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SKLEP O POTRDITVI SPREMEMBE INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  

 
Investitor:     OBČINA POLZELA 
Naslov:     Malteška cesta 28, 3313 Polzela 
Oznaka (številka, šifra) sklepa:   371- 52/2019-2 
Datum sklepa:     10. 7. 2019    
 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 133/18), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na podlagi Statuta 
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 4/16) je odgovorna oseba 
investitorja sprejela naslednje sklepe: 
 
1. Potrdi se dokument Sprememba investicijskega dokumenta DIIP za projekt « Obnova lokalne ceste LC 
490371 Založe-Podsevčnik 1. faza«, ki ga je izdelal RCI – Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., julij 2019. 
 
2. V NRP občine se:  
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba OB173-18-0005 Obnova lokalne ceste LC 490371 Založe-Podsevčnik 1. faza.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
Skladno z Investicijskim dokumentom in načrtom porabe je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 

Viri financiranja: tekoče cene vrednost z DDV  2019 2020 

SKUPAJ PROJEKT 473.260,00 289.500,00 183.760,00 

Občina Polzela 408.430,00 224.670,00 183.760,00 

Državni proračun MGRT -sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 64.830,00 64.830,00 0,00 

23.člen ZFO-1 PP 160223 (povratna proračunska sredstva) 0,00 0,00 0,00 

23.člen ZFO-1 PP 953610 (nepovratna proračunska sredstva) 64.830,00 0,00 0,00 

 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim dejanskim DDV 473.260,00 EUR in se bo izvajala 
skladno s časovnim načrtom v letih 2019 in 2020. 
 
5. Viri za financiranje projekta so sledeči:  
 lastna finančna sredstva v znesku 408.430,00 EUR,  
 nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 64.830,00 EUR,  
 povratna (kreditna) sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 0,00 EUR, 
 drugo v znesku  0,00 EUR. 
 
Ime in priimek odgovorne osebe:  
Jože Kužnik, župan 

žig     podpis  
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1 POVZETEK PREDHODNO IZDELANE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE S POJASNILI 
POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB 

V mesecu marcu 2019 je bil v skladu z določili 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)  
izdelan in s strani občine potrjen DIIP, na podlagi katerega je bil projekt vključen v Proračun Občine Polzela, 
NRP projekt OB 173-18-0005 »Obnova lokalne ceste LC 490371 – Založe-Podsevčnik – 1. faza. DI-IP je bil 
potrjen s sklepom št. 371-52/2019/1 dne 20. 3. 2019. 
 
V NRP je bilo predvideno je bilo financiranje z lastnimi sredstvi ter transferom državnega proračuna, 
vrednost projekta pa je bila ocenjena na 189.500 EUR, predvideno sofinanciranje v skladu s tretjim 
odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin v letu 2019 (64.000 EUR) ter izvedba zaključena v letu 
2019. 
 
Investitor je  pridobil PZI projektno dokumentacijo (izdelal: Uniprojekt d.o.o., julij 2019), na podlagi katere je 
pridobil podatek o povečani ocenjeni investicijski vrednosti projekta, ki bistveno presega predhodno oceno 
stroškov gradnje. Zaradi nezmožnosti financiranja izvedbe celotnega projekta v letu 2019 je bila sprejeta 
odločitev o  izvedbi projekta v dveh ločenih podfazah v letih 2019 in 2020. V letu 2019 se bo izvajala faza 1a 
od km 0+000 do km 1+100, v letu 2020 pa faza 1b od km 1+100 do km 1+900. Zaradi povečane vrednosti del 
v letu 2019 bo investitor zagotovil dodatna proračunska sredstva v višini 100.000 EUR s prerazporeditvijo iz 
druge proračunske postavke ter vključil fazo 1 b v proračun za leto 2020. V letu 2019 je predvideno 
sofinanciranje na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 64.830 EUR.    
  

2 OSNOVNI PODATKI IN OPREDELITEV ODGOVORNOSTI 

2.1 Splošni podatki o investitorju in odgovornih osebah 

INVESTITOR PROJEKTA 

Naziv institucije:  OBČINA POLZELA 
Naslov:  Malteška cesta 28, 3313 Polzela 
Odgovorna oseba:  Jože Kužnik, župan 
Žig in podpis: 
 
 
 
 
 
 

 

Telefon 03 703 32 00 
E-mail obcina.polzela@polzela.si 
Matična številka 1357603000 
Davčna številka 27768228 
TRR  01373-0100004520 
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ODGOVORNE OSEBE 

Naziv:  Občina Polzela 
Naslov:  Malteška cesta 28, 3313 Polzela 
Odgovorna oseba za pripravo 
dokumentacije:  
 

Magda Cilenšek, univ. dipl. inž. t. p., 
podsekretar za gospodarstvo, okolje in prostor  
 

Odgovorna oseba za izvedbo investicije:  
 
Odgovorna oseba za nadzor nad pripravo 
projektne in investicijske dokumentacije ter 
nadzor nad izvedbo projekta: 
 
Žig in podpis: 
 
 
 
 
 
 

 

Telefon 03 703 32 00 
E-mail magda.cilensek@polzela.si 

 

2.2 Izdelovalec investicijske dokumentacije – Dokumenta identifikacije investicijskega projekta  

Izdelovalec dokumenta je podjetje RCI – Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., podjetje z dolgoletno 
tradicijo na področjih: 

- izdelava investicijske dokumentacije, 
- ekonomsko svetovanje, 
- projektiranje nizkih gradenj, 
- gradbeni inženiring, 
- izdelava poplavnih kart, 
- obdelava prostorskih podatkov. 

 
Zakoniti zastopnik podjetja je Karmen Jurko, direktorica. Podatki o podjetju so sledeči: 

 
Naslov:     Teharska cesta 40, 3000 Celje 
Telefon:    +386 3 425 21 21 
Faks:    +386 3 425 21 20 
E-mail:    info@rci.si 

 
 
 
 

.........................................................                                      
(podpis)      žig 
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2.3 Upravljavec projekta 

Investitor projekta je Občina Polzela. Zakoniti zastopnik občine je župan g. Jože Kužnik, ki zastopa občino, 
njen občinski svet in občinsko upravo v vseh postopkih. 
 
Občina Polzela je bila ustanovljena leta 1998 in je organizirana na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012, 14/2015 in 76/2016) in Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011 in 14/2015) in je temeljna lokalna 
samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih 
prebivalcev. Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z veljavno zakonodajo. Ena 
izmed zakonsko opredeljenih nalog občine, opredeljenih tudi s Statutom občine Polzela (Polzelan - 
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/2016), je tudi vzdrževanje lokalnega cestnega omrežja. 
 
Občina s svojim režijskim obratom  je tudi upravljavka lokalnega cestnega omrežja. 
 

3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

3.1 Občina Polzela 

Občina Polzela je samostojna občina od leta 1998, je del Savinjske statistične regije in se razprostira na 
površini 34 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 163. mesto. Po zadnjih podatkih za leto 
2018 je na območju občine živelo 6.172 prebivalcev. (Vir: SURS: Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, 
Slovenija, polletno; podatki na dan 1. 1. 2018). Občina leži v Spodnji Savinjski dolini, povezuje osem naselij, 
in sicer Andraž nad Polzelo, Breg pri Polzeli, Dobrič, Ločica ob Savinji, Orova vas, Podvin pri Polzeli, Založe in 
Polzela. Območje postaja vedno bolj primerno za stanovanjsko gradnjo (bližina avtoceste in sočasno 
ohranjeno naravno okolje), zato je na območju predvidena rast prebivalstva tudi v prihodnosti (od leta 2008 
do danes je število prebivalcev se povečalo za več kot 5 %). 
 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 86. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine živi povprečno 181,5 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni 
državi (102 prebivalec na km2); (Vir: SI STAT, stanje na dan 1. 1. 2018). 
 
Izbrani statistični podatki občine: 
 
Občina Polzela 

Regija Savinjska statistična regija 

Površina v km2 34,0 

Število prebivalcev 6.172 

Gostota poseljenosti (št. preb./km2) 181,5 

Število naselij 8 

Število vseh gospodinjstev 2.234 

Povprečna površina naselja v km2 4,3 

Povprečna velikost gospodinjstva 2,6 

Indeks razvojne ogroženosti* (IRO) 92,6 

Koeficient razvitosti občine** 1,03 
Vir: SI STAT RS: Podatkovni portal 
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*Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020 (Ur. list RS, št. 34/2014). Savinjska regija 
kot ena od regij NUTS 3 v RS se v programskem obdobju 2014-2020, upoštevaje indeks razvojne ogroženosti, razvršča po stopnji svoje 
razvitosti na 5. mesto. 
 
**V skladu z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur. list RS št. 176/2017 z dne 22. 12. 2017); koeficient razvitosti za  
Občino Polzela za leti 2018 in 2019 znaša, 1,03 (Vir: Ministrstvo za finance, Koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019; št. 
dokumenta IPP 007-17/2017/9 z dne 5. 1. 2018). 

3.2 Cestna infrastruktura v Občini Polzela 

Po veljavnem Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Polzela (Polzelan, Uradne objave, št. 
1/2015) znaša skupna dolžina občinskih javnih cest 89.997 m, od tega: 

- lokalnih cest (LC) 30.434 m, 
- zbirnih krajevnih cest (LZ) 5.785 m, 
- krajevnih cest (LK) 11.881 m ter 
- javnih poti (JP) 41.897 m.  

 
Lokalne ceste so: 

- ceste med naselji v občini Polzela in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah, 
- ceste v kraju Polzela in v naseljih Breg pri Polzeli in Ločica ob Savinji, razvrščene v podkategorije. 

 
Skladno z Odlokom o občinskih cestah v Občini Polzela (Ur. list RS, št. 99/99) je občina odgovorna za razvoj 
in vzdrževanje cest, ki so javno dobro lokalnega pomena. Občinski organi sprejmejo letni plan razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje iz prostorskega plana, se usklajuje in sprejema 
po postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov sestavni del.  
 
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 
cest opravlja pristojna služba občinske uprave.  
 
V okviru projekta se posega na lokalno cesto LC 490371 Založe-Podsevčnik. Planirana je fazna izvedba 
projekta.  

3.3 Predmet investicije 

Predmet projekta, ki je obravnavan v tem dokumentu, je izvedba rekonstrukcije lokalne ceste LC 490371 
Založe-Podsevčnik 1. faza, v skupni dolžini 1.900 m, od km 0+000 do km 1+900. Izvedba se bo izvajala v 
dneh podfazah in sicer: 

- faza 1a od km 0+000 do km 1+100 in 
- faza 1 b od km 1+100 do km 1+900. 

 
Projektna dokumentacija je bila pripravljena na nivoju obdelave PZI (Uniprojekt d.o.o., julij 2019) za odsek 
LC 490371- 1. faza v skupni dolžini 1.900 m.  
 
Širina lokalne ceste je v večini trase 3,20 - 4,00 m, z asfaltno muldo širine 0,50 m,  bankinami širine š=0,00 m 
do š=0,75 m, vendar se bo z rekonstrukcijo ceste izvedla razširitev obstoječega cestišča. Projekt vključuje še 
vgradnjo asfaltne povozne mulde, ki bo zajemala meteorne vode s cestišča ter jih odvajala. V sklopu 
rekonstrukcije se bodo obnovili in  očistili obstoječi meteorni jarki, ki že sedaj zajemajo meteorne vode. Prav 
tako se bodo obnovili in podaljšali vsi obstoječi prepusti in cestni požiralniki.  
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Slika 3-1: Lokacija trase LC 490371 Založe-Podsevčnik  
 

3.4 Razlogi in utemeljitev investicijske namere 

Investicija v ureditev komunalne infrastrukture v naselju občine je pomembna z vidika zagotavljanja 
ustrezne cestne infrastrukture, ki jo je potrebno zagotoviti tudi v skladu z zakonskimi določili; prav tako pa 
investicija prispeva k izboljšanju življenjskih pogojev. Vozišče je ozko in dotrajano, z lokalnimi poškodbami, 
mrežastimi razpokami, kolesnicami in udarnimi jamami. Na odseku, ki je predmet projekta, je gosta 
poseljenost (individualne stanovanjske hiše) ter iz leta v leto večji promet med naseljem in državno cesto oz. 
avtocestnim omrežjem. Povečuje se tudi kolesarski promet. 
 
Razlogi za investicijsko namero so:  

- ogroženost pešcev in kolesarjev na območju predvidene investicije,  
- negativni vpliv neurejenosti območja za nadaljnji razvoj območja.  

 
S projektom bo občina pridobila koristi, ki se jih ne da zmeriti v denarju in se kažejo v: 

 kvaliteti bivalnega okolja (zmanjšanje negativnih vplivov prometa,…), 
 zadovoljstvu uporabnikov (mirna in bolj ekonomična vožnja,…), 
 trajnostnem razvoju, 
 zmanjšanju možnosti nastanka prometnih nesreč. 

 

1.a in 1.b faza 
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Z urejeno cestno infrastrukturo bodo poleg mirne in udobnejše ter uporabniku prijaznejše vožnje 
pridobljene tudi možnosti nadaljnjega razvoja kolesarskega turizma, ki je usmerjen oz. se usmerja na trase s 
kvalitetno infrastrukturo.  
 
Še posebej je izvedba ceste pomembna za dostop do turističnih točk  ter za lokalno prebivalstvo, ki je tisto, 
ki poganja turistični razvoj območja z vzpostavljanjem trajnostno usmerjene infrastrukture (turistične 
kmetije,…). 
 
Investicija je nujna in upravičena. 
 

4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

4.1 Osnovni podatki o projektu 

Naziv projekta: Obnova lokalne ceste LC 490371 Založe-Podsevčnik 1. faza  
 
Opis projekta: Ureditev javne prometne infrastrukture 
 
Investitor:   Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela 
 
Lokacija projekta:   naselje Založe v Občini Polzela 
 
Vir financiranja:   lastna sredstva Občine Polzela, sofinanciranje MGRT/23. člen ZFO-1 
 
Ocenjena vrednost projekta: 473.260,00 EUR stalne / tekoče cene z vključenim DDV 
 
Terminski plan:   2019, 2020 
 
Kazalniki projekta: obnova in razširitev obstoječega asfaltiranega vozišča z drugimi 

ureditvami v dolžini 1.900 m 
faza 1a   od km 0+000 do km 1+100 
faza 1b   od km 1+100 do km 1+900    

 

4.2 Predmet, namen in cilji projekta 

Predmet investicije je obnova obstoječe lokalne ceste LC 490371 Založe-Podsevčnik 1. faza v dolžini 1.900 
m.  
 
Glavni namen investicije je s predvidenimi ukrepi omogočiti dolgoročno boljšo ureditev uničenih oziroma 
poškodovanih delov lokalnih cest, izboljšati tehnične elemente cest, izboljšati odvodnjavanje. 
 
Cilj investicije je ohranitev in posodobitev cestne infrastrukture, kar bo vplivalo na boljše in varnejše pogoje 
vožnje, manj možnosti za prometne nesreče in manj povzročenega hrupa.  
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4.3 Usklajenost projekta z državnimi strateškimi razvojnimi dokumenti in drugimi razvojnimi 
dokumenti 

Investicijski projekt »Obnova lokalne ceste LC 490371 Založe-Podsevčnik 1. faza« je usklajen: 
- z lokalno strategijo in lokalnimi politikami, 
- z razvojnimi načrti, programi in dokumenti Občine Polzela, 
- z načeli razvoja, zapisanimi v Regionalnem razvojnem programu Savinjske regije 2014 – 2020, 
- s Strategijo razvoja Slovenije, 
- s Strategijo razvoja prometa v Sloveniji ter 
- z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. 

 
Z izpeljavo obravnavanega investicijskega projekta (ureditev ustrezne prometne infrastrukture) bo Občina 
Polzela zadostila naslednjemu namenu in ciljem investicije: 

 dolgoročna ureditev uničene in poškodovane lokalne ceste, 
 izboljšanje tehničnih elementov ceste,  
 izboljšanje odvodnjavanja, 
 ohranjanje obstoječe prometne povezave, 
 povečanje prometne varnosti. 

 
Občina Polzela bo projekt vključila v NRP in Proračun občine za leti 2019 in 2020.  
 

5 PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« 
INVESTICIJE 

V okviru predmetne investicije »Obnova lokalne ceste LK 490371 Založe-Podsevčnik« ni bilo izdelanih 
variantnih rešitev, saj gre za ureditev v okviru obstoječih cestnih površin. Pri tem je poudarek na 
funkcionalni in stroškovno optimalni izvedbi.  
 
Z vidika tehničnih rešitev, lokacije in vrednosti niso bile podane različne variante. Obravnavali smo samo 
varianto »brez investicije« in varianto »z investicijo« ter razpoložljiva finančna sredstva pri planiranju fazne 
izvedbe.  
 

 Varianta brez investicije ali scenarij »narediti nič« 
 
Varianta brez investicije pomeni »narediti nič« oz. ohranjati obstoječe stanje in s tem ohranjanje obstoječe 
prometne infrastrukture, ki pa je neustrezna tako s tehničnega kot prometno-varnostnega vidika. Ta 
scenarij ne zagotavlja dolgoročnega doseganja cilja izboljšanja tehničnih elementov in ne pripomore k 
izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev.  
 
V primeru, da se k investiciji ne pristopi, bo cesta z varnostnega vidika manj primerna za promet. Največjo 
škodo, ki jo lahko povzroči neurejena prometna infrastruktura, so povzročene prometne nesreče 
(materialna škoda) ali izgubljena življenja. 
 
Analiza možnih posledic kaže, da varianta »brez investicije« ni sprejemljiva, saj ne omogoča zadostne 
prometne varnosti. 
 
 



     
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

8 

 

 Varianta z investicijo 
 
Varianta »z investicijo« je primernejša z vidika sodobne urejene prometne infrastrukture, saj omogoča 
varno prometno pot. Na odločitev »z investicijo« pomembno vplivajo razvojne težnje in cilj izboljšanja 
kakovosti življenja prebivalcev občine. 
 
Investicijske prioritete so določene na podlagi analize obstoječega stanja na predmetnem odseku ceste ter 
pričakovanih drugih koristi ukrepov (vpliv na okolje).  
 

6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENE INVESTICIJSKIH STROŠKOV INM 
POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

6.1 Opredelitev vrste investicije 

V okviru predmetne investicije gre za obnovo in rekonstrukcijo cestnega odseka lokalne ceste. 

6.2 Določitev potrebne dokumentacije in drugih aktivnosti za izvedbo 

Za investicijo je potrebno pripraviti projektno in investicijsko dokumentacijo, zagotoviti dovoljenja za 
gradnjo  ter:  

- na podlagi javnega razpisa izbrati izvajalca in izvesti gradbena dela in 
- posredovati vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih virov v okviru 23. člena ZFO-1, 
- za nameravani poseg gradbeno dovoljenje ni potrebno. 

6.3 Obseg investicijskih vlaganj 

Občina Polzela namerava izvesti obnovo obstoječega asfaltiranega vozišča LC 490371 v dolžini 1.900 m.  

6.4 Določitev vrednosti investicije 

Vrednost investicije je narejena na podlagi popisa del in projektantske ocene vrednosti, izdelane za cestni 
odsek v dolžini 1.900 m, ločeni za dve podfazi.  
 
Glede na to, da bodo dela v celoti izvedena v obdobju enega leta, je prikazana vrednost investicije enaka v 
stalnih in tekočih cenah.  
 
Vrednost je izračunana ob naslednjih predpostavkah: 

- vrednost gradbenih del na podlagi projektne dokumentacije in ocenjene vrednosti (PZI projekt), 
- ocenjena vrednost  ostalih del (dokumentacija, nadzor in zemljišča), 
- 22 % davek na dodano vrednost je ločeno prikazan.  

 
Ker gre za nevračljivi davek, je le-ta strošek investicije. 
 
Vrednost investicije je ocenjena na 473.260,00 EUR z DDV. 
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Tabela 6-1: Struktura investicije in dinamika izvedbe (EUR) 

 

  Opis del 
vrednost  
brez DDV 

vrednost z 
 DDV skupaj 

vrednost z DDV v 
letu 
2019 

vrednost z DDV v 
letu 
2020 

A GOI dela (brez DDV) 368.852,46 450.000,00 274.000,00 176.000,00 

  Faza 1a 224.590,16 274.000,00 274.000,00 0,00 

  Faza 1b 144.262,30 176.000,00 0,00 176.000,00 

B  Ostali stroški 20.868,85 23.260,00 15.500,00 7.760,00 

  nakup zemljišč 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

  Investicijski nadzor 3.688,52 4.500,00 2.740,00 1.760,00 

  načrti in druga projektna dokumentacija 5.190,66 6.332,60 6.332,60 0,00 

  investicijska dokumentacija 1.989,67 2.427,40 1.427,40 1.000,00 

C Skupaj (A+B) 389.721,31 473.260,00 289.500,00 183.760,00 

 
DDV  83.538,69 

   
D Skupaj z DDV  473.260,00       

 

6.5 Določitev upravičenih in neupravičenih stroškov 

Z vidika poziva MGRT za sofinanciranje investicij iz 23. člena ZFO-1 so upravičeni stroški: 
- stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z DDV, če le-ta ni povračljiv, 
- stroški gradbenega nadzora, vključno z DDV, če le-ta ni povračljiv.  

 
Zaradi višine investicije, ki bistveno presega razpoložljiva nepovratna sredstva, ki jih lahko koristi občina, so 
kot upravičeni stroški predvideni stroški gradnje faze 1.a, ki se bo izvajala v letu 2019. 
 
Tabela 6-2: Upravičeni in neupravičeni stroški projekta (EUR) 
 

  Opis del vrednost z DDV  Upravičeni stroški 
Neupravičeni 
stroški 

Delež v % 

A GOI dela (brez DDV) 450.000,00 450.000,00 274.000,00 95,09% 

  Faza 1a 274.000,00 274.000,00 0   

  Faza 1b 176.000,00 0,00 176.000,00   

B  Ostali stroški 23.260,00 0,00 23.260,00 4,91% 

  nakup zemljišč 10.000,00 0 10.000,00   

  Investicijski nadzor 4.500,00 0 4.500,00   

  načrti in druga projektna dokumentacija 6.332,60 0 6.332,60   

  investicijska dokumentacija 2.427,40 0 2.427,40   

C Skupaj (A+B) 473.260,00 274.000,00 199.260,00 100,00% 
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7 OPEDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

7.1 Razpoložljiva projektna dokumentacija 

Projekt je planiran na podlagi sledeče projektne dokumentacije: 
- PZI, Uniprojekt d.o.o., julij 2019  

7.2 Opis investicije 

V sklopu investicije se izvede: 
- rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, 
- ureditev odvodnjavanja, 
- izvedbo navezav na obstoječe priključke, 
- posodobitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. 

 
Obstoječa cesta je širine 3,20 – 4,00 m z asfaltno muldo širine 0,50 m in bankinami od 0,00 do 0,75 m, z 
rekonstrukcijo ceste se bo na obravnavanem odseku izvedla širina vozišča 5,00 m. 

7.2.1 Voziščna konstrukcija 

Na območju obstoječe voziščne konstrukcije se predvidi naslednja preplastitev ceste (izravnava): 
  

- 4 cm obrabni sloj asfalta, AC 11 surf B 70/100 A4  
- 6 cm vezni sloj asfalta AC 22 base B 50/70 A4  
- 5 cm nevezana nosilna plast (D32; IZRAVNAVA) 

Planum obstoječe nevezane nosilne plasti mora biti skomprimiran na min.: Evd > 45 MIN/m2, Ev2 > 
100 MN/m2 

 

Na območju razširitve se uredi nova voziščna konstrukcija v naslednji sestavi:  
- 4 cm obrabni sloj asfalta, AC 11 surf B 70/100 A4  
- 6 cm vezni sloj asfalta AC 22 base B 50/70 A4  
- 20 cm nevezana nosilna plast (D32; TAMPON) 
- 30 cm POSTELJICA iz recikliranega materiala (zmleta mešanica asfalta in tamponskega nasutja ter 

zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D63) 

SKUPAJ: cca 60-70 cm z asfaltnimi plasti in drobljencem ter obstoječo voziščno konstrukcijo  

7.2.2 Odvodnjavanje 
Odvodnjavanje se uredi na naslednja dva načina in sicer preko asfalte mulde ali disperznim iztokom 
meteornih vod. 
 
Predvidene asfaltne mulde so širine 0,50 m in globine 0,05 m. izvedeno so iz enake sestave asfalta kot 
vozišče. Iztoki iz njih bodo potekali na dva načina in sicer v obliki iztoka na prosto ali v cestni požiralnik. Na 
iztokih na prosto se bo izvedlo tlakovanje z lomljenci D=10 cm, položenimi v cementno malto v dolžini L=1-2 
m, odvisno od terena, kamor se bo voda spuščala. 
 
Mestoma je predvidena sanacija, ki vključuje vgradnjo asfaltne povozne mulde in bo zajemala meteorne 
vode s cestišča ter jih odvajala.  
 
Na območju obdelave je predvidena tudi drenaža na vkopnih delih oziroma pod predvidenimi asfaltnimi 
muldami. Vgradi se na glineni naboj pod planum posteljice ceste. Zasip izkopa drenaže se izvede z rečnim 
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prodom. Premer vgrajene perferirane drenažne cevi je DN150. Izpusti iz drenaž se uredijo z navezavo na 
rekonstruirane požiralnike ali v obstoječe jarke na prosto, kjer je le-to mogoče.  

7.2.3 Navezave na obstoječe priključke 

Zaradi izvedbe nove vozišče konstrukcije se sočasno izvedejo nove navezave obstoječih hišnih in cestnih 
priključkov na novo vozišče. Predvidena dolžina priključka znaša 1,00 m. pri rezkanju je upoštevano rezanje 
asfalta in rezkanje v širini posameznega priključka dolžine 0,50 m. Globina rezkanja je enaka kot debelina 
obrabnega sloja novega asfalta višine 4,00 cm. Pri vključitvi je upoštevana zgolj izvedba asfaltne navezave v 
navedeni širini in dolžini 1,00 m.  

7.3 Terminski plan izvedbe 

Izvedba investicije je predvidena v letih 2019 in 2020.  
 

7.4 Fotografije obstoječega stanja 

 
Slika 7-1: Obstoječe stanje »stacionaža km 0+000« 
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Slika 7-2: Obstoječe stanje »stacionaža km 0+202« 
 
 

 
Slika 7-3: Obstoječe stanje »stacionaža km 0+880« 
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Slika 7-4: Obstoječe stanje »stacionaža km 1+604« 
 
Vir: Tehnično poročilo (BLAN d.o.o.), marec 2016 
 

7.5 Varstvo okolja in vplivi na okolje 

Investicija ne bo negativno vplivala na okolje in z ekološkega vidika ni sporna. Investitor in tudi izvajalec del 
morata v času načrtovanja in gradnje v največji meri upoštevati določila vseh predpisov o varstvu okolja in 
poskrbeti, da v času gradnje ne pride do kakršnega koli onesnaževanja.  
 
Negativnih vplivov objekta na okolico ni pričakovati, povečani bodo le med gradnjo, a tudi takrat vplivno 
območje ne bo presegalo parcelne meje.  
 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije so bila in bodo upoštevana sledeča 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). 
 
Po končani investiciji bodo površine lepše urejene ter prijaznejše za uporabnike.  
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7.6 Kadri in organizacija  

Za izvedbo investicije ni potrebna posebna organizacijska struktura. Občina Polzela bo investicijo izvedla v 
okviru rednih delovnih nalog svojih zaposlenih, ki imajo izkušnje na podobnih infrastrukturnih projektih, 
izvedenih v predhodnih letih.  
 
Občina Polzela je odgovorna nosilka celotnega projekta. Dela so oddana v skladu z veljavnim Zakonom o 
javnem naročanju. Zaradi narave investicije nove zaposlitve niso predvidene. 
 

7.7 Predvideni viri financiranja 

Investicija se bo financirala iz proračuna Občine Polzela, ki je projekt vključila v Načrt razvojnih programov 
za leto 2019 pod oznako »OB173-18-0005 Obnova lokalne ceste LC 490371 Založe-Podsevčnik 1. faza«; 
nosilni podprogram 13029002 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest«. 
 
V letu 2019 bo občina koristila tudi sredstva, dodeljena na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.; v nadaljevanju ZFO-1) 
(MGRT; dopis št. 4100-1/2018/4 z dne 15. 2. 2018). Na podlagi 23. člena ZFO-1 so določeni deleži sredstev 
občin za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019. Deleži so izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. 
členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2019, ki jih je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo dne 1. 2. 2019. V skladu s 3. odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 
123/06 s spremembami in dopolnitvami – ZFO-1) in obvestilom Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo z dne 1.2.2019 je Občina Polzela upravičena do razpoložljivih sredstev za sofinanciranje 
občinskih investicij v okviru razpoložljivih nepovratnih sredstev v letu 2019 v višini 64.830,00 EUR.  
 
Občina Polzela bo za predmetno investicijo koristila delež sredstev za financiranje investicij v tekočem 
proračunskem letu 2019, in sicer enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva. 
 
Za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo je v letu 2019 na proračunski postavki ministrstva PP 
953610 – Sofinanciranje investicijskih projektov občin zagotovljen nepovratni investicijski transfer v višini 
35.538.485 EUR; od tega za Občino Polzela 64.830 EUR. 
 
Za načrtovano investicijo je Občina Polzela predvidela naslednje vire financiranja: 

 
- Proračun Občine Polzela – Operacija »Obnova LC 490371 Založe-Podsevčnik 1. faza«, vključena v 

Proračun občine za leto 2019 in Načrt razvojnih programov Občine Polzela (proračun je bil sprejet 
na seji dne 20. 3. 2019, veljati je začel 20. 3. 2019); 

- sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s sredstvi na podlagi 23. člena 
Zakona o financiranju občin v višini 64.830 EUR v letu 2019 v okviru enoletnih razpoložljivih 
nepovratnih sredstev. 

 
Predvideni viri, njihova dinamika in struktura je razvidna iz tabele. 
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Tabela 7-1: Struktura virov financiranja  

 
Financiranje-tekoče cene vrednost z DDV  2019 2020 

delež 
skupaj 

SKUPAJ PROJEKT 473.260,00 289.500,00 183.760,00 100,0% 

Občina Polzela 408.430,00 224.670,00 183.760,00 86,3% 

Državni proračun MGRT  
sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 

64.830,00 64.830,00 0,00 13,7% 

23. člen ZFO-1 PP 160223 (povratna proračunska sredstva) 0,00 0,00 0,00   

23. člen ZFO-1 PP 953610 (nepovratna proračunska sredstva) 64.830,00 0,00 0,00   

 
Iz zgoraj navedenih virov financiranja investicije je razvidno, da bo načrtovana investicija financirana 86,3% 
iz proračunskih sredstev Občine Polzela ter 13,7% iz sredstev državnega proračuna na podlagi 23. člena ZFO-
1. 
 

8 PRIKAZ REZULTATOV INVESTICIJE 

8.1 Analiza prihodkov in odhodkov 

Zaradi narave investicije ne bodo ustvarjeni prihodki projekta. 
 
Stroški, ki bodo nastali, so povezani z rednim tekočim vzdrževanjem cestnega omrežja in ne bodo bistveno 
vplivali na občinski proračun. 
 

8.2 Posredne koristi investicije 

Obnovljeno vozišče bo izboljšalo varnost in pretočnost prometa. Koristi projekta se odražajo v pretežni 
meri v varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanju bivalnih razmer prebivalcev ter prispevajo k 
urejenosti kraja. 
 
Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v varni preskrbi prebivalcev z 
osnovno cestno-prometno infrastrukturo. Cilji in koristi investicije so ohranjanje obstoječe prometne poti, 
izboljšanje tehničnih elementov in povečanje prometne varnosti. Opustitev investicije bi lahko pomenila 
poslabšanje prometnih razmer, slabšo prometno varnost, poslabšanje razmer v lokalnem prometu pa tudi 
slabše bivalne pogoje lokalnega prebivalstva. 
 
Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev in meril: 

- vlaganje v infrastrukturni objekt z nizkim infrastrukturnim standardom, 
- stroški rednega vzdrževanja ceste se po večjem vlaganju v obnovo ceste v naslednjem obdobju 

na enoto zmanjšajo,  
- izboljša se prometna varnost na cesti. 

 
Koristi projekta se odražajo v pretežni meri v varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanju bivalnih 
razmer prebivalcev ter prispevajo k urejenosti kraja. 
 
Posredne koristi izvedbe predmetne investicije, ki jih ne moremo izmeriti v denarju, so: 

- ustrezna in varna prometna infrastruktura na predmetnem odseku, 
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- zagotovljena boljša, varnejša in hitrejša dostopnost do ostalih naselij v občini, 
- večja prometna varnost vseh udeležencev v prometu s posebno skrbjo za pešce, 
- izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev, 
- vpliv na ohranitev poseljenosti in razvoj podeželja. 

 

9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM  NAČRTOM 

 
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) je za predmetno investicijo potrebna izdelava 
investicijske dokumentacije. 

 
Uredba v 4. členu določa mejne vrednosti za obravnavo investicijske dokumentacije po stalnih cenah z 
vključenim davkom na dodano vrednost, ki so: 
 

1. za investicijske projekte nad vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj dokument 
identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije in investicijski 
program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije, predinvesticijska 
zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument identifikacije 
investicijskega projekta, in sicer: 
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki 

stroški vzdrževanja); 
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi 

 
Celotna vrednost predmetnega projekta po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost ne 
presega 300.000 evrov, kar pomeni, da je v skladu s predmetno uredbo za omenjen projekt potrebno 
izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Dokument identifikacije investicijskega 
projekta je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 
 
Za projekt je pripravljena investicijska in projektna dokumentacija. Plan izvedbe dokumentacije je vključen v 
terminski plan izvedbe projekta. 
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10 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV PROJEKTA 

 
Naziv celovitega projekta: Obnova lokalne ceste LC 490371 Založe-Podsevčnik 1. faza 
 
Opis projekta: Ureditev javne prometne infrastrukture 
 
Investitor:   Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela 
 
Vir financiranja:   lastna sredstva Občine Polzela, sofinanciranje MGRT/23. člen ZFO-1 
 
Ocenjena vrednost projekta: 473.260,00 EUR tekoče cene z vključenim DDV 

 
Terminski plan:   2019, 2020 
 
Kazalniki projekta: obnova in razširitev obstoječega asfaltiranega vozišča z drugimi 

ureditvami v dolžini 1.900 m 
 

faza 1a   od km 0+000 do km 1+100 
faza 1b   od km 1+100 do km 1+900    

 
  

 


