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Kraj in datum izdelave:

Šafarsko, junij 2018
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DIIP-MurHabLIFE-1

Vsebina v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (ULRS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).

2 Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero
a)

Razvoj in čas neminovno prinašata pozitivne in negativne vplive in posledice na okolje tudi v obmurskem pasu
od Razkrižja do Gibine. Severni del območja Občine Razkrižje, širše območje ob Muri, ima velik naravovarstveni
pomen z vidika ohranjanja pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov.
Ta edinstven »Murski« ekosistem, ki spada med zadnje tovrstne ekosisteme še vedno izgublja velik del svoje
bogate raznolikosti. Z določenimi sanacijskimi posegi in ustreznim vzdrževanjem je nekatere pomembne bisere
slovenske naravne zakladnice ob reki Muri še mogoče rešiti in ponovno vzpostaviti. Ena od njih, kjer je z
ustrezno rekonstrukcijo možno oživiti in vzpostaviti bogato verigo habitatov, je »Gosposka Mirica«. Drugo
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takšno območje je »Mehika«.
Murski rokav »Gosposka Mirica« je v svoji funkciji bogat vodni biotop. S predvidenimi ukrepi je v opuščenem
rokavu možno ponovno vzpostaviti življenje – stalni pretok nihajočih vod, odvisen od vodnega režima reke
Mure, nadalje aktivirati večjo mrtvico, ustvariti plitvine ob strugi, razgibati strugo v smislu tolmunov in širine
vodnega ogledala, s tem tudi zagotoviti različne hitrosti vodnega toka vzdolž vodotoka in ustvariti manjše
otočke. Tako zasnovan in revitaliziran rokav bi bil kot pilotni projekt za podobne tovrstne ukrepe na ogroženih
območjih obmurskega prostora. Posebno pozornost je nameniti ohranjanju območja redke kvalitetnejše
drevesne zarasti (vrbe, jeseni, dobi in topoli). Prav tako je potrebno paziti na vitalno območje mrtvice. To je
namreč favnistično, floristično in fitogeografsko izredno zanimiv del območja.
»Gosposka Mirica« meji na območje »Mehika«. Območje »Mehika« se nahaja med rekama Muro in »Murico«
(Ščavnico), ki se v Gibini združita v eno. Tudi tukaj se nahaja več naravnih biserov, ki jih je potrebno trajnostno
urediti in varovati. Med njimi so avtohtona murska mrtvica »Vučkov berek«, talni izvir »Struga« ter niz izvirov
pitne vode - Ivanov izvir, Pintaričev izvir, Salajkov izvir ter Kolmaničev izvir.
Celovito območje je del varovanega območja Nature 2000, naravne vrednote državnega pomena Mura – loka 1,
ekološko pomembnega območja in Biosfernega območja Mura.
Tukaj najdemo redke rastline in živali, ki jih velja za vsako ceno zaščititi in obdržati. Na nekoliko dvignjenih
področjih, odmaknjenih ob Mure in murskega rokava najdemo ostanke trdolesnih logov, ki pa jih vse bolj
izpodjedajo tujerodne naseljenke. Veliko je tudi različnih rastlinskih vrst vezanih na biotop poplavnih, močvirnih
travnikov in logov. Zaradi ekoloških sprememb (izsuševanje) in intenzivnega kmetijstva (gnojenje travnikov in
zgodnja košnja) rastišče ozkolistne narcise močno upada. Tudi rastišča močvirske logarice propadajo zaradi
slabšanja ekoloških razmer. Za obe rastlini bo potrebno oblikovati rezervate, kjer bosta na primerni površini in
ob ustreznih ekoloških pogojih lahko trajno uspevali. Z oživitvijo »Gosposke Mirice« in »Mehike« bi morda
ustvarili ugodne pogoje za rast omenjenih rastlin. Sicer pa so rastline ogrožene predvsem zaradi treh razlogov:
izkopavanje gomoljev, slabšanje življenjskih pogojev zaradi sprememb v okolju in fizično uničevanje rastišč.
Živalstvo ob in v Muri je le manjši del zaščiteno. V varstvu so zajeti zlasti mehkužci, žuželke, ribe, dvoživke,
plazilci, ptice in sesalci. Ogrožene pa so predvsem živali tekočih voda, živali prodišč, živali obrežja, živali mrtvic,
živali poplavnih logov. Oživitev »Gosposke Mirice« in »Mehike« bi predstavljala pridobitev predvsem za vodno
živalstvo.
Z varovanjem »Gosposke Mirice« in »Mehike« bi istočasno rešili propada murski rokav in mrtvice v neposredni
bližini. Zaključno razmišljanje je, da so v mrtvih rokavih in mrtvicah Mure izredno zanimive združbe vodnih
rastlin, bodisi plavajočih na površini brez povezav s trdim dnom, bodisi pritrjene na blatno dno s poganjki pod in
nad vodno gladino. Različne vodne združbe se javljajo v ustreznih biotopih neenakomerno, raztreseno, kar je
povezano z občutljivostjo posameznih vrst na določene zunanje dejavnike.
Gre namreč za dinamične ekosisteme, podvržene hitrim sukcesijam. Obsegajo zelo različne tipe biotopov s
popolnim prehodom od stranskih rokavov Mure s tekočo vodo, preko zaprtega mrtvega rokava vse do močvirja,
ki je zadnja faza v življenju mrtvice. Mrtvice pa najvrednejši naravoslovni element obmurja sploh.
Poleg posebnega varstva potrebnih mrtvic je potrebno ovrednotiti še vrednost obmurja glede na celotno
Pomurje. V Pomurju je namreč ekološka stabilnost pokrajine že tako načeta, da obmurski pas gozdov predstavlja
še zadnjo oporo naravnemu ravnotežju in to tako v klimoregulativnem, krajinskoestetskem, ekološkem,
strokovno-raziskovalnem in naravovarstvenem pomenu besede. Zato ima obmurje funkcijo ekološkega
izravnalnega območja za celotno Pomurje in je od njegove stabilnosti odvisna stabilnost širšega Pomurja.
Po izvedenih ukrepih se novo nastale ali nezaraščene brežine, nove berme in otoke zaradi varstva pred erozijo in
biološko funkcijo zatravi s travno mešanico (semena avtohtonih vrst), nato pa še zasadi z avtohtono drevesno in
grmovno zarastjo. Izboljšava vegetacijske slike pa se izvede s posaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih sadik
v manjših gručah, ki jih sestavljajo predvsem sadike velike nad 80 cm. Semena se sejejo in sadike posadijo ob
najprimernejšem času. Ogrodje skupine sadik sestavljajo drevesa, na katere se priključijo nižje ali višje
grmovnice. Sestava vrst v skupini mora biti čim bolj heterogena. Med izbranimi vrstami, ki se zasadijo so
maklen, javor, črna jelša, siva jelša, jesen, beli topol, čremza, dob, vrbe, brest, rdeči dren, leska, glog, trdoleska,
krhlika, kalina, črni trn, dobrovita in brogovita. Varovanje avtohtone vegetacije obsega oskrbo s sadikami,
pripravo sadik za sajenje, sajenje dreves in grmovnic ter nego in oskrbo zasaditve.
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3 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter
preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in
politikami
3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije
a)

b)

c)

Cilji:
Predstaviti Muro kot del narave in izpostaviti njeno vpetost v način življenja ljudi ob njej,
Varovati in ohranjati naravno in biotsko pestrost pokrajine,
Izkoristiti potencial naravnega okolja za bogatitev turistične ponudbe,
Izvesti raziskavo z naravo povezanih praks, znanj in veščin ter naravnih vrednot v občini in možnih
interpretacij v turizmu,
Izvesti raziskavo nesnovne kulture, povezane predvsem z življenjem ob rekah Muri in Ščavnici,
Pripraviti sistematiko vključevanja naravnih vrednot in načinov sobivanja človeka in narave po posameznih
sklopih:
✓ Murskega rokava Gosposka Mirica, avtohtone Murske mrtvice »Vučkov berek« in talnega izvira
»Struga« v območju Natura 2000,
✓ Varovani niz izvirov pitne vode: Ivanov izvir, Pintaričev izvir, Salajkov izvir, Kolmaničev izvir.
✓ Mura in ljudje (dediščina izkoriščanja in odvisnosti od Mure: brodarstvo, ribolov, obrtna znanja,
znanja o vremenu in v zvezi z naravo)
✓ Gospodarska prizadevanja
Vzpostaviti točko Mura, v okviru katere se raziskuje, izobražuje in promovira naravno dediščino Razkrižja.
Projekt s povezavo v enotno blagovno znamko »Made by Mura« najprej povezuje, obenem pa tudi razširja
obstoječo turistično ponudbo občine.
Na eni strani ohranjanje starih veščin, znanj in načinov povezanosti človeka z naravo ter njihovo
vključevanje v turizem (delavnice, sejmi, dnevi odprtih vrat), po drugi strani pa tudi samo oživljanje v
preteklosti že znanih gospodarskih dejavnosti, načinov izkoriščanja kot možnosti dopolnilnih ali novih
delovnih mest.
Začrtati nove turistične proizvode, povezane z enotno blagovno znamko na področju interpretacije naravne
dediščine, dediščine znanj, turističnega vodenja, učnih poti…
Ukrepi:
Raziskava načina življenja ljudi v pokrajini ob Muri, načrt interpretacije, izobraževanje in komuniciranje za
vzpostavitev raziskovalne, učne in promocijske točke naravne in kulturne dediščine projektnega območja;
Odkupi ali vzpostavitve pogodbenega varstva naravovarstveno pomembnih površin ali skrbništva nad njimi;
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije;
Revitalizacija Gosposke Mirice;
Ureditev avtohtone murske mrtvice »Vučkov berek« in talnega izvira »Struga«;
Povezava do osrednjega dela biosfernega območja ob Ivanovem izviru z izgradnjo centra ZAVIRJE za
potrebe medgeneracijskega druženja, kulture, turizma, rekreacije, varnosti in info točke, vzpostavitev
opazovalnic ptic, učilnice v naravi, igral in gibalnih elementov ter varovanim nizom izvirov pitne vode;
Obnova, oprema in ureditev prazgodovinskih naselbin Gradišče in Šafarsko;
Izgradnja in vzpostavitev broda na Muri, vzpostavitev in obnova zaščitnih elementov, obnova
premostitvenih objektov čez Murico (Ščavnico) ob učno-rekreacijski poti ter dostopnih poti do Murice
(Ščavnice);
Ureditev medovitega vrta in postavitev učnega čebelnjaka.
Nepredvidena dela, dobave, gradbeni nadzor, koordinacija za varnost in zdravje pri delu.
Pričakovani rezultati:
revitalizirani murski rokavi, mrtvice in izviri;
nova in posodobljena infrastruktura;
nova in posodobljena oprema;
nov turistični produkt.

3.2 Usklajenost investicijskega projekta s prostorskimi akti
Projekt je popolnoma usklajen s prostorskimi akti. V območju veljajo naslednji dokumenti:
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- Občinski prostorski načrt Občine Razkrižje – Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje (ULRS št.
51/2015);
- Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje (ULRS, št.
27/2016), v skladu s katerim so bile izdelane Podlage Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, št.
projekta 15/2015, maj 2016, Sapo d.o.o., Pod lipo 15, 8430 Črnomelj;
- Odlok o predkupni pravici Občine Razkrižje (ULRS št. 35/2003, 133/2003, 54/2006, 68/2012, 51/2013);
- Pravilnik o koriščenju prostorov, opreme in javnih površin v lasti in upravljanju Občine Razkrižje (potrjen na 6.
redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje 30. 4. 2015 s spremembami)
- Državnim prostorskim načrtom za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidričevo.
- Predlogom Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer.

3.3 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi politikami in
strategijami
Projekt je predhodno usklajen z:
- Območnim razvojnim programom Prlekija 2014 – 2020, junij 2013,
- Strategijo lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Prlekija 2014-2020, januar 2016,
- Regionalnim razvojnim programom Pomurje 2014-2020, maj 2015,
- Strategijo razvoja, dela in življenja Občine Razkrižje za obdobje 2015 – 2025, december 2014,
- Biosfernim območjem Mura, ekološko pomembnim območjem, naravnimi vrednotami in Naturo 2000.

4 Predstavitev variant
4.1 Alternativa »brez« investicije
Alternativa brez investicije pomeni v danem primeru nespremenjeno stanje ter ne zagotavlja ustrezne rešitve.
V posledici to pomeni, da se ne naredi več nič, kar bo imelo negativne posledice na že izvedene aktivnosti.
Dolgoročno to pomeni uničenje neizkoriščenih naravnih danosti in popolno okrnjenost naravnega okolja. Glede na
navedeno je bolj smiselna in upravičena alternativa »z« investicijo.

4.2 Alternativa »z« investicijo
Varianta »z« investicijo pomeni spodbujanje načel trajnostnega upravljanja na vseh področjih izrabe naravnih
virov (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, lov, turizem, upravljanje z vodami) je bistvenega pomena za prihodnji
gospodarski in družbeno – kulturni razvoj. Območje ima velik potencial za razvoj trajnostnega »zelenega« turizma,
saj je območje bogato z naravnimi vrednotami in kulturno dediščino. Turizem je že leta gospodarska dejavnost z
visoko stopnjo rasti in obenem eden najbolj perpektivnih temeljev vsestranskega razvoja lokalne skupnosti.
Pomembno vpliva na lokalno okolje iz neekonomskih razlogov, saj narekuje mešanje in spoznavanje novih kultur,
znanja, kulinarik, mode ipd. Za gospodarstvo v lokalnem okolju pa so pomembni predvsem njegovi ekonomski
vplivi: razvoj novih dejavnosti, zaposlovanje, povečanje vrednosti in večja konkurenčnost območja. Revitalizirano
in urejeno območje bo pritegnilo nove obiskovalce in s tem imelo pozitivne učinke tudi na druge turistične
destinacije. V povezavi z razvojem trajnostnega turizma se bo razvijalo tudi sonaravno kmetovanje in lokalna
blagovna znamka produktov z dodano vrednostjo, kar predstavlja velik potencial. Razvoj turizma, trajnostno
kmetovanje in ohranjanje narave predstavljajo nove priložnosti za ljudi. Odprle se bodo nove priložnosti za
sodelovanje in povezovanje med različnimi deležniki znotraj in izven območja.
Območje obsega poplavno območje reke Mure med Razkrižjem in Gibino. Območje obsega velik del ohranjenega
kompleksa habitatov poplavnih ravnic, kjer je ob prepletanju naravnih dejavnikov s tisočletno prisotnostjo človeka
nastala izjemna obrečna kulturna krajina. Zanjo je značilno prepletanje rečnih in obrečnih habitatov s kompleksi
poplavnih gozdov ter značilne kmetijske kulturne krajine v zaledju, ki jo ponekod še tvorijo kompleksi mokrotnih
travnikov, mozaičnih polj in vasi na robu poplavnih ravnic. Območje Mure predstavlja eno biotsko najbogatejših
območij v Sloveniji z velikim številom prisotnih redkih, nacionalno in mednarodno ogroženih habitatnih tipov in
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst. Del celotnega območja pa je tudi izjemna kulturna dediščina.
EU dodana vrednost projekta:
- Po končanju projekta bo na voljo nov turistični produkt, ki ima trajen značaj in bo na voljo vsem obiskovalcem
pod enakimi pogoji. Torej upošteva usmeritve, ki so jih glede enake obravnave zastavili evropski in nacionalni
predpisi.
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Projekt bo izveden pilotno in bo po izvedbi zgled oz. učni primer tako lokalnim, regionalnim, nacionalnim kot
tudi evropskim institucijam. Podobnega projekta namreč v Pomurju še ni bilo zaslediti.
Vsebine izvedene v projektu imajo značaj večplastnosti. Z revitalizacijo na eni strani skrbimo za okolje in
naravo, na drugi strani pa se s tem odpirajo priložnosti za druga področja, med njimi razvoj turizma, kulture,
obrti, rekreacijskih aktivnosti, medgeneracijskega druženja, varnosti, zdravja, in nenazadnje so to prioritete,
ki si jih zastavljajo tudi evropske in nacionalne politike.
Rezultate projekta bodo lahko uporabili tudi deležniki na drugih področjih. Npr. raziskava o življenju ob Muri
bo razkrila, kateri načini življenja so bili najbolj značilni za to območje. Ob navedenem se bo pokazala
priložnost za razvoj nove dejavnosti in s tem morda za nova delovna mesta.
Vse aktivnosti projekta so namenjene prenosu znanja in bodo spodbudile večplastno sodelovanje.
Vse aktivnosti projekta se bodo izvedle z uporabo zelenih javnih naročil. Prioriteta projektnih partnerjev
namreč je doseganje zelene energije, površin in vsebin. Ob tem velja omeniti še, da se Občina Razkrižje
poteguje za pridobitev znaka Slovenia Green. Že več let zapored je tudi Planetu Zemlja prijazna občina.
Projekt upošteva ključni direktivi s področja varovanja narave – Habitatno direktivo ter Direktivo o pticah.
Tudi ti dve direktivi ugotavljata, da je stanje flore, favne in habitatnih tipov v slabem ohranitvenem stanju in
da je to izjemno pomembno spremeniti. Natura 2000 je srce evropske zelene infrastrukture in kot taka nudi
številne ekosistemske storitve. Podobno opredeljuje tudi Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta
2020. Temu sledi tudi projekt MurHabLIFE.

- Spoznanja o projektu bodo uporabili v akcijah ozaveščanja z namenom prepoznanja in sprejema prednosti in
koristi ohranjanja naravnega okolja, območja Natura 2000, naravne vrednote Mura – loka 1, ekološko
pomembnega območja Mura – Radmožanci in vlaganj v zeleno infrastrukturo v okviru predloga Biosfernega
območja Mura.

5 Opredelitev investicije
5.1 Ocena investicijskih stroškov
Celotna vrednost projekta po tekočih cenah z vključenim DDV, ki je strošek projekta, znaša 1.023.500,00 EUR.
Postavka

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

IZVEDBA INVESTICIJE: MurHabLIFE
Osebje
Potovanja in dnevnice
Zunanja pomoč
Trajno blago
Infrastruktura
Oprema
Zemljišče
Potrošni material
Drugi stroški
Režijski stroški
SKUPAJ Z DDV

Vrednost, v
EUR

Delež, v %

25.000,00
2.500,00
130.000,00

2,4
0,2
12,7

500.000,00
50.000,00
300.000,00
1.000,00
10.000,00
5.000,00
1.023.500,00

48,9
4,9
29,3
0,1
1,0
0,5
100,0

Tveganja, ki se lahko pojavijo lahko v grobem razdelimo na finančna in nefinančna tveganja. Finančna tveganja
obsegajo predvsem nepridobitev zadostnega števila sredstev, s katerimi bi bilo mogoče financirati investicijo.
Finančno tveganje bi se pojavilo, v kolikor projekt ne bi bil izbran na razpisu, zaradi česar bi 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.
Nefinančna tveganja pa lahko obsegajo nepridobitev vseh ustreznih dovoljenj, ki so potrebna za izvedbo
investicije. Glede na to, da je nosilec projekta Občina Razkrižje, 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 sami gradnji, kar lahko vključuje na primer neprimeren teren, zaradi česar se
podaljša čas izvedbe investicije in posledično se povečajo sami stroški izvedbe investicije, kar v končni fazi močno
obremeni investitorja. Manjše tveganje predstavljajo tudi neugodne vremenske razmere v samem času izvedbe
investicije. Na izvedbo investicije pa lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot je na primer ustavitev del zaradi
arheoloških najdb, itd. Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto okolja in
kvaliteto življenja na območju Občine Razkrižje. Javnost bi lahko nasprotovala projektu, predvsem zaradi razlogov,
ki bodo nastali ob izvajanju projekta (zastoji, hrup, onesnaževanje).
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6 Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo
6.1 Opis lokacije
Regija: Pomurska
Občina: Razkrižje
Katastrska občina: Gibina
Parcele št.: 117, 120, 164/2, 164/1, 165, 588, 590, 610.
Katastrska občina: Šafarsko
Parcele št.: 102/1, 102/2, 107/1, 259, 274/1, 275, 276/2, 276/1, 277, 278, 279, 419, 421, 431,4, 432/2, 434/2, 486,
492, 703, 704/1, 710.
Katastrska občina: Razkrižje
Parcele št.: 6, 8, 9, 12, 13, 23, 25, 30/4, 33, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93,
95/1, 95/2, 96, 97, 98, 99, 111/2, 112/2, 113/2, 114/2, 115/2, 116/2, 122, 262, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 396/1, 396/6, 498, 499, 501, 502, 504/2, 506/1, 508/2, 509, 722/4, 723/2,
741, 742/1.
Regija: Pomurska
Občina: Ljutomer
Katastrska občina: Mota
Parcele št.: 2261, 621/2, 732/13, 732/14, 732/15, 732/16, 732/17, 732/18, 750/1, 750/2.
Regija: Pomurska
Občina: Črenšovci
Katastrska občina: Gornja Bistrica
Parcele št.: 2033, 2034, 2035, 2037/3, 2074, 2080, 2081, 2238, 2261.

6.2 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim
načrtom izvedbe
Datum začetka izvedbe aktivnosti je v juliju 2019 in zaključka v juliju 2026.
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6.3 Varstvo okolja
Pri izvajanju investicije bodo upoštevani vsi ukrepi varovanja okolja in narave, saj projekt teži k pozitivnemu
končnemu učinku. Investitor bo pri izvajanju investicije vseskozi skrbel za dober odnos do okolja ter s svojim
vzgledom in metodami dela vplival na udeležence oziroma jih spodbujal k prijaznejšemu ravnanju z okoljem
(ločeno odlaganje odpadkov, sortiranje odpadkov za potrebe reciklaže, izvajanje posameznih okoljevarstvenih
akcij, omejena poraba vode na pipah v sanitarijah, itd.).

6.4 Predvideni viri financiranja in drugi viri
Viri financiranja
Zahtevani prispevek EU
Usklajevanje prispevka upravičencev
Prispevek pridruženih upravičencev
Skupaj

Skupaj, v EUR
600.000,00
400.000,00
23.500,00
1.023.500,00

Delež, v %
58,6
39,1
2,3
100,0

Občina je kandidirala s predlogom investicije v programu LIFE, ki je instrument EU za financiranje ukrepov
s področja okolja in podnebja. V prijavi na razpis je predvideno koriščenje sredstev EU prispevka ter sredstev
občinskega proračuna in partnerjev. Za projekte, uspešne na razpisu LIFE, se dodeljujejo tudi finančna sredstva
Republike Slovenije, rok za prijavo na razpis za nacionalna sredstva pa je novembra 2018.

7 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s
časovnim načrtom
Investicijska dokumentacija je izdelana v obliki DIIP, potrebna pa je izdelava širše investicijske in projektne
dokumentacije. Projektna dokumentacija je za posamezen element bila izdelana v obliki projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) ali projekta za izvedbo del (PZI), vendar končna še ni izdelana. Investicija se še ne
izvaja. V skladu s časovnim načrtom investicije je pričetek projektnih aktivnosti v juliju 2019 in zaključek v juliju
2026.

8 Priloge
1. Potrdilo o oddaji projektnega predloga, št. projekta: LIFE18 NAT/SI/000992.
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