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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, 
UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV  

 
1.1 Predstavitev  investitorja in sofinancerja 
 
Tabela 1: Predstavitev investitorja 

UPRAVLJALEC INVESTICIJE 
 
Naziv PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MAKOLE 
 
Naslov MAKOLE 42, 2321 MAKOLE  
 
Odgovorna oseba 

 
VINKO KUNEJ 
 

Funkcija odgovorne osebe PREDSEDNIK DRUŠTVA 
Telefon +386 (0) 2 803 06 55 
Davčna številka 91305527 
Transakcijski račun SI56 0420 2000 2946 215 
 
 
Žig in podpis: 
 
  
Odgovorna oseba za 
izvajanje  investicije VLADO KOLAR 
Funkcija  Poveljnik 
 
 
Žig in podpis: 
 
  
 
 
 
 
 
Tabela 2: Predstavitev sofinancerja 

INVESTITOR 
 
Naziv OBČINA MAKOLE 
 
Naslov MAKOLE 35, 2321 MAKOLE  
 
Odgovorna oseba 

 
FRANC MAJCEN  
 

Funkcija odgovorne osebe ŽUPAN, 
Telefon +386 (0) 2 802 92 00 
Telefax +386 (0) 2 802 92 50 
E-mail obcina@obcina-makole.si 
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Davčna številka 26682117 
Transakcijski račun 01398-0100019882 
 
 
Žig in podpis: 
 
  
Odgovorna oseba za 
pripravo investicijskih 
dokumentov Mag. IGOR ERKER 
Telefon +386 (0) 2 802 92 01 
Telefax +386 (0) 2 802 92 50 
E-mail igor.erker@obcina-makole.si 
 
 
Žig in podpis: 
 
  
Odgovorna oseba za 
izvajanje  investicije MATJAŽ KOPŠE 
Telefon +386 (0) 2 802 92 02 
Telefax +386 (0) 2 802 92 50 
E-mail matjaz.kopse@obcina-makole.si 
 
 
Žig in podpis: 
 
  
 
 
 
Investitor obravnavanega investicijskega projekta (naložbe) je Prostovoljno gasilsko društvo Makole. 
 
Občina Makole je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Makole in je 
samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom. Na območju občine Makole je ustanovljenih 
trinajst vaških skupnosti: (1) Vaška skupnost Dežno, ki obsega naselje Dežno pri Makolah, (2) Vaška 
skupnost Jelovec, ki obsega naselje Jelovec pri Makolah, (3) Vaška skupnost Ložnica, ki obsega 
naselje Ložnica, (4) Vaška skupnost Makole, ki obsega naselje Makole, (5) Vaška skupnost Mostečno, 
ki obsega naselje Mostečno, (6) Vaška skupnost Pečke, ki obsega naselje Pečke, (7) Vaška skupnost 
Savinsko, ki obsega naselje Savinsko, (8) Vaška skupnost Stari Grad, ki obsega naselje Stari Grad, (9) 
Vaška skupnost Stopno, ki obsega naselje Stopno, (10) Vaška skupnost Stranske Makole, ki obsega 
naselje Stranske Makole, (11) Vaška skupnost Strug, ki obsega naselje Strug, (12) Vaška skupnost 
Štatenberg, ki obsega naselje Štatenberg in (13) Vaška skupnost Varoš, ki obsega naselje Varoš. 
 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s 
statutom občine, med katere sodi tudi organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne službe;. 

Naložba, ki je predmet tega DIIP se bo izvajala na območju Občine Makole 
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1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta bo izdelala Občina Makole. Podatki o izdelovalcu 
investicijske dokumentacije so podani pod točko 1.1. 
 

1.3 Upravljavec investicije 
 
Upravljavec investicije bo Prostovoljno gasilsko društvo Makole.  
 
 
 
 
1.4 Navedba strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo 
ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije 
 
Za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije za 
naložbo je odgovorna Občinska uprava Občine Makole, v okviru nje pa mag. Igor Erker, direktor 
Občinske uprave Občine Makole. 
 
 
 
 
 

2   ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO  
 

2.1 Podravje kot območje s posebnimi razvojnimi problemi 
 
Regije NUTS 3 v Republiki Sloveniji se v programskem obdobju 2014–2020, upoštevaje indeks razvojne 
ogroženosti, razvrščajo v skladu z Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za 
programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14) po stopnji svoje razvitosti, kot sledi: 
1. Osrednjeslovenska (35,5), 
2. Jugovzhodna Slovenija (64,7), 
3. Gorenjska (66,6), 
4. Obalno-kraška (81,4), 
5. Savinjska (92,6), 
6. Goriška (100,4), 
7. Posavska (101,5), 
8. Koroška (121,6), 
9. Podravska (123,9), 
10. Primorsko-notranjska (124,8), 
11. Zasavska (125,1) in 
12. Pomurska (161,8). 
 
Občina Makole leži v Podravski statistični oz. razvojni regiji, ki sodi v vzhodno kohezijsko regijo in leži v 
severovzhodnem delu Republike Slovenije. Podravska statistična regija s površino 2,170 km2 obsega 
10,7% slovenskega ozemlja in je peta največja slovenska statistična regija. Indeks njene razvojne 
ogroženosti znaša 123,9.  
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Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih dejavnosti in 
prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v 
prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva) ter 
neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene infrastrukture znotraj regije. Problemi so še 
posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno 
usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in 
socialno nestabilnih območjih. S pristopom Slovenije k EU so se tovrstni strukturni problemi jasno 
pokazali in na nekaterih področjih še poglobili. 
 
2.2 Analiza stanja obravnavanega območja z opisom razlogov za investicijsko namero 
 
Občina Makole je nastala v letu 2006 z izločitvijo iz Občine Slovenska Bistrica in deluje kot samostojna 
lokalna skupnost od 01.01.2007. Območje občine je statistično uvrščeno na mejo med statističnima 
regijama Podravje in Savinjsko regijo. Meji z občinami Slovenska Bistrica, Majšperk, Rogaška Slatina in 
Poljčane.  
 
Makole so bile prvič kot vas omenjene leta 1375, kasneje pa so dobile pravice trga. Kulturni 
znamenitosti v naselju sta cerkev sv. Andreja in poznogotska cerkev sv. Lenarta. Skozi naselje teče 
Jelovški potok, ki se nedaleč stran izliva v Dravinjo. Včasih so Makole imele rudnik črnega premoga v 
Šegi, tovarno opeke na Remontu, žago na Dravinji, kovačijo, mline na vodo za mletje moke, v kraju pa 
je bilo tudi mnogo malih obrtnikov (čevljarjev, tesarjev, lončarjev,…). Danes so Makole turistično 
zanimiva občina z velikimi možnostmi razvoja in se ponašajo z bogato kulturno in naravno dediščino: 
dvorec Štatenberg, številni vodni izviri, kraške jame, prelepi vinogradi,… Turizem je ena izmed 
gospodarskih panog, ki je v stalnem razvoju in rasti. V zadnjem času se je vidno razmahnila 
rekreacijska dejavnost. Za možnost trženja v turizmu obstajajo še lovski in ribiški turizem, konjeništvo 
ter mnoge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. K vedno večji prepoznavnosti samostojne občine Makole 
prispeva tudi vsakoletna izvedba festivala Forma Viva Makole. 
 
Občina se razprostira na površini 36,9 km2, obsega 13 naselij in po zadnjih podatkih Statističnega urada 
RS šteje 2.019 prebivalcev. Je redko naseljena občina. Gostota poseljenosti v občini je krepko pod 
slovenskim povprečjem in znaša 54,71 ljudi/km2.  
 
Gasilsko društvo Makole je bilo ustanovljeno leta 1933 na pobudo naprednih krajanov, ki so že pred 
ustanovitvijo društva pomagali gasiti in reševati imetje pred požari. Spoznali so, da neorganizirani in 
brez opreme niso dovolj uspešni, zato so začeli navduševati ljudi, da bi se včlanili v društvo.  
 
Vojna je delo Prostovoljnega gasilskega društva Makole ohromila, po osvoboditvi pa je spet zaživelo, 
čeprav so bile težave s prostorom in tudi z gasilsko opremo. Leta 1950 je prišlo na območju krajevne 
skupnosti do nastanka dveh društev, in sicer v Makolah in v Pečkeh. A kmalu so ugotovili, da 
podvajanje ne prinaša delovnih uspehov, zato so se po štirih letih ponovno združili. Društvo se je nato 
skozi leta ob podpori Občinske gasilske zveze Slovenska Bistrica, požarne skupnosti in tudi krajanov 
razvijalo, moderniziralo in rastlo. Tako so leta 1979 svečano odprli nov gasilski dom, naslednje leto pa  
so krstili kombinirano gasilsko vozilo Tam, nato pa se opremili še s terenskim vozilom. Z gradnjo doma 
krajanov so dvignili streho nad gasilskim domom in s tem pridobili prostor za sejno sobo. Konec leta 
1999 so nabavili tovorno vozilo s 4000-litrsko cisterno, štiri leta po tej pridobitvi pa so društvo obogatili s 
kombiniranim gasilskim vozilom Iveco. Za društvo je bilo pomembno tudi leto 2009, ko so krstili novo 
brizgalno rosenbauer, moštveno gasilsko vozilo, ob tem pa so tudi razvili nov prapor, na katerem so grb 
Občine Makole, zavetnik gasilcev sv. Florjan in vinska trta.  
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Z željo po prenovi voznega parka se je društvo lotilo gradnje prizidka in obnove gasilskega doma. In 
tako so v jeseni 2015 zasadili prvo lopato, leta 2018, ob 85-letnici delovanja društva, pa so že krstili 
novo garažo in obnovljen dom.  
 
 
V letih 2019 do 2020 namerava Prostovoljno gasilsko društvo Makole ob sofinanciranju s strani Občine 
Makole izvesti  investicijo v nabavo gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 . 

 

Predmetna investicija pomeni pridobitev primernih vozila za zagotavljane požarne varnosti in varnosti 
pred posledicami naravnih nesreč na območju Občine Makole.  
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3 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI 
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

  
3.1 Razvojne možnosti in cilji investicije 
  
Osrednji namen investicije je izpolnjevanje izvirnih nalog občine, kot so le-te opredeljene z zakonom, ki 
ureja lokalno samoupravo. V slednjem je namreč določeno, da je občina dolžna skrbeti za požarno 
varnost in organizirati reševalno pomoč. 
 
 
 
Cilji investicije so: 

• pridobitev primernega vozila za večjo požarno varnost, 
• povečana zaščita pred posledicami naravnih nesreč, 
• pozitiven vpliv na razvoj naselij in prispevek h kakovostnejšemu življenju na podeželskem 

območju, 
• zagotavljanje prijetnejšega bivanjskega okolja.  

 
 

3.2 Zakonske podlage ter usklajenost investicije  z razvojnimi strategijami in politikami 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega 
pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, je , da je dolžna skrbeti 
za požarno varnost in organizirati reševalno pomoč. 

Izvedba projekta je v skladu s priporočili Organizacije združenih narodov s svetovne konference za 
zmanjševanje nesreč (Kobe, 2005): 

• zagotoviti, da postane zmanjševanje nesreč nacionalna in lokalna prednostna naloga z 
močno institucionalno podporo, ki lahko zagotavlja implementacijo; 

• odkrivanje, opazovanje in ocenjevanje ogroženosti ter izboljšanje zgodnjega opozarjanja; 
• uporaba znanja, inovacij in izobrazbe za gradnjo varne družbe in večjo odzivnost na 

nesreče na vseh ravneh; 
• zmanjševanje temeljnih virov ogrožanja; 
• večja pripravljenost na nesreče za učinkovito odzivanje. 

 
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 27/10) 
Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je naravnana v krepitev zmogljivosti za celovito 
obvladovanje naravnih in drugih nesreč, ki obsega preventivo, pripravljenost, ukrepanje ob nesrečah, 
zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje in obnovo. Glavni poudarki bodo na krepitvi preventivnih 
dejavnosti, načrtnem povečevanju zmogljivosti za pravočasno napovedovanje, odkrivanje, spremljanje 
in opozarjanje na nevarnosti, reorganizaciji sil za zaščito, reševanje in pomoč na vseh ravneh glede na 
sprejete normativne in druge rešitve ter aktivnem mednarodnem sodelovanju na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Hitreje bo treba razvijati in posodabljati infrastrukturne sisteme za 
delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 -
2022 (Ur.l. RS, št. 75/16) 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organizirano in uveljavljeno kot enoten ter celovit 
podsistem nacionalne varnosti države, ki deluje usklajeno z drugimi podsistemi nacionalne varnosti, in 
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temelji na prostovoljstvu ter medsebojnem sodelovanju poklicnih in prostovoljnih reševalnih struktur. 
Njegove temeljne naloge so izvajanje preventivnih ukrepov, vključno s preventivnimi ukrepi na področju 
varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, vzdrževanje pripravljenosti, izobraževanje in 
usposabljanje za ZRP, opazovanje, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje ob nevarnostih in nesrečah 
ter zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah vseh vrst, kar vključuje tudi neposredno odpravljanje 
posledic nesreč ter sanacijo po nesreči. Priprave in delovanje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami kot enotnega sistema se zagotavljajo na lokalni in državni ravni. 
 
Občine samostojno organizirajo in pripravljajo ter vodijo ZRP na svojem območju, ocenjujejo škodo in 
odpravljajo posledice nesreč. Država jim pri tem pomaga s silami in sredstvi iz svoje pristojnosti. 
Organiziranost, opremljenost in pripravljenost za izvajanje zaščite in reševanja so med občinami zelo 
različne in odvisne od velikosti in raznolikosti občin ter njihovih zmogljivosti. Delitev med nalogami v 
državni in občinski pristojnosti je jasna. Vlada je julija 2014 ustanovila Svet za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (v nadaljevanju: svet), ki je tudi nacionalna platforma za zmanjšanje tveganj za 
nesreče. Svet je namenjen vzpostavljanju dialoga med Vlado Republike Slovenije in civilno družbo ter 
med nevladnimi strokovnimi in znanstvenoraziskovalnimi ter drugimi organizacijami in združenji za 
krepitev odpornosti na nesreče in doseganje trajnostnega razvoja. Temeljno poslanstvo sveta so 
strateška presoja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, spodbujanje družbenega 
dialoga o tveganjih za nesreče ter razvijanje odpornosti nanje. 
 
Gasilsko vozilo s cisterno, ki ga trenutno uporablja PGD Makole je dotrajano. Glede na Oceno 
ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Makole ter v skladu z Operativno taktičnim 
načrtom PGD Makole je potrebno zagotoviti PGD Makole gasilsko vozilo s cisterno tipa GVC 16/25. 
 
 
Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov občine Makole. 
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4   OPIS VARIANT Z INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO BREZ INVESTICIJE IN/ALI 
MINIMALNO VARIANTO 

 
 
4.1 Varianta brez investicije 
 
 
V tem primeru so stroški investicije enaki nič in pomeni ohranitev obstoječega stanja. V tem primeru za 
področje zaščite in reševanja ne bi uspeli zagotavljati z PGD celovite zaščite in reševanja ljudi in 
premoženja občanov v naši občini. Z iztrošeno in manjkajočo operativno opremo ne moremo, kljub 
številčno zadostnim in ustrezno usposobljenim kadrom, zagotavljati uspešne požarne varnosti v Občini 
Makole. 
 
 
 
4.2. Varianta z investicijo 
 
Varianta 1 – "z investicijo" pomeni zagotavljanje reševanja in izvajanje ukrepov požarne varnosti v 
Občini Makole na nivoju, ki ga od nas zahtevajo merila stroke in kot od nas pričakuje javnost v občini. Z 
nabavo vozila GVC 16/25 bi dvignili operativno pripravljenost in zaradi tehnične in tehnološke prednosti 
novejših vozil tudi operativno učinkovitost. 
 
Predmetna investicija je za nadaljnji razvoj območja na nizki ravni razvitosti, nujno potrebna. Pomeni 
izboljšanje osnovnih pogojev za življenje in delo ljudi na tem območju.  
 
Glede na obstoječe stanje, stroške in ekonomičnost gradnje, razpoložljiva finančna sredstva ter vizijo 
razvoja, sta se PGD Makole kot investitor in  Občina Makole kot sofinancer odločila za varianto z 
investicijo.  
 
Ocenjena vrednost investicije znaša po stalnih cenah z DDV 291.820,00 EUR. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

 

 

5.1 Vrsta investicije 
 
Vrsta investicije: Nabava  gasilskega vozila s cisterno tipa GVC 16/25 
 
  
5.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije 
 

 
Gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/25 je vozilo z vgrajenim rezervoarjem za vodo (predviden je volumen 
3000 l), gasilsko-tehnično opremo ter najmanj eno hitronapadalno napravo. Vozilo ima vgrajeno 
gasilsko centrifugalno črpalko, gnano preko motorja vozila. Vgrajena mora biti skladno z določili 
standarda DIN 14420 in mora izpolnjevati določila razreda: 
- FPN 10-2000/FPH 40-250 skladno s SIST EN 1028-1,2 (NT- in VT-črpalka). 
 
Posadka vozila je  1 oddelek 1+7. 
 
Gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/25 se uporablja za gašenje in reševanje pri požarih in za manjše 
tehnične intervencije. Pomembnosti vozila so večja količina vode v rezervoarju in možnosti izvedbe 
hitrega napada. Vozilo se lahko uporablja tudi za oskrbo požarišča z vodo.  
 
Dolžina vozila ne sme presegati 7500 mm, širina je lahko največ 2500 mm, višina pa 3400 mm (merjeno 
prazno vozilo s pripadajočo opremo na strehi). Skupna masa vozila je lahko največ 14.500 kg. Oznaka 
vozila je GVC-16/25, osnovo za izdelavo določil predstavlja standard DIN 14530-11. 
 
Splošne tehnične zahteve za gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/25 so določene v standardih SIST EN 
1846-1, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3. Posebne tehnične zahteve so določene v standardu DIN 
14530-11, razen za uporabo modrih luči in radijskih zvez. 
 
 
 
6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  
 
 
Osnova za prikaz vrednosti investicije v stalnih cenah (junij 2019) je so cene pridobljene pri nabavi 
podobnih vozil. 
 
Tabela 4: Pregled vrednosti investicije v stalnih cenah – vrednosti v evrih 

Zap. 
št. Vrsta del 

Vrednost 
brez DDV DDV - 22 % SKUPAJ 

1. Nabava vozila s polno opremo 231.000,00 50.820,00 281.820,00 
2. Stroški leasing kredita 10.000,00 0,00 10.000,00 
 SKUPAJ VREDNOST 241.000,00 50.820,00 291.820,00 

 
 
Vrednost investicije z vključenim DDV  po stalnih cenah znaša 291.820,00 EUR ter  231.000,00 EUR 
brez DDV.  
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7 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 
 

 

7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP 
 
Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). 
 
 
7.2 Opis lokacije 
 
Investicija se bo izvajala na območju občine Makole, v podravski regiji (v celoti se izvaja na ozemlju 
Republike Slovenije) . 
 
 
7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 
 

Vrednost investicije po tekočih cenah brez davka na dodano vrednost.  
 
 
 
Tabela 6: Terminski plan priprave in izvedbe investicije  

 
AKTIVNOST 

 
ZAČETEK 

 
KONEC 

 
Javni razpis za izbiro dobavitelja Maj 2019 September2019 
Dobava vozila September 2019 December 2019 
Nadgradnja z opremo Oktober 2019 Februar 2020 
Končni prevzem vseh izvedenih del Marec 2020 April 2020 
 
 
 
7.4 Varstvo okolja 
 
Investicija nima posebnih vplivov na okolje. 
 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 

nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), 
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za posege, 

kjer je to potrebno). 
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Dolgoročno bo projekt nedvomno ugodno vplival na okolje in njegovo varstvo, saj bo izboljšana 
učinkovitost intervencij. 
 
 
 

7.5 Kadrovsko – organizacijska shema 
 
Tabela 7: Kadri  

Ime in priimek Institucija   Strokovno področje dela 
Vinko Kunej PGD Makole Predsednik društva 
Vlado Kolar PGD Makole Poveljnik 
Franc Majcen Občina Makole Župan 
Erker Igor Občina Makole Direktor občinske uprave 
Kopše Matjaž Občina Makole vodenje projektov, koordiniranje 
 

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Investicija ne predvideva novih zaposlitev. 
 

 

 

 

7.6 Viri financiranja 
 
Občina Makole je v Sklad za nabavo gasilskega vozila v letih 2018 in 2019 že namenila 50.556,20 EUR. 
V nadaljnjih leti je predvideno, da bo Občina letno namenila 30.000 EUR za odplačilo leasing kredita, ki 
ga bo vzelo društvo.  
 
 
 
Tabela 8: Viri financiranja  (stalne cene) 

 Vrednost (EUR) DELEŽ 
(%) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SKUPAJ  
 OBČINA 

MAKOLE 
50.556,20 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 230.556,20 79,01 

PGD 
MAKOLE 

31.263,80 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 61.263,80 20,99 

 SKUPAJ 81.820,00 50.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 291.820,00 100,00 
 
 
 
          
     7.7   Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta 
 
Investicija bo imela v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na družbo. Družbene in ekonomske koristi, ki 
potrjujejo družbeno upravičenost investicije, so: 
 

• pridobitev primernega vozila za večjo požarno varnost, 
• povečana zaščita pred posledicami naravnih nesreč, 
• pozitiven vpliv na razvoj naselij in prispevek h kakovostnejšemu življenju na podeželskem 

območju, 
• zagotavljanje prijetnejšega bivanjskega okolja. 
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 
 
Investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja. S predvideno investicijo se želi občanom 
omogočiti večjo požarno varnost ter tudi večjo varnost pred posledicami drugih naravnih nesreč. pomeni 
zagotavljanje reševanja in izvajanje ukrepov požarne varnosti v Občini Makole na nivoju, ki ga od nas 
zahtevajo merila stroke in kot od nas pričakuje javnost v občini. 
 
 
Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev in meril: 
 

• zagotovitev primernih poslovilnih objektov za dostojni sloves od pokojnih, 
• ohranjanje poseljenosti podeželja. 
• vlaganje na manj razvitem področju, 
• vlaganje v področje, na katerem so naravne danosti ugodne vendar slabo izkoriščene,  
• povečanja kakovosti življenja prebivalcev.  

 
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija, v izbrani varianti za 
nadaljnji razvoj območja in zagotovitev ustrezne varnosti nujno potrebna.  
 
 
 
 
 
 
 
  


