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1. OPREDELITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA INVESTICIJE
1.2.

OPREDELITEV INVESTITORJA

Investitor projekta je Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, zanj Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo (DRSI). DRSI opravlja naloge na dveh področjih, in sicer: področju cestne
infrastrukture in področju železniške infrastrukture.
V okviru cestne infrastrukture opravlja strokovno tehnične, upravne, organizacijske in razvojne
naloge na področjih graditve, vzdrževanja in varstva državnih cest ter varstva prometa na njih,
nadzora nad njihovim stanjem, upravne naloge na področju pobiranja povračil za uporabo cest,
vodenje evidence o državnih cestah, druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki
urejajo javne ceste, in naloge v zvezi s prevozi v tovornem in potniškem cestnem prometu. S
kakovostnim cestnim omrežjem se Slovenija približuje evropskemu prostoru, kar povečuje
gospodarsko povezovanje ter omogoča boljši in učinkovitejši pretok blaga in ljudi. Investicije v cestno
infrastrukturo spodbujajo gospodarski razvoj, saj vlaganja prinašajo poleg razvojnih tudi neposredne
multiplikativne gospodarske učinke.
Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnega cestnega omrežja omogoča osnovno uporabnost cest v
vseh razmerah, ki lahko ob ustreznem in zadostnem izvajanju bistveno pripomore k zmanjševanju
stroškov vlaganj v cestno omrežje. Poleg upravljanja in rednega vzdrževanja pomembno oblikujejo
finančni načrt tudi aktivnosti investicijskega vzdrževanja in gradnje državnih cest in državnega
kolesarskega omrežja ter naloge varstva okolja zaradi prometa. Velik poudarek aktivnosti v okviru
cestnega prometa in infrastrukture je na izboljšanju prometne varnosti, kar predstavlja urejanje
križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, itd.
Ukrepi na področju državnega cestnega omrežja imajo učinke na ohranjanje omrežja (obnova in
preplastitev), povečanje prometne varnosti (križišča in ureditve), zagotavljanje dostopnosti (sanacija
brežin, plazov, zidov in propustov, sanacije in rekonstrukcije premostitvenih objektov, nadomestne
gradnje in novogradnje objektov), zmanjšanje stroškov uporabnikov (novogradnje, obvoznice,
rekonstrukcije ter modernizacije) ter izboljšanje bivanja (kolesarske povezave in okolje).
Investicije v cestno infrastrukturo imajo poleg direktnih tudi posredne družbeno‐ekonomske učinke.
Z gradnjo sodobnih cestnih povezav se znižujejo stroški transporta, s čimer se povečuje konkurenčna
sposobnost gospodarstva.

1.3.

OPREDELITEV SOFINANCERJA

Občina Mengeš je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 22 km2. Po površini se med
slovenskimi občinami uvršča na 196. mesto.
Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:
Občina je imela po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije letu 2020 8.402 prebivalcev. Po
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami v letu 2018 uvrstila na 66. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 355 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu večja
kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).
DIIP: Rekonstrukcija Slovenske ceste

5

Občina Mengeš

Povprečna starost občanov je bila 42,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(43,3 leta).
V obravnavanem letu je bilo v občini 353 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 67 % stanovanj je
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 89 m2.
Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev);
ta je bil v povprečju star 10 let.
Občina Mengeš ima v okviru občinske Uprave ustanovljeno Službo za investicije in okolje. Naloga
Službe za investicije in okolje je med drugim tudi vodenje in spremljanje investicij.
Odgovorna oseba Službe za investicije in okolje Občine Mengeš je Uroš Drobež.

1.4.

OPREDELITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Odgovorna oseba za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je direktor LUZ, d.d.,
Tadej Pfajfar, vodja projekta izdelave je Matej Hašaj.
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. (LUZ, d.d.) je delniška družba v večinski lasti zaposlenih delavcev.
Družba deluje od leta 1960 in zaposluje redno ca. 90 strokovnjakov, ter začasne sodelavce. Več kot
dve tretjini zaposlenih ima univerzitetno ali visoko izobrazbo.
LUZ d.d. se je v desetletjih delovanja razvil v podjetje, ki zagotavlja celovite in kakovostne usluge na
področju prostorskega, urbanističnega, krajinskega in arhitekturnega načrtovanja, komunale,
prometa, urbane ekonomike, informatike, geodezije in varstva okolja.
Začetna usmerjenost LUZ‐a v izdelavo prostorske planske in urbanistične dokumentacije se
dopolnjuje s projektiranjem, informatiko ter projektnim in upravnim inženiringom. Utečeno izdelavo
prostorske dokumentacije spremljajo različne strokovne preveritve, analize, razvojno naravnane
študije in analize ter aplikativno raziskovalna dejavnost s področja urejanja prostora. Struktura in
izkušenost zaposlenih omogočata uspešno odzivanje na zelo raznolike prostorske probleme.
Tabela 1.2.1.: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije
Ime
Skrajšano ime
Naslov
Matična številka
ID številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Telefon
Fax
E‐mail

Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
5077923
SI87778955
02923‐0010577408 pri NLB d.d.
(01) 3602‐404
(01) 3602‐401
Info@luz.si
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Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010,
27/2016).

1.5.

OPREDELITEV UPRAVLJAVCA INVESTICIJE

Upravljavec investicije je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Na Direkciji za infrastrukturo
so zadolženi za opravljanje nalog, ki so potrebne za nemoteno gradnjo, vzdrževanje in varstvo glavnih
in regionalnih cest ter vzdrževanje državnega kolesarskega omrežja. Gradijo, obnavljajo in vzdržujejo
tudi javno železniško infrastrukturo.
Z dejavnostmi, ki jih izvajajo, prispevajo k izboljšanju prevoznosti, zagotavljanju prometne varnosti,
dostopnosti in uporabnosti javne prometne infrastrukture, s tem pa pripomoremo h gospodarskemu
in prostorskemu razvoju občin in države ter hkrati zmanjšujemo obremenitve naravnega in bivalnega
okolja.
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2. ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO
2.1.

SEDANJE STANJE

Slovenska cesta je glavna mestna cesta, ki poteka skozi samo historično jedro Mengša v smeri sever‐
jug. Služila je kot glavna cestna povezava med Ljubljano in Kamnikom ter zaledjem. Današnji prečni
gabarit Slovenske ceste je podrejen intenzivnemu (tudi tovornemu) prometu in je bil prilagojen tako,
da je omogočal dobro tranzitno pretočnost. Širina regionalne Slovenske ceste je dimenzionirana za
vožnjo tovornih vozil z priklopniki in je dimenzij med 7 do 11 m. Pločniki so na mestoma ožji od 1,5 m
ter dvignjeni nad cestišče, kolesarske steze na Slovenski cesti ni.
Javnega prostora ob Slovenski cesti praktično ni. Zaradi intenzivnega prometa skozi mestno središče
so se prebivalci sčasoma začeli izogibati Slovenski cesti in se umikati v njeno zaledje. Trgovski in
gostinski lokali so poiskali prijaznejše lokacije ali pa so se orientirali stran od prometa. Pešci so ozke
pločnike uporabljali samo v nujnih primerih za čim hitrejši prehod do mirnejših področij, oziroma so
do ciljnih lokacij raje dostopali z avtomobili. Zaradi tresljajev in hrupa so stanovalci Slovenske ceste
svoje bivanjske prostore preuredili tako, da so jih orientirali proč od prometa. Lastniki so vhode v
stanovanjske hiše pogosto zazidali in jih uredili na dvoriščni strani. Na Slovenski cesti so ostali
večinoma le še dovozi do stanovanjskih hiš. Ozke površine namenjene pešcem so izpostavljene
hrupu, tresljajem in onesnaženosti, zato niso privlačne za gibanje ali zadrževanje oseb.
Po izgradnji Mengeške obvoznice je obstoječa ureditev Slovenske ceste neprimerna in predstavlja
potrato najbolj dragocenega mestnega prostora, prav tako je cesta dotrajana, kaže pa se velik
potencial za ureditev Slovenske ceste na način, da bo bolj privlačna za pešce in kolesarje. Zmanjšanje
površine, namenjene motornim vozilom, omogoča ureditev privlačnega javnega prostora, ki bo
povečal vtis urejenosti in krepil lokalno identiteto.

2.2.

RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Cestišče je dotrajano, z izgradnjo obvoznice mimo naselja Mengeš severno in vzhodno od naselja 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, večjo pozornost se nameni predvsem
ureditvi peš in kolesarskega prometa.
V obstoječi cesti in pločnikih poteka tudi vsa komunalna infrastruktura, ki je prav tako dotrajana in
potrebna sanacije. V sklopu projekta Rekonstrukcija Slovenske ceste se bo na obravnavanem odseku
rekonstruiralo tudi vso komunalno infrastrukturo. Vodovod je dotrajan in posledično prihaja do
prekomernih intervencijskih vzdrževalnih del. Kanalizacija je zaradi velike obremenitve ceste s
tranzitom potrebna prenove. Komunalno infrastrukturo bodo sočasno z ureditvijo povoznih površin
ter površin namenjenih pešcem in kolesarjem obnovili upravljavci le te. S preusmeritvijo tranzitnega
prometa na obvoznico, se Mengšu ponuja edinstvena priložnost za novo prometno ureditev na
Slovenski cesti, torej v središču mesta.

DIIP: Rekonstrukcija Slovenske ceste

8

Občina Mengeš

3. CILJI IN NAMEN INVESTICIJE, SKLADNOST Z DOKUMENTI DOLGOROČNEGA
RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA
3.1.

RAZVOJNE MOŽNOSTI, CILJI IN NAMEN INVESTICIJE

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 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, obsega tudi priključke obstoječih ulic in cest na Slovensko cesto v
omenjenem območju ter križišče Kolodvorske in Kamniške ceste na severnem delu območja.

Slika 3.1.1.:

Prikaz območja ureditev, vir: www.geoprostor.net/piso
DIIP: Rekonstrukcija Slovenske ceste
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3.2.

SKLADNOST DIIP Z DOKUMENTI DOLGOROČNEGA RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA

Pri načrtovanju in projektiranju investicije so bili upoštevani cilji in usmeritve naslednjih razvojnih
dokumentov:
- Strategije razvoja Slovenije,
- Strategije prostorskega razvoja Slovenije in
- Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije

3.2.1. Strategija razvoja Slovenije (SRS)
Strategija razvoja Slovenije SRS je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel
trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik.
Področne, sektorske in regijske strategije razvoja, nacionalni programi in drugi razvojni dokumenti
morajo biti v svojih vsebinskih opredelitvah skladni s splošnimi strateškimi usmeritvami, hkrati pa
morajo biti usklajeni tudi z drugimi dokumenti, ki so namenjeni doseganju istih ali podobnih ciljev.
SRS kot krovni strateški razvojni dokument upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov,
jih povezuje v koherentno celoto in usklajuje z razvojnimi cilji države kot celote.
SRS opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V ospredju
nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne
osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna
ter kulturna razmerja. Blaginja kot cilj strategije torej poleg materialnih vključuje tudi nematerialne
sestavine kot so osebnostni razvoj in samouresničevanje, vključenost v družbo in varnost,
sodelovanje, razvoj individualne in kulturne identitete, ter druge. Doseganje razvojnega cilja se izrazi
v celovitem povečanju blaginje, izmerjene s tradicionalnimi ekonomskimi merili razvoja (bruto
domači proizvod na prebivalca) in novimi merili razvoja, kot so indeks človekovega razvoja, indeks
pristnega varčevanja, kazalec trajnostnega razvoja, itd.
Štirje temeljni cilji razvoja Slovenije so:
1) Gospodarski razvojni cilj,
2) Družbeni razvojni cilj,
3) Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj in
4) Razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju.
Zaradi takšne postavitve ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije,
hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje, to je ob upoštevanju
specifičnih razvojnih priložnosti in zaostankov Slovenije. Izvajanje razvojne funkcije države preko
koordinacije področnih politik in uporabe ustreznih finančnih instrumentov je podrobneje razdelano
v Državnem razvojnem programu (DRP).
Uvedba Državnega razvojnega programa služi kot način "prevedbe" strateških usmeritev v konkretne,
ter s proračunskimi možnostmi skladne programe in projekte. DRP je oblikovan tako, da zajema
celovito razvojno politiko države, po vsebini (prioritetah) usklajeno s SRS, glede financiranja pa z
državnim proračunom in z realnimi možnostmi države za pridobivanje sredstev iz drugih virov.
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Strategija bo svoje namene dosegla, če bo postala orodje neprestanih družbenih razvojnih
sprememb. Zato je treba zagotoviti izvajanje in spremljanje uresničevanja sprejete strategije in njeno
sprotno dopolnjevanje.
Projekt Ureditev G2‐104/1496 Mengeš (Slovenska cesta) uresničuje vsaj dva cilja, ki jih opredeljuje
Strategija razvoja Slovenije, in sicer razvoj Slovenije na gospodarskem in družbenem področju.

3.2.2. Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v
prostoru. Podaja splošna izhodišča in značilnosti slovenskega prostora, na osnovi katerih so določeni
cilji prostorskega razvoja Slovenije. Je tudi izhodišče za načrtovanje in urejanje prostora v lokalnih
skupnostih, saj bodo na njeni podlagi občine v prihodnjih treh letih pripravile svoje strategije razvoja
do leta 2020.
Strategija naj bi ob dokaj veliki razpršenosti poselitve v Sloveniji zagotovila medsebojno
dopolnjevanje tako mestnih kot podeželskih območij ter povezanost z evropskimi infrastrukturnimi
sistemi. Zavzema se tudi za večjo porabo obnovljivih virov energije.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih
dejavnikov prostorskega razvoja. Na prostorski razvoj Slovenije vplivajo spremenjene
družbenoekonomske in pravne razmere ter z njimi povezane razvojne opredelitve države, pospešen
razvoj tržnega gospodarstva, spremenjen geopolitični položaj Slovenije in na novo vzpostavljeni
mednarodni odnosi, procesi globalizacije in vključevanja v Evropsko unijo ter prehod v informacijsko
družbo.
Ob upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja opredeljeni z namenom razreševanja obstoječih
in pričakovanih prostorskih problemov v Sloveniji ter preusmeritve negativnih teženj in doseganja
večje stopnje urejenosti v prostoru, in so sledeči:
1) Racionalen in učinkovit prostorski razvoj,
2) Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij,
3) Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru,
4) Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij,
5) Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi,
6) Medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij,
7) Povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi,
8) Preudarna raba naravnih virov,
9) Prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami,
10) Kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti,
11) Ohranjanje narave in
12) Varstvo okolja.
Investicija sovpada s cilji, ki jih opredeljuje Strategija prostorskega razvoj Slovenije, natančneje s cilji:
»Racionalnega in učinkovitega prostorskega razvoja«, »Kvalitetnega razvoja in privlačnosti mest ter
drugih naselij« ter »Varstva okolja«, saj predvideva rekonstrukcijo vozlišča s ciljem preprečitve
zastojev.
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3.3.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2014 – 2020

Regionalni razvojni program je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje
razvojne prednosti razvojne regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene
programe spodbujanja razvoja v razvojni regiji, medtem ko je izvedbeni načrt regionalnega
razvojnega programa nabor usklajenih razvojnih projektov, ki predstavljajo uresničevanje
regionalnega razvojnega programa.
Z regionalnim razvojnim programom se uskladijo razvojni cilji na področju gospodarskega, socialnega,
izobraževalnega, javno‐zdravstvenega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v razvojni
regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.
V pripravi pa je tudi Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 – 2020.
Obdobje 2014 do 2020 je enako obdobju vsakokratne finančne perspektive Evropske unije kot je
določeno s strategijo razvoja Slovenije in zakonodajo EU. Sklep o pripravi Regionalnega razvojnega
programa Ljubljanske urbane regije je bil sprejet novembra 2012 na seji Regionalnega razvojnega
sveta Ljubljanske urbane regije.
V regionalnem razvojnem programu so določene prednostne naloge regije za obdobje od leta 2014
do 2020. Vizija razvoja Ljubljanske urbane regije ostaja enaka kot je bila v prejšnjem programskem
obdobju, saj še vedno odseva želje in tri dolgoročne cilje regije, ki si jih želi doseči:
1) delujoče somestje,
2) ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja in
3) postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
Regija zaradi preglednosti in enostavnosti razumevanja programa za doseganje ciljev predlaga osem
glavnih ukrepov, ki so pozneje razdelani v aktivnosti. Ti ukrepi so:
1) dostopnost za kakovost življenja,
2) ohranjena dediščina,
3) načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora,
4) učinkovite komunalne storitve,
5) enake možnosti – prispevek h konkurenčnosti regije,
6) kultura – konkurenčna prednost regije,
7) e‐uprava in
8) podporno okolje za podjetništvo.

3.4.

USKLAJENOST PROJEKTA S STRATEGIJAMI

Projekt je skladen s Strategijo razvoja Slovenije, Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in
Regionalnim razvojnim programom Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014‐2020.
Investicija sledi viziji in gospodarskim ter družbenim razvojnim ciljem Strategije razvoja Slovenije.
Investicija sledi naslednjim prioritetam Strategije prostorskega razvoja Slovenije: vitalna in urejena
mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij ter povezan in usklajen razvoj prometnega in
poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture.
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Projekt Ureditev G2‐104/1496 Mengeš (Slovenska cesta) se sklada tudi z Regionalnim razvojnim
programom Ljubljanske urbane regije 2014‐2020. Skupne točke je moč najti predvsem med
naslednjima dvema regionalnima ciljema: dostopnost za kakovost življenja in načrtovanje za
zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora.
Projekt je usklajen tudi s kohezijskim projektom Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš –
Trzin – Ljubljana. Občina Mengeš se je v projekt regionalne kolesarske povezave občine severno od
Ljubljane vključila med prvimi in tako postala vezen člen kolesarske poti od Kamnika do Ljubljane.
Ureditev omenjene kolesarske poti predstavlja pomembno prednost za vse bližnje prebivalce, saj se
ne načrtuje le urejanje obstoječih kolesarskih poti, ampak tudi gradnjo novih, povezovalnih
kolesarskih poti. Projekt koordinira Občina Kamnik, ki intenzivno sodeluje z izvajalcem za pripravo
trase kolesarske poti, vključno z območjem občine Mengeš ter vse potrebne dokumentacije za
izgradnjo.
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4. UGOTOVITVE RAZLIČNIH VARIANT
Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava varianto »z investicijo« ter varianto »brez
investicije«.

4.1.

VARIANTA »BREZ« INVESTICIJE

V tem primeru so stroški investicije enaki nič, kar pomeni ohranitev obstoječega stanja. To pomeni,
da se v primeru variante »brez« investicije ohranja:
- neustrezna prometna varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev;
- izredna nevarnost za šolarje, saj je predmetna cestna povezava tudi šolska pot,
- nadaljnje propadanje vozne površine obravnavanega odseka ceste,
- negativni vplivi na okolje,
- s turističnega in bivalnega vidika neprimerna ureditev središča mesta.

4.2.

VARIANTA »Z« INVESTICIJO

Varianta z investicijo zajema rekonstrukcijo Slovenske ceste, zamenjavo dotrajanih komunalnih vodov
in ureditev javnih površin ob cestišču. Z investicijo se poveča varnost vseh udeležencev v prometu,
zlasti peščev in kolesarjev. Prepreči se nadaljnje propadanje vozne površine ter rast stroškov
tekočega in investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture.
Rekonstrukcijo komunalne infrastrukture na obravnavanem območju bodo izvedli posamezni
upravljavci infrastrukture (Telekom, Petrol,…)
Investicija v projekt Rekonstrukcija Slovenske ceste je v javnem interesu, saj pomeni izboljšanje javne
infrastrukture dostopne vsem občanom občine Mengeš, tako se poveča privlačnosti centra naselja
(lokalno in regijsko), kar ima pozitiven učinek tudi na turizem in počutje prebivalcev.
Podroben opis investicije sledi v nadaljevanju.

4.2.1. Opis različice z investicijo
Želja občine Mengeš je, da se tranzitni promet preusmeri na obvoznico, Slovenska cesta pa se nameni
lokalnemu prometu oziroma dostopu do javnih programov, ki jih ponuja center Mengša.
Idejna zasnova ohranja dvosmerni promet na Slovenski cesti. Ureditev je načrtovana enonivojsko, v
enaki višini kot površine za pešce (višinska razlika 2 cm). Širina cestišča vključno s površinami za
kolesarje je 7,0 m, na celotnem območju obdelave ima cesta strešni naklon v naklonu 2,50%. Cestne
in kolesarske površine so predvidene v asfaltni utrditvi.
Pri projektiranju se je na nekaterih mestih zamikal rob vozišča z namenom pridobivanja prostora za
površine za pešce, prav tako so se površine za pešce razširile tam, kjer so bile prej niše avtobusnih
postajališč.
Vzdolžni profil ceste se v največji možni meri prilagaja obstoječemu višinskemu poteku.
Pri projektiranju je bila upoštevana projektna hitrost Vrač=30km/h. Dvosmerni promet je načrtovan z
dvema voznima pasovoma širine 2,25 m (skupaj 4,50 m) ločenima z neprekinjeno ločilno črto in z
dvema pasovoma za kolesarje širine 1,25 m (skupaj 2,5 m) zvezno vzdolž celotne Slovenske ceste.
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Površine za kolesarje so projektirane v obliki obojestranskega kolesarskega pasu. Od vozišča je
kolesarski pas ločen s prekinjeno ločilno črto.
Obstoječa križišča se uredi tako, da se manjše ceste na Slovensko cesto navezujejo z radijem 6 m,
večje ceste (Prešernova, Kolodvorska, Grobeljska cesta ter Trdinov trg) pa z radijem 8 m.
Obstoječi uvozi z dvorišč na Slovensko cesto se ohranjajo. Uvoz in izvoz na Slovensko cesto je
enostaven zaradi poglobljenega cestnega robnika in enonivojske cestne ureditve.
Postajališča javnega potniškega prometa se v sklopu ureditve Slovenske ceste uredijo na novo.
Avtobusna postajališča so načrtovana na enakih mestih kot v obstoječem stanju. Postajališča niso
vzpostavljena v nišah izven vozišča temveč na voznem pasu. Taka ureditev namreč ne posega v
prostor za pešce, hkrati pa deluje kot dodaten ukrep umirjanja prometa. Vsa vozišča so predvidena v
dolžini, ki omogoča ustavljanje enega zgibnega avtobusa. Ob vsakem postajališču je načrtovano
čakališče z nadstrešnico. Vodenje pešcev se v območju avtobusnih postajališč uredi ločeno, za
postajališčem. Označba kolesarskega pasu se mora končati najmanj 5,00 m pred označbo postajališča
in nadaljevati 3,00 m po označbi za postajališče.
Površine za pešce se uredi zvezno vzdolž Slovenske ceste v čim bolj enotni potezi. Površine za pešce v
območju obdelave niso višinsko ločene od vozišča, temveč so zasnovane enonivojsko (višinska razlika
2 cm). Obstoječe površine za pešce se vzdolž Slovenske ceste večinoma ohranja v obstoječih
gabaritih, na lokacijah, kjer je več prostora, pa se prostor za pešca razširi. Prostor za pešca se celovito
uredi s tlakovanjem, opremi z urbano opremo in zasadi z drevjem. Površine za pešce se uredi s
tlakovanjem v kombinaciji asfalta in granitnih kock. Cestni robniki, ki so del površin za pešce, so široki
0,30 m in so tonalitni robniki dimenzij š/g/d = 30 cm / 20 cm / 100 cm. Robniki so na vogalu, ki je
obrnjen proti vozišču, porezani po diagonali, kar omogoča kolesarjem, da lažje prevozijo robnik.
Nakloni površin za pešce znašajo 2,00%.
Odvodnjavanje cestnih površin je urejeno s strešnim naklonom cestišča. Cestni robniki so nad
cestišče dvignjeni za 2 centimetra, kar zadostuje vodenju meteorne vode do meteornih jaškov. Ti so
izvedeni z ravnimi, povoznimi litoželeznimi pokrovi.
Znaki, ki se bodo postavljali na novo bodo navedeni v prometni situaciji, ostali znaki se po potrebi
demontirajo in se po končanih delih postavijo ponovno. Obstoječi znaki, ki ustrezajo novi ureditvi in
so dobro ohranjeni, se lahko ponovno uporabijo. Znaki, ki ne ustrezajo novi ureditvi in/ali niso skladni
s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RR 99/15 in 46/17) se
odstranijo in nadomestijo z novimi.
Celotno območje obnove se načrtuje na način, da je dostopno tudi slepim in slabovidnim. Vodilna
linija na pločnikih poteka ob fasadah, dopolnjena pa je z vodilno linijo v tlaku na avtobusnih
postajališčih in na delih kjer drugačno vodenje ni možno. Predvidene so čepaste taktilne oznake ob
prehodih za pešce in na avtobusnih postajališčih. Vgrajuje se standardne taktilne oznake bele barve v
dveh izvedbah: vodilne rebraste taktilne oznake in opozorilne čepaste oznake. Taktilne oznake
morajo biti v skladu s standardoma SIST ISO 21542 in SIST 1186.
Semaforizirani bosta le dve križišči in sicer na skrajnem severnem in južnem delu območja obdelave.
Na severnem delu območja gre za križišče Prešernove ceste, Kamniške ceste in Slovenske ceste, na
jugu pa križišče Grobeljske ceste, Slovenske ceste in Trdinovega trga. Semaforji na omenjenih
križiščih se pozicijsko prilagodijo predvidenemu vodenju kolesarjev in pešcev, semaforizacija se
uskladi z najnovejšimi pravilniki in smernicami.
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V okviru prenove Slovenske ceste se predvidi tudi ureditev javne razsvetljave. To se umesti ob
zahodni rob cestišča, na površine za pešce tik ob cestne robnike. Temelji svetilk so izvedeni pod
temelji cestnih robnikov. Svetilke so postavljene v enakomernem rastru na razdaljah cca 14 m vzdolž
celotne ureditve, razen v območju Glavnega trga, kjer se javna razsvetljava prilagodi novi ureditvi
trga.

4.2.2. Možna faznost izvajanja investicije
Fazna izvedba investicije praktično ni možna. Investicijo bi se lahko izvedlo v dveh sklopih, ureditev
cestišča in ureditev drugih javnih površin, kar pa je zaradi prepletenosti komunalnih vodov in nove
razmejitve cestišča in pohodnih površin povezano z nesorazmernimi stroški začasnih ureditev.

4.2.3. Pregled lastništva
Zemljišča na katera se s projektom posega so v lasti Republike Slovenije in Občine Mengeš.

4.2.4. Veljavna prostorska dokumentacija
Na območju velja Občinski prostorski načrt občine Mengeš, ki ga je potrebno upoštevati pri
načrtovanju vseh posegov.
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5. VRSTA IN VREDNOST INVESTICIJE
5.1.

VRSTA INVESTICIJE

Investicija Ureditev Slovenske ceste spada v vrsto investicij '' Rekonstrukcije in tehnološke
posodobitve''. Investicija predstavlja rekonstrukcijo in tehnološko posodobitev Slovenske ceste v
Mengšu.

1
2
3
4
5

VRSTA INVESTICIJE
Manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa
Nadomestni športni objekt
Šolski objekt ‐ športni standard
Ostali športni objekti in naprave
Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta

Tabela 5.1.1: Uvrstitev projekta glede na vrsto investicije

5.2.

OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Ocena stroškov je bila določena na podlagi predvidenega obsega del, primerljivih projektov,
razpoložljive dokumentacije, raziskav ter ekspertnih mnenj s področja investicij v tovrstne projekte.
Ocenjena vrednost
1 OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1a
Preddela
29.600,00 €
1b
Rušitvena dela
58.636,00 €
1c
Odvodnjavanje
80.334,00 €
1d
Voziščna konstrukcija
209.264,00 €
1e
Oprema ceste
18.188,00 €
1f
Nepredvidena dela (10%)
39.602,20 €
2 OBNOVA POHODNIH POVRŠIN
2a
Preddela
17.394,81 €
2b
Rušitvena dela
34.458,18 €
2c
Odvodnjavanje
47.209,28 €
2d
utrjene površine
122.976,60 €
2e
oprema
10.688,41 €
2f
Nepredvidena dela (10%)
23.272,73 €
2g
Javna razsvetljava
49.500,00 €
PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA
3 DOKUMENTACIJA
84.400,00 €
4 VODENJE PROJEKTA IN NADZOR
22.233,73 €
skupaj
ddv

847.757,93 €
186.506,74 €

skupaj z ddv

1.034.264,67 €

Tabela 5.2.1: Ocena investicijske vrednosti za projekt Ureditev Slovenske ceste (stalne cene)

DIIP: Rekonstrukcija Slovenske ceste

17

Občina Mengeš

Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja krajša od enega leta, skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ni potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi po tekočih cenah.
Pri izračunih tekočih cen se upoštevajo inflacijske stopnje, ki so predvidene za pripravo državnega
proračuna oziroma tiste, ki ji pripravlja in objavlja nosilec javnih pooblastil za makroekonomske
analize Republike Slovenije.

5.3.

DOLOČITEV POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo
in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na
dodano vrednost in sicer:
- za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj
dokument identifikacije investicijskega projekta;
- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije
investicijskega projekta in investicijski program;
- za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije
investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
Investicija Ureditev Slovenske ceste presega vrednost 500.000 eur z davkom na dodano vrednost in
ne presega vrednosti 2.500.000 eur z davkom na dodano vrednost. Iz navedenega sledi, da je za
investicijo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program.
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6. OCENA MOŽNOSTI IZVEDBE PROJEKTA V ENI IZMED OBLIK JAVNO –
ZASEBNEGA PARTNERSTVA
Na podlagi 8. člena Zakona o javno‐zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) se je izvedla
ocena možnosti izvedbe projekta v eni izmed oblik javno‐zasebnega partnerstva. Ocena upravičenosti
izvedljivosti projekta je narejena s primerjavo možnih načinov pristopa k investiciji z vidika virov
financiranja.
1. varianta: financiranje projekta s strani Občine Mengeš
Varianta predvideva financiranje projekta v celoti iz lastnih sredstev naročnika. Varianta je izvedljiva v
primeru, da Občina Mengeš zagotovi ustrezna finančna sredstva. Glede na oceno vrednosti investicije
se predvideva izvedba javnega naročila gradnje skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 91/15 in 14/18).
2. varianta: javno‐naročniška oblika javno‐zasebnega partnerstva
Varianta predvideva udeležbo zasebnega partnerja pri izvedbi projekta, pri čemer je interes
zasebnega vlagatelja v določeni koristi, ki jo ima od projekta. Navedena korist bi se lahko izrazila v
pridobitvi določenega dela zemljišča v last, kar pa je v nasprotju s politiko investitorja in javnim
interesom. Uporaba javnih površin je namenjena vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.
3. varianta: koncesijska oblika javno‐zasebnega partnerstva
Varianta predvideva vlaganje zasebnega kapitala v projekt, z opcijo, po kateri bi zasebni subjekt v
zameno za vložek v gradnjo pridobili izključno pravico upravljanja javnih površin (koncesijo) za
določeno daljše časovno obdobje, npr. 20 ali 30 let. Ugotovljeno je, da je to v nasprotju s politiko
investitorja in javnim interesom. Koncesionarjev cilj je, da v obdobju upravljanja povrne investicijo,
kar bi v primeru projekta Ureditev Slovenske ceste imelo za posledico zaračunavanje uporabe javnih
površin, to je pa v nasprotju s politiko investitorja vezano na uporabo javnih površin.
4. varianta: statusna oblika javno‐zasebnega partnerstva
Varianta predvideva ustanovitev skupnega podjetja v t.i. mešani lasti (delež zasebnega partnerja in
delež javnega partnerja) za namene trženja investicije, oziroma katero od podoblik (npr.
dokapitalizacija družbe v lasti investitorja z zasebnim kapitalom v obliki finančnega ali stvarnega
vložka ali podobno). Varianta z enako utemeljitvijo kot pri varianti 3 ni skladna s politiko investitorja
in javnim interesom.
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7. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV INVESTICIJE
7.1.

PREDHODNA IN SPREMLJAJOČA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Obravnavano območje je deloma obdelano v sledeči projektni dokumentaciji:
‐ Prometna ureditev v centru Mengša, idejna zasnova št. 09/19, december 2019, Arhitekturni
atelje Uršula Lenščak, s.p.
‐ PZI načrt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, izdelovalca
LUZ d.d. št. proj: 8505, maj 2020
Za izvedbo projekta je potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo, ki mora smiselno upoštevati
rešitve predhodno izdelanih dokumentov.

7.2.

NAVEDBA IN OPIS LOKACIJE

Slovenska cesta predstavlja osrednjo ulico naselja Mengeš. Pred izgradnjo obvoznice je po njej
potekal osebni in tranzitni promet predvsem iz smeri Ljubljane proti Kamniku in obratno. Ulica je bila
dimenzionirana predvsem za tranzitni promet, kljub temu je predstavljala ozko grlo čez naselje, kar je
nemalokrat povzročilo prometne zastoje. Z izgradnjo obvoznice poteka večino tranzitnega prometa
po vzhodni strani naselja po obvoznici, ulica pa postaja vse bolj mestna promenada.
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7.2.1. Makrolokacija
Naselje Mengeš leži na zahodnem delu Kamniškobistriške ravnine, zahodno od Domžal.

Slika 7.2.1.1:

Makrolokacija predvidene ureditve (vir: Atlas okolja)
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7.2.2. Mikrolokacija

Slika 7.2.2.1:

Mikrolokacija predvidene ureditve (vir: Atlas okolja)
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7.3.

PROSTORSKI AKTI

Območje predvidenih ureditev je v prostorskem načrtu po namenski rabi opredeljeno kot PC
(površine cest) z oznako PC/16.

Slika 7.3.1: Izsek iz OPN, vir: www.geoprostor.net/piso
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7.4.

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE PROJEKTA

okt.21

sep.21

avg.21

jul.21

jun.21

maj.21

apr.21

mar.21

feb.21

jan.21

dec.20

nov.20

Po potrditvi DIIP je predvidena priprava PZI dokumentacije in izdelava Investicijskega programa. Po
potrditvi celotne dokumentacije se bo izvedel postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca del.
Oddaja del bo izvedena v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN‐2. Izbor izvajalca GOI del je
predviden v aprila 2021. Končanje gradnje oz. začetek obratovanja je predviden za oktobra 2021.

izdelava dokumentacije
postopek naročanja
gradnja
predaja v obratovanje
Tabela 7.4.1: Časovni načrt izvedbe projekta

7.5.

VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

7.5.1. Varstvo naravne dediščine
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je izdal strokovno mnenje na podlagi posredovane vloge
in IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev) dokumentacije. Zavod v
strokovnem mnenju ugotavlja, da se lokacija posega nahaja izven območij z naravovarstvenimi
statusi, zato je z njihovega stališča poseg sprejemljiv.

7.5.1. Varstvo kulturne dediščine
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj je na podlagi posredovane vloge
in IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev) dokumentacije izdal
kulturnovarstvene pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri nadaljnji prijavi projektne dokumentacije.
Zavod bo med gradnjo izvajal strokovno konservatorski nadzor, stroški strokovno konservatorskega in
arheološkega nadzora ne bremenijo investitorja.

7.6.

VIRI FINANCIRANJA

Financiranje projekta bo deljeno.
Del investicije (cestišče) bo financiran s strani proračuna Republike Slovenije na podlagi Sporazuma o
sofinanciranju (št. 2431‐19‐001453 – DRSI in št. 371‐32/2019 – Občina Mengeš) in aneksa k
Sporazumu (št. 2431‐19‐001453 ‐1 – DRSI in št. 371‐32/2019 ‐1 – Občina Mengeš), sklenjenega med
Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Mengeš. Ministrstvo za infrastrukturo ima zagotovljena
finančna sredstva za investicijo v proračunu Republike Slovenije na postavki NRP: 2431‐17‐0018.

DIIP: Rekonstrukcija Slovenske ceste

24

Občina Mengeš

Drugi del ureditev javnih površin bo financiran s proračuna Občine Mengeš; Občina Mengeš ima za ta
del odprto proračunsko postavko 13119, NRP OB072‐20‐0015‐13119 ‐ Rekonstrukcija Slovenske
ceste.

7.7.

DINAMIKA VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Stalne cene so cene, ki veljajo takrat, ko se izdeluje investicijska dokumentacija, t.j. november 2020.
Stalna (ocenjena, standardna) cena je tako načrtovana (planska) nabavna cena. V 4. poglavju je
podan izračun stroškov investicije po stalnih cenah, kar pomeni po cenah, ki veljajo sedaj.
Tekoče cene pa so cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne
rasti cen (inflacija – Jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR 2020).
Količine in obseg del je ocenjen na podlagi vedenj in podatkov na dan priprave elaborata.
Investicijska vrednost projekta je ocenjena po stalnih cenah, ki veljajo v času izdelave investicijske
dokumentacije, ker dinamika investiranja krajša od enega leta dinamika vlaganj po tekočih cenah v
skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. L. RS št. 60/06,54/10,27/16) ni podana.
Predvidena dinamika vlaganj v projekt po stalnih cenah:
DINAMIKA VLAGANJ ‐ stalne cene
2020
1a
1b
1c
1d
1e
1f
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g

1 OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Preddela
Rušitvena dela
Odvodnjavanje
Voziščna konsrukcija
Oprema ceste
Nepredvidena dela (10%)
2 OBNOVA POHODNIH POVRŠIN
Preddela
Rušitvena dela
Odvodnjavanje
utrjene površine
oprema
Nepredvidena dela (10%)
Javna razsvetljava
PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA
3 DOKUMENTACIJA
4 VODENJE PROJEKTA IN NADZOR

Tabela 7.7.1:

2021
29.600,00 €
58.636,00 €
80.334,00 €
209.264,00 €
18.188,00 €
39.602,20 €

skupaj

17.394,81 €
34.458,18 €
47.209,28 €
122.976,60 €
10.688,41 €
23.272,73 €
49.500,00 €

29.600,00 €
58.636,00 €
80.334,00 €
209.264,00 €
18.188,00 €
39.602,20 €
‐ €
17.394,81 €
34.458,18 €
47.209,28 €
122.976,60 €
10.688,41 €
23.272,73 €
49.500,00 €

74.540,00 €

9.860,00 €
22.233,73 €

84.400,00 €
22.233,73 €

skupaj
ddv

74.540,00 €
16.398,80 €

773.217,93 €
170.107,94 €

847.757,93 €
186.506,74 €

skupaj z ddv

90.938,80 €

943.325,87 €

1.034.264,67 €

Dinamika vlaganj v projekt po stalnih cenah
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7.8.

DINAMIKA VIROV FINANCIRANJA

Dinamika virov financiranja bo sledila terminskemu planu investicije, začetek priprave dokumentacije
november 2020, zaključek investicije oktober 2021.
Viri financiranja

2020

2021

skupaj

Državni proračun:
gradnja

531.461,52 €

531.461,52 €

12.029,20 €

102.968,00 €

399.835,15 €

399.835,15 €

943.325,87 €

1.034.264,67 €

Proračun Občine Mengeš:
projektna in investicijska
dokumentacija

90.938,80 €

gradnja

skupaj investicija

90.938,80 €

Tabela 7.8.1.: Dinamika virov financiranja v stalnih cenah (z vključenim DDV)
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8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (uradni list št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) je potrebno za
obravnavani investicijski projekt pripraviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:
-

dokument identifikacije investicijskega projekta in
investicijski program.

V skladu z Zakonom o javnih financah (UL RS št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 109/2008), Zakonom o
javno‐zasebnem partnerstvu (UL RS št. 127, 07.12.2006), Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe
projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (UL RS št. 32, 10.04.2007) in 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 potrebno nadaljevati izdelavo investicijske dokumentacije.
Osnovni cilji investicije v projekt Rekonstrukcija Slovenske ceste ‐ Ureditev G2‐104/1496 Mengeš so
podrobneje razčlenjeni v poglavju 3.1. Investicija bo bistveno vplivala na pretočnost prometa na
obravnavanem območju, izboljšanje bivalnih pogojev okoliškega stanovanjskega naselja, kar se tiče
onesnaženosti z izpušnimi plini in s hrupom, na zagotovitev ustrezne prometne varnosti ter na boljšo
dostopnost do okoliških uradov.
Čeprav investicija ne prikazuje ozko definirane finančne koristi, je naložba v prometno varnost
širšega družbenega pomena ekonomsko opravičena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati samo in
zgolj iz ozke finančne perspektive.
Ker se ocenjuje, da so nedenarne koristi investicije večje od denarnih stroškov v življenjski dobi
investicije, investitorju predlagamo, da dokument identifikacije investicijskega projekta potrdi in se
odloči za investicijo.
Investicija ima nesporno velik pozitiven vpliv na socialno blagostanje prebivalcev. Negativnih vplivov,
ki bi jih povzročila investicija, nismo analizirali, ker so minimalni.
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9. VIRI
1. Strategije razvoja Slovenije
2. Strategije prostorskega razvoja Slovenije
3. Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije
4. Prometna ureditev v centru Mengša, idejna zasnova št. 09/19, december 2019, Arhitekturni
atelje Uršula Lenščak, s.p.
5. PZI načrt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, izdelovalca
LUZ d.d. št. proj: 8505, maj 2020
6. http://www.menges.si/
7. Atlas okolja ‐ http://gis.arso.gov.si/atlasokolja
8. https://rralur.si/
9. https://www.umar.gov.si/
10. https://www.stat.si/obcine/sl
11. www.geoprostor.net/piso

Zakonodaja:
1.

Zakon o javno‐zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006).

2.

Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva
(Uradni list RS, št. 32/2007).

3.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006).

4.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 54/2010, 27/2016).
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