 

nasprotovala projektu, zaradi različnih negativnih vplivov, ki bi ob izvajanju projekta nastali 

(zastoji, hrup, onesnaževanje) po zaključku pritoževanja ni moč pričakovati. 

 

Organizacijska struktura, ki je podrobno predstavljena v prejšnjih poglavjih, bo skrbela za 

pravočasno izvedbo vseh aktivnosti projekta. Tako investitor, Občina Križevci, kot tudi 

odgovorna oseba za izvedbo investicije.  

 

Pri vrednotenju so bila za vsako varianto definirana in upoštevana naslednja tveganja: 

Varianta Tveganje 

 

 

Varianta 2 

 

Uspešnost prijave na razpis in (ne)odobritev sredstev državnega 

proračuna oz. evropskih sredstev 

Uspešnost izvedbe javnega razpisa za izvedbo del 

Zagotovitev sredstev občine v proračunu 

Izbor ustreznega izvajalca 

Pravočasna izvedba investicije 

 

 

Varianta 1 

 

Neustrezna urejenost in izgled naselja 

Negativni demografski trendi podeželja v Prlekiji zaradi slabih 

gospodarskih razmer in nizkega družbenega standarda 

Nadaljnje večanje razkoraka med razvitim delom Slovenije in 

nerazvitimi območji, med katere sodi tudi Prlekija 

Neaktivno lokalno prebivalstvo in predvsem mladina imajo večje 

zdravstvene težave 
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16. ZAKLJUČEK – PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili obravnavali dve varianti, kot 

optimalna je bila izbrana varianta 2, ki obravnava sanacijo javnih poti in lokalne ceste v naselju 

Vučja vas. Ta varianta kot edina izboljšuje prometno varnostne razmere udeležencev v prometu. 

 

Operacija po investicijskem programu v celoti sledi naslednjim ciljem: 

 

- Zagotovljena bo boljša in varnejša prometna povezava znotraj naselja Vučja vas. 

- Varnost bo zagotovljena predvsem za ranljivejše ciljne skupine, kot so otroci, 

mladostniki, matere z vozički, starejši. 

- Omogočena revitalizacija podeželja, dvig atraktivnosti podeželskega okolja. 

- Omogočena bo boljša dostopnost tam živečega prebivalstva do storitev, delovnih mest in 

javnih funkcij.  

- Rekonstrukcija javnih poti in lokalne ceste v dolžini 2.753 m z ureditvijo bankin in 

odvajanjem meteornih voda. 

- Vsi navedeni argumenti potrjujejo pravilnost odločitve investitorja za investicijo.    

 

 

Operacija torej pomeni izboljšanje bivalnih in prometnih pogojev za prebivalstvo. Na območju 

vlaganja se nahaja 41 gospodinjstev (neposredno ob javnih poteh in lokalni cesti), medtem ko 

celotno naselje tvori 87 gospodinjstev, katerim bo namenjena uporaba rekonstruirane lokalne 

ceste.  Za omenjen projekt je občina že pridobila vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja.  

 

Vsi kazalniki ob upoštevanju vrednosti operacije in družbenih učinkov upravičujejo projekt, na 

kar kaže tudi ekonomska interna stopnja donosnosti, ki je večja kot predpostavljena diskontna 

stopnja 7%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


