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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
(DIIP) ZA PROJEKT »REKONSTRUKCIJA SLOVENSKE CESTE«

PRAVNA PODLAGA:

22. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP , 96/15 ZIPRS1617 in 13/18), 42. in 44. člen Uredbe o dokumentih razvojnega
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07
in 54/10), 18. člen 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 17. člen Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

PRIPRAVLJAVCA:

Uroš Drobež, občinska uprava in Matej Hašaj, Ljubljanski urbanistični
zavod, d.d.

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALCA:

Franc Jerič, župan in Uroš Drobež, občinska uprava

PRILOGA:

DIIP ZA PROJEKT »REKONSTRUKCIJA SLOVENSKE CESTE«

OBRAZLOŽITEV :
1. Razlogi za sprejem in ocena stanja:
Cestišče Slovenske ceste (oznaka G2-104/1496 Mengeš) je dotrajano, z izgradnjo obvoznice
severno in vzhodno od naselja Mengeš pa se je tranzitni promet v večji meri že preselil na
obvoznico. Prometne obremenitve skozi center naselja, po Slovenski cesti, so se zmanjšale, zato je
predviden spremenjen profil ceste z namenom povečanja prometne varnosti in izboljšanja
kvalitete življenja v mestu. Večja pozornost bo namenjena predvsem ureditvi peš in kolesarskega
prometa.
V obstoječi cesti in pločnikih poteka tudi vsa komunalna infrastruktura naselja, ki je prav tako
dotrajana in potrebna sanacije. V sklopu projekta Rekonstrukcija Slovenske ceste se bo tako na
obravnavanem odseku rekonstruiralo tudi vso komunalno infrastrukturo. Vodovod in kanalizacija
sta dotrajana in posledično prihaja do prekomernih intervencijskih vzdrževalnih del. Obnova
vodovoda in kanalizacije se bo izvajala v sodelovanju z upravljavcem JKP Prodnik d.o.o. Tudi ostalo

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

komunalno infrastrukturo bodo sočasno z ureditvijo povoznih površin ter površin, namenjenih
pešcem in kolesarjem, obnovili upravljavci le-te (Elektro Ljubljana d.d., Petrol d.d., Telekom d.d.).
S preusmeritvijo tranzitnega prometa na obvoznico, se v središču Mengša ponuja edinstvena
priložnost za novo prometno ureditev na Slovenski cesti.
2. Cilji in načela:
Cilj investicije je celostna obnova ulice (obnova kompletne infrastrukture), umiritev prometa,
povečanje prometne varnosti in posledično izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Z investicijo
namerava Občina Mengeš povečati privlačnost centra naselja (lokalno in regijsko), kar bo imelo
pozitiven učinek tudi na turizem in počutje prebivalcev.
Projekt obsega ureditev cestnih površin ter površin za pešce in kolesarje vzdolž Slovenske ceste v
Mengšu. Območje obdelave obsega odsek med Glavnim trgom na severu in križiščem Slovenske in
Grobeljske ceste na jugu, priključke obstoječih ulic in cest na Slovensko cesto v omenjenem
območju ter križišče Kolodvorske in Kamniške ceste na severnem delu območja.
3. Ocena finančnih in drugih posledic:
DIIP podaja varianto brez in varianto z investicijo. Ocena stroškov je bila določena na podlagi
predvidenega obsega del, primerljivih projektov, razpoložljive dokumentacije, raziskav ter
ekspertnih mnenj s področja investicij v tovrstne projekte. Vsa dela so ocenjena na 1.034.264,67
EUR z DDV.
V skladu s sporazumom o sofinanciranju z dne 27.8.2019 in Aneksom k sporazumu z dne
27.11.2019 bo trenutni upravljavec, Direkcija za infrastrukturo RS, financirala obnovo vozišča,
Občina Mengeš pa ostale površine, cestno razsvetljavo ter obnovo vodovoda in kanalizacije.
Na podlagi navedenega bi morala Občina Mengeš v proračunu za leto 2021 zagotoviti 400.000,00
EUR z vključenim DDV.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o potrditvi DIIP za projekt »Rekonstrukcija
Slovenske ceste«, izdelovalca Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. v predloženem besedilu.
Franc JERIČ
župan

predlog sklepa
Na podlagi 22. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP , 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18), 42. in 44. člena
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), 18.
člena 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 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji
_____redni seji dne______sprejel
SKLEP
O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA PROJEKT
»REKONSTRUKCIJA SLOVENSKE CESTE«
I.
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) za projekt:
Rekonstrukcija Slovenske ceste, ki ga je decembra 2020 izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični
zavod, d.d. in je priloga tega sklepa.
II.
Investicija se bo skladno s časovnim načrtom izvajala v letu 2021.
III.
Predvideni viri financiranja projekta za Občino Mengeš so:
- občinski proračun v znesku 400.000,00 EUR.
Poleg navedenih sredstev bo Občina Mengeš v proračunu za leto 2021 zagotovila tudi sredstva za
obnovo kanalizacije in vodovoda v sklopu projekta Rekonstrukcija Slovenske ceste.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc JERIČ
župan

PRILOGA:
- DIIP za projekt: Rekonstrukcija Slovenske ceste, ki ga je decembra 2020 izdelalo podjetje
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana.

