
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polzela, 27. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOV: Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in kriterijih 

za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na 

območju Občine Polzela 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA:  26. in 59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 

list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 

ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 82. člen Zakona o javnih 

cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09, 109/09, 

109/10 – ZCes-1 in 24/15 – Zcestn) 

 

 

 

PREDLAGATELJ:   Jože Kužnik, župan 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Sprejme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in 

kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih 

cest na območju Občine Polzela 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638


 

 

O b r a z l o ž i t e v:  

 

 

Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju 

Občine Polzela (Uradni list RS, št. 89/09 in Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne 

objave, št. 7/13; v nadaljevanju Pravilnik) določa merila in kriterije za določitev višine 

prispevka za posamezne uporabnike pri graditvi in rekonstrukciji občinskih cest na območju 

Občine Polzela. 

 

Na podlagi sedaj veljavnega Pravilnika morajo bodoči uporabniki, za graditev in rekonstrukcijo 

občinskih cest, sofinancirati od 20 % do 50 % investicijske vrednosti izbranega ponudnika. 

Odstotek sofinanciranja je odvisen od višine investicije, od števila uporabnikov te ceste ter od 

kategorije in lastništva ceste. Višino prispevka ter dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in 

Občine Polzela kot bodoče lastnice občinskih cest, potrdi Občinski svet Občine Polzela na 

predlog strokovne službe občinske uprave. Pri višini deleža sofinanciranja uporabnika, se 

upošteva tudi vrednost zemljišča, ki ga je zavezanec odstopil v last Občine Polzela zaradi 

gradnje ali rekonstrukcije, posamezna dela, ki jih uporabnik ali člani njegovega gospodinjstva 

izvajajo ob gradnji ali rekonstrukciji, kot na primer: izkop, nasip, ročno strojno delo, razni 

materiali itd. 

 

Spremembe Pravilnika so potrebne zaradi transparentnejše in enakovrednejše obravnave 

sofinanciranja uporabnikov pri graditvi in rekonstrukciji občinskih cest. Občinskemu svetu se 

predlaga, da se za izračun uporabi lestvica z deleži sofinanciranja uporabnikov, glede na višino 

investicijske vrednosti ter številom uporabnikov. Predlaga se ukinitev potrjevanja Sklepa o 

sofinanciranju na Občinskem svetu Občine Polzela, zaradi hitrejšega odločanja v postopku 

izdaje odločbe o sofinanciranju. 

 

 

Primeri izračuna deleža sofinanciranja uporabnikov: 

 

Število 

uporabnikov 

Investicijska vrednost v EUR z DDV 

6.000 10.000 20.000 30.000 

delež EUR/ 

uporabnika 

delež EUR/ 

uporabnika 

delež EUR/ 

uporabnika 

delež EUR/ 

uporabnika 

1 50 % 3.000 30 % 3.000 20 % 4.000 15 % 4.500 

2 50 % 1.500 40 % 2.000 30 % 3.000 20 % 3.000 

3 50 % 1.000 50 % 1.666 40 % 2.666 30 % 3.000 

4 50 % 750 50 % 1.250 50 % 2.500 40 % 3.000 

5 50 % 600 50 % 1.000 50 % 2.000 50 % 3.000 

 

 

 

Pripravila: 

Petra Siter 

višja svetovalka za okolje in prostor 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG 

 

 

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 

št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 82. člena 

Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – 

ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – Zcestn) in 16. člena 

Statuta Občine Polzela (Polzela, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 6/16 in 7/19) 

je Občinski svet Občine Polzela na _. redni seji dne _________, sprejel 

 

 

 

Pravilnik o spremembah  

Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest 

na območju Občine Polzela 

 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na 

območju Občine Polzela (Uradni list RS, št. 89/09 in Polzelan, poročevalec Občine Polzela – 

Uradne objave, št. 7/13) se 3. člen spremeni tako, da se glasi: 

 

»3. člen 

 

Za graditev in rekonstrukcijo občinskih cest morajo bodoči uporabniki sofinancirati od 15 % do 

50 % investicijske vrednosti izbranega ponudnika.  

 

Delež sofinanciranja bodočih uporabnikov se določi po naslednji lestvici: 

 

Število 

uporabnikov 

Investicijska vrednost v EUR z DDV 

do vključno 6.000 nad 6.000 

do vključno 

10.000 

nad 10.000 

do vključno 20.000 

nad 20.000 

1 50 % 30 % 20 % 15 % 

2 50 % 40 % 30 % 20 % 

3 50 % 50 % 40 % 30 % 

4 50 % 50 % 50 % 40 % 

5 in več 50 % 50 % 50 % 50 % 

 

Preostali del financira Občina Polzela.« 

 

 

2. člen 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638


 

 

4. člen se spremeni tako, da se glasi:   

 

»4. člen 

 

Občina Polzela uporabniku izda odločbo.« 

 

3. člen 

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove 

občinskih cest na območju Občine Polzela se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – 

Uradne objave, in začne veljati petnajsti dan po objavi.  

 

 

 

 

Številka:     Jože Kužnik l.r. 

Datum:      Župan 


