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Datum: 14. 12. 2021 

 

Zadeva: Informacija o stanju projektov za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine 

Polzela (23. 12. 2021) 

 

PP 13502 Ureditev javne razsvetljave - JZP   

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 7.1.2. 

Pogodba o izgradnji javne razsvetljave na način javno zasebnega partnerstva je bila podpisana. 

Občina Polzela je skupaj z zasebnim partnerjem Resalta, družbo za upravljanje energetskih 

storitev d.o.o., Šlandrova ul. 41/b, 1231 Ljubljana – Črnuče, kot vodilnim partnerjem, že pričela 

z izgradnjo javne razsvetljave, trenutno je zgrajenih že 120 stojnih mest.  Predviden zaključek 

vseh del je 31. 3. 2022. 

 

PP 13801 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 7.1.2. 

Gradbeno dovoljenje za razširitev občinske ceste JP 991-451 z navezavo na cesto LK 493-821 in 

ukinitvijo ŽP Polzela – ukrep 11 ( pri Garantu) je bilo izdano pod št. 351-362/2021-16 z dne 23. 

8. 2021. Uveden je postopek za izbor izvajalca, katerega po pooblastilu Ministrstva za finance 

vodi Občina.  Financiranje projekta bo izvedeno skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo v deležu 

70 % in občina 30 %. V tem obsegu je po predračunski vrednosti pripravljen investicijski projekt, 

dejanske vrednosti pa bodo znane po zaključenem postopku izbora izvajalca ( rok za oddajo 

ponudb je 1. 9. 2021).  

Zaključen je postopek izbora izvajalca. Izbrani izvajalec je Rafael d.o.o. , Savska cesta 24, 8290 

Sevnica, ki je izvedbo del ponudil po ceni 1.266.462,35 EUR. Gradbena pogodba je v podpisu, 

predviden pričetek del je januar 2022 oz. ko bodo vremenske razmere to dopuščale. 

 

PP 131131 Obnova lokalne ceste LC 490 331 Dobrič 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 7.1.2. 

Gradbena dela za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 490 331 Odcep Gora Oljka – Podvin v dolžini 

cca 1.326 metrov, so v zaključni fazi. Vozišče je pripravljeno za asfaltiranje. Zaradi trenutnih 

vremenskih razmer bo le-to izvedeno v letu 2022 takoj, ko z obratovanjem pričnejo asfaltne baze. 
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13111  Pločnik ob LC 490591 Pevec – AC 

Projekt je uvrščen in skladen s Strategijo razvoja občine Polzela za obdobje 2018 – 2028; točka 

7.1.1. 

Projekt je zaključen. Zgrajen je pločnik v dolžini  700 metrov. 

 

131058 Obnova lokalne ceste LC 490 501 Andraž in 131101 Pločnik ob LC 490 501 Andraž 

Projekt je uvrščen in skladen s Strategijo razvoja občine Polzela za obdobje 2018 – 2028; točka 

7.1.1. 

V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo obnove lokalne ceste in izgradnje pločnika na 

relaciji (gasilski dom – POŠ Andraž v Andražu nad Polzelo. 

 

150123 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela 

in Žalec 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 8.1.3. 

Projekt je v realizaciji. Postopek javnega naročila za izbor izvajalca je vodila Občina Braslovče.  

Za območje občine Polzela – sklop 2,  je bil izbrani izvajalec Nivig d.o.o, Aškerčeva 20, p. 

Šoštanj. Ponudbena cena je nižja od projektantske ocene, za kar je bila izdelana novelacija IP-ja.  

Preostala sredstva bodo prerazporejena znotraj programa na postavko 150121; kanalizacijski 

priključki v aglomeraciji Polzela in na program 1602 postavka 160231 Izgradnja komunalne 

opreme za degradirano območje Garant Polzela. 

Gradnja je zaključena. Predana je vsa izvedbena dokumentacija za pridobitev uporabnega 

dovoljenja. 

 

160231  Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 8.1.3. 

Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela je zaključena. V pripravi je 

končna izvedbena dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. Gradnja se je z aneksom 

povečala in sicer za 13,5 %. Vzrok so dejansko vgrajene količine in pa dvig cene surovin.  

Manjkajoča sredstva bodo prerazporejena z postavke 150123. 

Gradnja je zaključena. S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so bila prejeta 

vsa nepovratna sredstva. 

 

PP 160362 Varna oskrba s pitno vodo v SSD  

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 8.1.3. 

Projekt je v fazi realizacije. Postopek javnega naročila za izbor izvajalca je vodila Občina Žalec.  

Za območje občine Polzela – sklop 2; podsklop 2,  je bil izbrani izvajalec Nivig d.o.o, Aškerčeva 

20, p. Šoštanj. Ponudbena cena je nižja od projektantske ocene, za kar je v izdelavi novelacija IP-

ja. Preostala sredstva bodo prerazporejena znotraj programa na postavko 16031; Vzdrževanje 

vodovodnega omrežja za obnovo vodovoda Šenek in pri Garantu.   
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Gradnja se izvaja v sklopu projekta » Varna oskrba s pitno vodo v SSD 2« , ki ga   na podlagi 

sporazuma o sodelovanju  skupaj vodijo Občine Vransko, Braslovče in Polzela in predstavlja del  

podsklopa 2 » Primarni vodovod Zaplanina – Ločica – Vransko, ki ga sestavljajo trije projekti in 

sicer:  A. Primarni vodovod Zaplanina- ločica – Vransko, v katerega so vključene občine Vransko, 

Braslovče, Polzela in Prebold,   B. Rekonstrukcija vodovoda Šmatevž – Glinje, kjer sta vključeni 

občini Braslovče in Polzela,  in C. Rekonstrukcija vodovoda preko Savinje, kjer je vključena samo 

občina Polzela. Financiranje projekta je predvideno s sredstvi EKS v deležu 73,62 % upravičenih 

stroškov. Neupravičene stroške si občine delijo po vnaprej določenih deležih, dogovorjenih v 

sporazumih. Vodilni investitor občina Žalec, je po pooblastilu vseh občin udeleženk, vodila 

postopek za izbor izvajalca. Izbrani izvajalec za podsklop 2 je NIVIG d.o.o., pogodbena cena za 

celoten podsklop 2 je 1.715.609,47 EUR.   

Gradnja se izvaja. Izdana je bila prva začasna situacija, glede na izvedena dela.   

 

 

PP 13205 Parkirišče pri cerkvi sv. Marjete 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 7.1.1.  

Prostorski izvedbeni akt - Odlok o ureditvenem načrtu Center Polzela, ki velja na tem območju, 

je v izdelavi. Po sprejemu sprem. in dopolnitev PIA, predvidoma v naslednjem letu, se pripravi 

PZI in prične gradnja. 

 

 

PP 13709 Pločnik Velenjska cesta 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 7.1.1. 

Projekt je v postopku recenzije. Nosilec in financer projekta je DRSI. V naslednjem letu je DRSI 

k parcelaciji in odkupom zemljišč. V naslednjem letu je predvidena parcelacija in odkupi zemljišč 

ter razpis za izbor izvajalca, gradnja v letu 2023. 

 

 

PP 13709 Pločnik Malteška cesta 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 7.1.1. 

Izdelana je PZI dokumentacija. Projekt je v postopku recenzije. Za leto 2022 se planira parcelacija 

in odkup zemljišč na podlagi cenitvenega poročila o vrednosti zemljišč. Financiranje projekta se 

določi s sporazumom v deležu, ki ga določi DRSI po sprejemu recenziranega projekta. 

 

 

PP 13707  Pločnik Ločica 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 7.1.1. 

V postopku recenzije PZI projekta. Financiranje projekta se predvidi v NRP Občine Polzela v 

celoti. 
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PP 16020 Prostorsko izvedbeni akti 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 8.1.3. 

Trenutno so v izdelavi  trije OPPN (Ob razbremenilniku, Pod cerkvijo in Stanovanjsko območje 

Breg pri Polzeli) ter sprememba veljavnega podrobnega prostorskega načrta - Ureditveni načrt 

Center Polzela. 

V postopku sprejema sprememb in dopolnitev je podrobni prostorski akt Občinski lokacijski načrt 

Poligon. 

 

 

PP 160561 Športni center Polzela 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 13.1.2. 

 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo strehe nad baliniščem, v izdelavi je PZI 

dokumentacija. Gradnja je predvidena v letu 2022. 

 

 

PP 190142 Prizidek k OŠ Polzela    

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 12.2. 

Prostorski izvedbeni akt - Odlok o ureditvenem načrtu Center Polzela, ki velja na tem območju, 

je v izdelavi. Po sprejemu sprem. in dopolnitev PIA, predvidoma v naslednjem letu, se izdela 

DGD projekt. Gradnja je predvidena v letih 2023-2024. 

 

 

PP 131135 Obvozna cesta Polzela 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 7.1.2. 

Izdelane so študije variant in katastrski elaborat za del obvozne ceste Polzela – premik regionalne 

ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas. 

 

PP 170021 Obnova ambulante za otroke in mladostnike 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 9.2. 

Zaključuje se obnova ambulante za otroke in mladostnike, ki je bila pričeta  oktobra 2021. 

Obnovljeni bodo prostori: čakalnica, sestrska soba, soba za posege in laboratorij, dve 

ambulanti, zdravniška soba, izolacijska soba ter čajna kuhinja. Sanitarije niso predmet 

obnove, saj so bile obnovljene nekaj let nazaj. Vetrolov z novim dostopom v ambulanto bo 

urejen naslednje leto v sklopu projekta Energetska sanacija zdravstvene postaje, s katerim 

se je Občina Polzela skupaj z Občino Šmarje pri Jelšah prijavila na  javni razpis za 

sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga je razpisalo ministrstvo 

za infrastrukturo. Ambulanta prične z obratovanjem 3. 1. 2022.  
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PP 18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer 

Projekt je uvrščen in skladen z Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018–

2028; točka 11.3. 

Projekt je v realizaciji. Izbrani izvajalec Remont Celje d. d., bo pričel z deli v septembru 2021, 

dokončanje je predvideno v letu 2022. Financiranje je predvideno z nepovratnimi sredstvi in sicer 

s strani Ministrstva za kulturo v znesku 98.678,66 EUR in s strani Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo v znesku 40.000, EUR ( v okviru LAS-a). 

Rekonstrukcija se izvaja, dela potekajo skladno s terminskim planom. Rok za dokončanje je junij 

2022. S strani Ministrstva za kulturo so bila prejeta predvidena nepovratna sredstva. 

 

PP 18005 Grad Komenda 

Projekt je uvrščen in skladen s Strategijo razvoja občine Polzela za obdobje 2018 – 2028; točka 

5.1.1. 

Na gradu Komenda se nadaljujejo posodobitve. Izdelan je bil vitez hospitaler iz 13. stoletja s 

pristnimi oblačili, opremo in orožjem, kot del razstave na gradu. Postavljena je bila fototočka (v 

sodelovanju z likovniki), dve novi klopi in koš. Posadili smo 6 jedilnih češenj na spodnji del 

pobočja. Grad smo dodatno označili s 5 tablami in tablicami, otrokom so na voljo nove lesene 

igrače, uredili smo razstavo o poročnem darilu leta 1925 - jedilnem servisu in o povezavi Šeneka 

in Komende, za poroke smo kupili siv tekač, bele zunanje stole in obesili gugalnico na platano, v 

salonu pa smo uredili poročni kotiček za pripravo neveste na poroko in za pogovore s pari pred 

poroko na gradu. 

 

Učinke vsega tega pričakujemo v nekaj letih, skozi lepe uporabniške izkušnje in priporočilo od 

ust do ust s strani zadovoljnih uporabnikov. 

 

 

14027 Muzeji / Muzej nogavičarstva 

Projekt je uvrščen in skladen s Strategijo razvoja občine Polzela za obdobje 2018 – 2028; točka 

5.1.2. 

V letu 2021 je bila poravnana kupnina za stavbo v celoti. Izdelan je načrt vsebine muzeja, trenutno 

je v izdelavi načrt arhitekture. 

 

 

14033 Gora Oljka / urejanje območja Slatine – Vimperk – Gora Oljka 

Projekt je uvrščen in skladen s Strategijo razvoja občine Polzela za obdobje 2018 – 2028; točka 

5.1.1. in 5.1.2. 

Urejeno je bilo parkirišče za pohodnike pri kapelici Kužno znamenje v Dobriču in v Slatinah, 

obnovljena je bila streha znamenja, obešena kamnita plošča, ki pojasni pomen znamenja, 

postavljeni klopi in koš na peščenem nasutju. Z lovci smo sodelovali pri postavitvi tablic Srne 

polegajo mladiče. Narejena je bila nova lesena tabla v Dobriču: P1 200 m, P2 200 m. V sklopu 

tega se je izboljšala prevoznost na delu ceste na vrh Gore Oljke, ki je bila izpostavljena kot 

problem v anketah med obiskovalci Gore Oljke. 

 

Opravljenih je bilo več sestankov z deležniki na področju razvoja turizma.Odprl se je razgled z 

Vimperka, postavljena je bila klop in koš. Dogovarjamo se za ureditev novega parkirišča pod 

Vimperkom in za izboljšavo prevoznosti ceste. V teku je oblikovanje nekaj novih označitvenih 

tabel. 
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180020 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Park Šenek 

Projekt je uvrščen in skladen s Strategijo razvoja občine Polzela za obdobje 2018 – 2028; točka 

11.2. 

V spomeniško zaščitenem parku Šenek smo v zadnjega pol leta dosegli bolj urejeno stanje. Park 

je sedaj obrezan, redno košen, zmulčen in pokošen je bil novi del parka (prej gozd), posekano je 

bilo vse označeno drevje do konca, trave na peščenih poteh trenutno ni, barva se ograja, koši so 

praznjeni, pospravljen je paviljon, postavljena je bila nova klop in koš, odstranjeni vsi moteči 

elementi (kandelabri, stara klop, panji …) urejene so bile zelene poti, ki odprejo park v smeri 

Slatin. 

V parku Šenek smo pridobili pozitivno mnenje za nasutje poti in zeleno parkirišče ter naknadno 

tudi pozitivno mnenje za otroško igrišče. Ko se zaključi sanacija vodovoda skozi park do zajetja 

na vrhu, se pristopi tudi k nasipanju poti in postavitvi otroškega igrišča.  Takoj, ko bo vreme 

dopuščalo, bo urejeno zeleno parkirišče v spodnjem delu parku. 

 

 

 


