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SKLEP 
O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA INVESTICIJO 

»REKONSTRUKCIJA CESTE TER IZGRADNJA PLOČNIKA OB REGIONALNI CESTI 
R2-439, ODSEK 1305 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI – CERKVENJAK OD KM 5,474 DO 

KM 6,447« 
 

 
1. člen 

 
Investicija »Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-439, 
odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici – Cerkvenjak od km 5,474 do km 6,447«, je uvrščena 
v načrt razvojnih programov za leti 2016 in 2017 v okviru katerega so v ustrezni višini 
zagotovljena finančna sredstva za sofinanciranje investicije. 
 

2. člen 
 

Občinski svet Občine Cerkvenjak se je seznanil z investicijskim programom (IP) za 
investicijo »Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-439, 
odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici – Cerkvenjak od km 5,474 do km 6,447«, ki ga je 
izdelala Razvojna agencija Slovenskih goric d.o.o. in ocenil, da je investicija primerno 
prikazana in izvedljiva, kot je to prikazano v dokumentu ter da so podatki in informacije 
zadostni, da se lahko pričakuje učinke, kot so predvideni v obravnavanem dokumentu. 
 

3. člen 
 

Občinski svet Občine Cerkvenjak s tem sklepom pooblašča župana Občine Cerkvenjak, 
da potrjuje potrebne spremembe in dopolnitve ali novelacije Investicijskega programa 
za investicijo »Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-439, 
odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici – Cerkvenjak od km 5,474 do km 6,447«. 
 

4. člen  
 

Sklep začne veljati z dnem sprejema. 

 
 
Številka: 371-02/2007 
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OBRAZLOŽITEV 
 

Namen investicije je Rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-439, 
odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici – Cerkvenjak. 
 
Gre za investicijo v državno cesto, katere investitor je Ministrstvo za infrastrukturo. Občina 
Cerkvenjak nastopa kot investitor pločnika, cestne razsvetljave in komunalnih vodov in 
sofinancer celotne investicije. 
 
Investicija, se izvaja na območju naselij Cogetinci, Kadrenci in Cerkvenjak. 
 
Za pridobitev dodatnih sredstev oz. za zagotovitev lastnega deleža bo občina Cerkvenjak v 
februarju 2017, oddala načrt porabe na javno povabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, in sicer »Koriščenje sredstev po 21. in 23. členu ZFO-1«, v višini 43.759,00 EUR in 
povratnih sredstev v višini 65.638,00 EUR. 
 
Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Cerkvenjak za leta 2016-2020. 
 
Stroški investicije so ocenjeni v višini 637.654,17 EUR z DDV. Vire za kritje stroškov investicije 
zagotavljata Občina Cerkvenjak, v višini 368.362,45 EUR in Ministrstvo za infrastrukturo – 
DRSI, v višini 269.291,72 EUR. 
 
Splošni cilji investicije so: 

− ureditev regionalne ceste na obravnavanem odseku in prilagoditev sodobnim prometnim 
standardom; 

− podaljšanje življenjske dobe, prevoznosti in varnosti prometne infrastrukture; 
− ureditev dveh prehodov za pešce z ustrezno signalizacijo za povečanje varnosti pešcev 

v prometu, zlasti otok (po cesti poteka šolska pot); 
− povečana preglednost ceste (z umestitvijo pločnikov in razširitvijo same ceste); 
− ureditev pločnika za povečanje varnosti pešcev v prometu; 
− ureditev dostopov do lokalnih cest, stanovanjskih objektov, kmetijskih gospodarstev ter 

ostalih površin v naselju za celotno populacijo območja, tranzitne potnike, goste in 
turiste; 

− posodobitev cestno-prometne opreme za povečanje varnosti pešcev v prometu; 
− ureditev javne razsvetljave v okolju prijazni tehnologiji za povečanje varnosti vseh 

udeležencev v prometu; 
− izboljšanje odvodnjavanja ceste za podaljšanje življenjske dobe ceste in varnosti vseh 

udeležencev v prometu; 
− dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju; 
− boljši estetski videz in večja urejenost ter turistična atraktivnost območja; 
− zmanjševanje odhajanja mladih iz tega območja občine in s tem zapuščanje obdelovalne 

zemlje oz. stimuliranje priseljevanja mladih družin na območje občine. 
 
Fizični in finančni kazalniki, potrebni za spremljanje uresničevanja ciljev investicije: 

− rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 973 m; 
− izgradnja pločnika v širini 1,60 m in v dolžini 1.042 m; 
− ureditev dveh osvetljenih prehodov za pešce; 
− ureditev javne razsvetljave na 36 tipskih kandelabrih višine 7 m, z LED svetilkami; 
− ureditve TK voda v dolžini 1.050 m. 

 
Podrobnejša obrazložitev bo podana na seji sami. 
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1. UVODNO POJASNILO 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016 (v nadaljevanju: Uredba), v svojem 13. členu 
določa, da je Investicijski program (v nadaljevanju: IP) s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim 
delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. 
 
IP, v skladu z določili prej navedene uredbe, obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto, ki 
temelji na naslednji dokumentaciji: 

- najmanj idejnem projektu po zakonu, ki ureja graditev objektov oziroma drugi idejni rešitvi kot 
tehnični, tehnološki ali drugi podlagi za pripravo investicijskega programa, ki mora vsebovati vse 
potrebne prvine in ugotovitve za čim realnejšo oceno vrednosti in izvedljivosti investicije; 

- prostorskih aktih v primerih prostorskih ureditvenih pogojev (z opredeljenimi zahtevami za 
investicije, ki se nanašajo na optimalno varianto); 

- tehnično-tehnološkem projektu s specifikacijo opreme;  
- geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih, ekoloških in drugih raziskavah ter 

analizah; 
- dokazljivih virih financiranja. 

 
Metodološke osnove, ki jih je potrebno pri pripravi IP upoštevati, so: 

1. Določitev ciljev: 
- cilji se določijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in možnosti ter 

načinov njihovega uresničevanja, 
- cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi programi, programi Skupnosti ter zakoni in 

opredeljeni tako, da je mogoče ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje, 
- cilji morajo biti določeni tako, da je mogoče identificirati ekonomične in izvedljive različice za 

njihovo izvedbo; 
2. Priprava predlogov variant za uresničevanje ciljev: 
- variante se med seboj lahko razlikujejo po različnih mogočih lokacijah, tehnično-tehnoloških 

rešitvah, obsegu, virih in načinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe, rezultatih in drugih 
pomembnejših delih investicije, 

- upoštevajo se tudi variante, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov financiranja 
(na primer fazna gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva), 

- za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani učinki za projekt predstavijo najmanj s 
primerjavami stroškov in koristi v pogojih »z« investicijo (scenarij upošteva obravnavano varianto) 
ter izhodiščnega scenarija »brez« investicije in/ali minimalne alternative z upoštevanjem delnih 
izboljšav; 

3. Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in koristi vsake variante: 
- v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posameznih udeležencev v celotnem projektnem 

ciklu, 
- ocena količin temelji na predpisani dokumentaciji (predhodne idejne rešitve in študije, projektna 

dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti, prostorski akti in druge osnove), 
- stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju v ekonomski dobi investicije, so: investicijski 

stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroški obratovanja ter koristi, ki jih lahko izrazimo v 
denarju, in nedenarne koristi (posredne in neposredne); stroški in koristi se ugotavljajo v finančni 
in ekonomski analizi po statični (za reprezentativno leto v ekonomski dobi) in dinamični metodi 
(za celotno ekonomsko dobo investicije) v obdobju, v katerem pričakujemo njihov nastanek, 

- izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo nosilci 
javnih pooblastil, 

- predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in verodostojne, 
- vsi stroški in koristi, ki so izraženi v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne cene, 

diskontiranje), 
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- vsaka varianta vsebuje izračun finančnih, ekonomskih in drugih kazalnikov učinkovitosti investicij 
ter opis rezultatov na podlagi meril, ki jih ni mogoče izraziti v denarju, 

- pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja splošna diskontna stopnja iz 8. člena te 
uredbe; 

4. Ugotavljanje občutljivosti variant: 
- z analizo občutljivosti se opredeli kritične parametre investicijskega projekta, pri katerih so 

projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na končni rezultat investicije oziroma 
po stopnjah tveganja (z analizo tveganja), ter 

- izkaže ugotovitve analize o mogočih vplivih na pričakovan končni rezultat oziroma o mogočih 
odmikih od projekcij; 

5. Izbor najboljše variante in predstavitev izsledkov: 
- vsako varianto je treba presojati tudi z vidika najpomembnejših omejitvenih dejavnikov (finančnih, 

zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov), 
- pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, opis obravnavanih variant, primerjava variant, 

razlogi za izbiro najboljše (optimalne) variante ter način ocenjevanja izbire najboljše variante. 
 
V skladu s 4. členom Uredbe je potrebno za investicijske projekte v vrednosti med 500.000,00 in 
2.500.000 pripraviti najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) in 
investicijski program (v nadaljevanju: IP). 
 
Vrednost obravnavane investicije znaša 637.654,17 EUR z DDV (stalne cene z DDV, december 2016).  
 
DIIP je investitor izdelal novembra 2015 in predstavlja osnovo za izdelavo tega IP. 
 
Investicija, namenjena vzdrževanju oz. ohranjanju premoženja občine v obliki cestne infrastrukture je 
skladna s 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Občina Cerkvenjak pričakuje, da bo investicija 
v letu 2017 sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
iz namenskih proračunskih sredstev, skladno s 23. členom ZFO-1. 

1.1.  PREDSTAVITEV INVESTITORJA 

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Cerkvenjak.  
 
Občina Cerkvenjak je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Cerkvenjak in je 
samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom. Občina Cerkvenjak je nastala novembra 1998 
z odcepitvijo v jugozahodnem delu občine Lenart (Uradni list RS št. 65/98).  
 
Občino Cerkvenjak sestavlja 15 naselij: Andrenci, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, 
Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh, Kadrenci, Komarnica, Peščeni Vrh, Smolinci, Stanetinci, Vanetina, Čagona, 
Župetinci.  
 
Projekt, ki je predmet tega IP, se bo izvajal na območju naselij Cogetinci, Kadrenci in deloma Cerkvenjak. 

1.2. PREDSTAVITEV IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA 

PROGRAMA 

Za izdelavo investicijske dokumentacije investicije je odgovorna Občinska uprava Občine Cerkvenjak.  
 
Izdelovalec IP je Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. (krajše: RASG). 
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RASG je ustanovljena l. 2007, ena od ustanoviteljic je tudi Občina Cerkvenjak. RASG je območna 
razvojna agencija Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice. 

1.3. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Investicija zajema rekonstrukcijo ceste ter izgradnjo pločnika ob regionalni cesti R2-439, odsek 1305 
Sveti Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, od km 5,474 do km 6,447. Gre za investicijo v državno cesto, katere 
investitor je Ministrstvo za infrastrukturo. Občina Cerkvenjak nastopa kot investitor pločnika, cestne 
razsvetljave in komunalnih vodov in sofinancer celotne investicije. 
 
Dokazilo o pravici graditi je pridobljeno skladno z določili 56. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15).  
 
Izvedbena dela štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist. 
 
Investicija zajema rekonstrukcijo ceste, izgradnjo pločnikov, ureditev javne razsvetljave, meteorne 
kanalizacije in TK vodov, v skupni dolžini 973 m. 
 
Predvidena je izgradnja pločnika v širini 1,60 m ob levem robu regionalne ceste, ki se navezuje na 
obstoječ pločnik v smeri proti Cerkvenjaku, na krajšem odseku pa tudi ob desnem robu ceste v dolžini 
70 m. V sklopu preplastitve vozišča, se izvedejo korekcije nekaterih priključkov občinskih cest. 
 
Predmetni odsek ceste je speljan skozi naselje Kadrenci, kjer velja omejitev hitrosti na 50 km/h. 
 
Prečni skloni vozišča so enostranski in se glede na predvidene razširitve vozišča in korekcije minimalnih 
radijev nekoliko spreminjajo. 
 
Z ureditvijo pločnikov se umestijo še prehodi za pešce. Osvetljena prehoda za pešce (bič) se uredita v 
km 5+670 in km 6+425. V območju prehodov za pešce je pričakovati občasno večjo koncentracijo pešcev. 
To velja zlasti za prehod, ki je predviden v km 6+425. Gre namreč za območje, kjer se nahaja 
pokopališče. Za oba prehoda velja, da je zraven speljana še šolska pot, s čimer se izboljšuje varnost 
otrok v prometu. 

1.4. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

DIIP je investitor izdelal novembra 2015, ko je bila usklajena vsebina sporazuma o sofinanciranju tega 
projekta med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo, kot investitorjem in Občino Cerkvenjak, 
kot soinvestitorjem. V DIIP je investicija ocenjena v višini 628.008,32 EUR brez DDV oziroma 766.170,14 
EUR z DDV.  
 
Vire za izvedbo investicije zagotavljata Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Cerkvenjak, po naslednjem 
ključu: 

 stroške projektne dokumentacije si delita v razmerju 35:65; 

 stroške gradnje ceste v celoti prevzema Ministrstvo za infrastrukturo, gradnje pločnika pa Občina 
Cerkvenjak; 

 stroške komunalno energetskih vodov (javna razsvetljava, TK vodi) si delita v razmerju 25:75. 
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V DIIP je tako ugotovljeno, da sredstva v višini 440.271,98 EUR (57,46 %) zagotavlja Ministrstvo za 
infrastrukturo, sredstva v višini 325.898,16 EUR (42,54 %) pa Občina Cerkvenjak. 
 
Izvedba del je v DIIP načrtovana za leti 2016 in 2017. 
 
Izvedbena dela bo koordinirala Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI), ki bo tudi izvedla 
izbiro izvajalca skladno z Zakonom o javnem naročanju in zagotovila nadzor nad izvajanjem de l. 
 
Po končani izvedbi investitor in soinvestitor prevzameta v upravljanje in vzdrževanje svoj del predmetne 
investicije v obsegu, ki ga opredeljuje veljavni Zakon o cestah. 
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2. POVZETEK IP 

2.1. CILJI INVESTICIJE 

Obravnavani odsek ceste R2-439 je odsek 1305 Sveti Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, od km 5,474 do km 
6,447, ki se prilagodi sodobnim prometnim standardom. Cesti se z investicijo podaljša življenjska doba, 
prevoznost in varnost. Investicija zajema rekonstrukcijo ceste, izgradnjo pločnikov, ureditev javne 
razsvetljave, meteorne kanalizacije in TK vodov, v skupni dolžini 973 m. 
 
Izgradnja pločnika bo izvedena v širini 1,60 m ob levem robu regionalne ceste, skupne dolžine 973 m, ki 
se navezuje na obstoječ pločnik v smeri proti Cerkvenjaku; na krajšem odseku pa tudi ob desnem robu 
ceste v dolžini 70 m. V sklopu preplastitve vozišča se izvedejo potrebne korekcije nekaterih priključkov 
občinskih cest. V sklopu investicije se uredita dva osvetljena prehoda za pešce.  
 
Razširitvi vozišča in umestitvi pločnikov se prilagodi odvodnjavanje. Površinske vode se odvodnjavajo s 
koritnico, mestoma s tlakovano muldo, do požiralnikov ali odprtega jarka. Z drenažnimi cevmi pod 
koritnico se zajemajo tudi precejne vode. 
 
Investicija zajema izvedbo petih nivojskih priključkov, ki so speljani do zaselkov oziroma sosednjih krajev. 
Širina priključkov bo znašala najmanj 6 m. Uvozni in izvozni radiji se izvedejo iz enotnega radija 8 m, 
razen priključka za Cogetince, ki se izvede v lijakasti obliki. Ostali priključki se izvedejo z dovozom preko 
pogreznjenega robnika v širini 3 m. 
 
Potrebno je izvesti najmanj dva oporna AB zidova.  
 
Zaradi izvedbe pločnika in rekonstrukcije vozišča bo potrebna zaščita in delna prestavitev TK voda.  
 
Javna razsvetljava je predvidena ob levem robu ceste. Svetilke bodo v LED tehnologiji. Del razsvetljave 
je namenjen za potrebe biča, ki se bo postavil na prehodu za pešce v km 5+670 in v km 6+425.  
 
Prometna oprema je določena za rang regionalne ceste širine do 7 m v naselju za pričakovano in 
računsko hitrost Vr=50 km/h. Horizontalno signalizacijo tvorijo vzdolžne in prečne črte ter ostale označbe 
ob vozišču in ustrezno utrjenih površinah. 
 
Avtobusna postajališča, kolesarske steze, ukrepi za umirjanje prometa in protihrupna zaščita niso 
predmet investicije. 
 
Splošni cilji investicije so: 

 ureditev regionalne ceste na obravnavanem odseku in prilagoditev sodobnim prometnim 
standardom; 

 podaljšanje življenjske dobe, prevoznosti in varnosti prometne infrastrukture; 

 ureditev dveh prehodov za pešce z ustrezno signalizacijo za povečanje varnosti pešcev v 
prometu, zlasti otok (po cesti poteka šolska pot); 

 povečana preglednost ceste (z umestitvijo pločnikov in razširitvijo same ceste); 

 ureditev pločnika za povečanje varnosti pešcev v prometu; 

 ureditev dostopov do lokalnih cest, stanovanjskih objektov, kmetijskih gospodarstev ter ostalih 
površin v naselju za celotno populacijo območja, tranzitne potnike, goste in turiste; 

 posodobitev cestno-prometne opreme za povečanje varnosti pešcev v prometu; 

 ureditev javne razsvetljave v okolju prijazni tehnologiji za povečanje varnosti vseh udeležencev v 
prometu; 
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 izboljšanje odvodnjavanja ceste za podaljšanje življenjske dobe ceste in varnosti vseh 
udeležencev v prometu; 

 dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju; 

 boljši estetski videz in večja urejenost ter turistična atraktivnost območja; 

 zmanjševanje odhajanja mladih iz tega območja občine in s tem zapuščanje obdelovalne zemlje 
oz. stimuliranje priseljevanja mladih družin na območje občine. 

 
Fizični in finančni kazalniki, potrebni za spremljanje uresničevanja ciljev investicije: 

 rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 973 m; 

 izgradnja pločnika v širini 1,60 m in v dolžini 1.042 m; 

 ureditev dveh osvetljenih prehodov za pešce; 

 ureditev javne razsvetljave na 36 tipskih kandelabrih višine 7 m, z LED svetilkami; 

 ureditve TK voda v dolžini 1.050 m. 

2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG 

Strokovno podlago za izdelavo tega IP predstavljajo: 

 Zapisnik o izvedbi ukrepov ob regionalnih cestah R2-439 in R1-229 skozi naselja Občine 
Cerkvenjak in Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, z dne 6. 7. 2007; 

 Zapisnik sestanka o izvedbi pločnikov ob regionalni cesti R II 439, odsek 1305 (Videm – 
Senarska), z dne 12. 12. 2007; 

 Zapisnik sestanka o realizaciji zagotovitve in obliki sofinanciranja prometno varnostnih ukrepov, 
z dne 14. 1. 2008; 

 PZI »Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika in AP, št. projekta 969-129/07, ki jo je marca 
2009 izdelal Planum d.o.o., Maistrova ulica 24, Maribor; 

 Projektna naloga, ki jo je potrdila DRSI, avgusta 2015; 

 DIIP, ki ga je novembra 2015 izdelala RASG d.o.o., Trg osvoboditve 9, Lenart, zanjo Tanja Vintar; 

 PZI dokumentacija za preplastitev ceste izgradnjo pločnikov na regionalni cesti R2 št. 439 odsek 
1305, (Videm – Senarska), od km 5+474 do km 6+447, št. načrta: 1572/15, ki ga je septembra 
2015 pripravil Planum d.o.o., odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta: Darko Repa, univ. 
dipl. inž. grad.; 

 Tehnično poročilo k projektu PZI za preplastitev ceste izgradnjo pločnikov na regionalni cesti R2 
št. 439 odsek 1305, (Videm – Senarska), od km 5+474 do km 6+447, št. načrta: 1572-p/15, št. 
projekta: 157/15, ki ga je septembra 2015 pripravil Planum d.o.o., zanj Darko Repa, univ. dipl. 
inž. grad. 

 
Pri projektiranju je bila uporabljena naslednja zakonodaja: 

 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010); 

 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002 Odl.US: U-I-224/00-15, 
110/2002-ZGO-1, 131/2004 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/2005, 33/2006-UPB1 Odl.US: U-I-325/04-
8, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009, 109/2010-ZCes-1); 

 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/1984, 37/1985, 
29/1986, 43/1989 Odl.US: UI 30/89-7, RS, št. 26/1990, 3/1991 Odl.US: U-I-30/89-18, 3/1991 
Odl.US: U-I-30/89-18, 18/1993, 47/1993, 71/1993, 29/1995-ZPDF, 44/1997, 54/1999 Odl.US: U-
I-258/94, 9/2001-ZPPreb, 62/2001 Skl.US: U-I-227/00-30, 23/2002 Odl.US: U-I-227/00-56, 
110/2002-ZUreP-1 (8/2003 - popr.); 

 Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010); 

 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/2006); 

 Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS št.33/1998, 48/1999, 102/1999, 69/2000, 
79/200, 97/200, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 95/2002, 18/2003, 65/2003, 119/2003); 

 Pravilnik o projektiranju (Uradni list RS št. 91/2005); 
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 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS št. 46/2000); 

 Tehnične smernice za ceste (TSC) sprejete s strani Ministrstva za promet od leta 2000 naprej; 

 Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, 
Prometnotehniški inštitut 1991) – kot pomoč pri projektiranju; 

 Interna navodila za postopke pri izdaji soglasij za priključke na državne ceste in pregledu 
projektne dokumentacije za priključke na državne ceste (DRSC, oktober 2001) – kot pomoč pri 
projektiranju. 

2.3. VARIANTE  

Občina Cerkvenjak že več let opozarja na problematike neustrezne ureditve regionalne ceste iz smeri 
Svetega Jurija pri Ščavnici proti Cerkvenjaku in na pomanjkljivo varnost te ceste za vse udeležence v 
prometu. Ker gre za vlaganja v državo cestno infrastrukturo, občina sama ni mogla pristopiti k izvedbi 
investicije. Nujen je bil dogovor s pristojnim ministrstvom.  
 
Občina je sredi leta 2015 pridobila potrditev projektne naloge, ki jo je izdelal Darko Repa, univ. dipl. inž. 
grad., za rekonstrukcijo ceste ter izgradnjo pločnikov in avtobusnih postaj na regionalni cesti R2-439, 
odsek 1305 (Videm – Senarska), od km 5+474 do km 6+446, skupne dolžine 973 m, s strani DRSI. 
 
Sporazum o sofinanciranju predmetne investicije med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino 
Cerkvenjak je bil podpisan 21. 12. 2015. 

2.3.1. Scenarij “z” investicijo  

V scenariju »z« je bilo skozi večletno projektiranje proučenih več variant izvedbe. Proučevane so bile 
možnosti izvedbe pločnika, avtobusnih postajališč, kolesarske ceste, prehodov za pešce in tudi faznost 
izvajanja dela (načrtovane 4 faze). Glede na to, da pri dani investiciji v državo cesto Občina Cerkvenjak 
nastopa kot sofinancer oziroma je investitor le v delu, ki se nanaša na pločnik, cestno razsvetljavo in 
komunalne vode, ima občina v scenariju »z« investicijo edino možnost, da v celoti pristane na tehnične 
rešitve in pogoje, ki jih je v prej zapisani proceduri odobrilo pristojno ministrstvo oziroma njen organ v 
sestavi – DI. 
 
V scenariju »z« investicijo smo v izbrani varianti ugotovili naslednje rezultate CBA analize: 

 finančna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -385.898,61 EUR; 

 ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 7,98 % in presega splošno diskontno stopnjo; 

 količnik relativne koristnosti znaša 1,22; 

 investicija je finančno nedonosna; 

 investicija je ekonomsko upravičena in družbeno sprejemljiva. 

2.3.2. Scenarij “brez” investicije 

Scenarij »brez« investicije za investitorja pomeni ohranjanje obstoječega stanja. To pomeni, da do 
ureditve ceste na obravnavanem odseku ne bi prišlo.  
 
Naselje Kadrenci bi v tem scenariju ostalo brez urejenega pločnika in javne razsvetljave. Cesta bi bila še 
v naprej uporabljena v neoptimalni širini, brez ustreznih povezav z lokalnimi cestami in hišnimi priključki 
in nevarna za uporabo s strani vseh udeležencev v prometu. 
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V kolikor bi se Občina Cerkvenjak odločila za ta scenarij bi izpustila pomembno priložnost, da ob 
sofinanciranju države in upoštevaje dane pogoje optimalno uredi prometno infrastrukturo na 
obravnavanem območju. 
 
V scenariju »brez« investicije bi morali v CBA analizi upoštevati naslednja izhodišča: 

 ni investicijskih stroškov in ostanka vrednosti; 

 ni prihodkov; 

 ni operativnih stroškov; 

 ni koristi oziroma je škoda, zaradi odseljevanja prebivalstva. 
 
V scenariju »brez« investicije je dodatno potrebno upoštevati, da določenih škod, povezanih z 
morebitnimi nesrečami zaradi nevarnega cestišča in neprivlačnega okolja za prebivalce in obiskovalce 
(tudi turiste) ni mogoče finančno ovrednotiti.  
 
Scenarij »brez« investicije tako s finančnega kot ekonomskega vidika ni upravičena in je družbeno 
nesprejemljiva. 

2.4. ODGOVORNE OSEBE 

Odgovorna oseba za izvedbo investicije v delu, ki se nanaša na občino Cerkvenjak, je župan Občine 
Cerkvenjak, g. Marjan Žmavc. 
 
Investicijski program je izdelala Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., zanj Tanja Vintar dipl. oec., 
direktorica. 
 
Projektno dokumentacijo je izdelal Planum d.o.o., zanj odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant, 
Darko Repa, univ. dipl. inž. grad., direktor. 
 
Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta v delu, ki se nanaša na občino Cerkvenjak, je mag. 
Vito Kraner, mag. jav. upr., direktor Občinske uprave Občine Cerkvenjak. 

2.5. IZVEDBA INVESTICIJE 

Izvedbena dela koordinira DRSI, v sodelovanju z Občino Cerkvenjak. DRSI izvaja tudi stalen nadzor nad 
izvajanjem del. Odgovorna oseba na strani DI je Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol., na strani Občine 
Cerkvenjak pa mag. Vito Kraner, mag. jav. upr. 
 
Dela v skladu z gradbeno pogodbo izvaja Markomark Nival d.o.o., Pobrežje 6a, 2284 Videm pri Ptuju, ki 
ga zastopa direktor, Marko Peter, univ. dipl. inž. grad. Odgovorni vodja del – odgovorni vodja gradbišča 
s strani izvajalca je Marko Glavinič, univ. dipl. inž. grad. 
 
V gradbeni pogodbi je s strani DRSI za pooblaščenega predstavnika in vodjo projekta imenovan mag. 
Vlado Oštir, univ. dipl. inž. grad. Konzultantska opravila za DI izvaja DRI upravljanje investicij, Družba za 
razvoj infrastrukture, d.o.o., zanjo Roman Černivec, dipl. inž. grad. 
 
Nadzornik del po gradbeni pogodbi in v skladu z določili Zakona o graditvi objektov je podjetje DRI, d.o.o., 
ki je za odgovornega nadzornika imenovalo Alojza Felkarja, inž. grad., ki je odgovoren tudi varstvo in 
zdravje pri delu v fazi izvajanja del. 
 
Dela se izvajajo po podpisani gradbeni pogodbi, z dne 4. 7. 2016. Sestavni del te pogodbe so posebni in 
splošni pogoji pogodbe po FIDIC – rdeči knjigi. 



 
 

 

1
1
 

2.6. STROŠKI IN VIRI 

Stroški investicije v tem IP so ocenjeni v višini 637.654,17 EUR z DDV. 
 
Vire za kritje stroškov investicije zagotavljata: 

 Občina Cerkvenjak, v višini 368.362,45 EUR in 

 Ministrstvo za infrastrukturo – DRSI, v višini 269.291,72 EUR. 
 
Občina Cerkvenjak pričakuje, da bo v letu 2017, del potrebnih lastnih sredstev nadomestila s 
sofinanciranjem s strani Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, iz 
namenskih proračunskih sredstev, skladno s 23. členom ZFO-1. V ta namen bo oddala načrt porabe za 
koriščenje razpoložljivih nepovratnih sredstev v višini 43.759,00 EUR in povratnih sredstev v višini 
65.638,00 EUR. 
 

 Viri financiranja 

 

 

2.7. REZULTATI IZRAČUNOV IN UPRAVIČENOST  

Rezultati analize stroškov in koristi izkazujejo, da investicija finančno ni donosna. Zaradi številnih koristi, 
ki jih je v delu mogoče ovrednotiti, pa zanjo lahko ugotovimo, da je ekonomsko upravičena. 
 

 Rezultati finančne in ekonomske analize 

KAZALEC VREDNOST 

Finančna interna stopnja donosnosti  Ni izračunljiva % 

Finančna neto sedanja vrednost (4%) -385.898,61 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 7,98 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (4%) 33.853,62 EUR 

Količnik relativne koristnosti 1,22  

 
Dobe vračanja investicijskih sredstev in relativno neto sedanje vrednosti v danem primeru (FIIR<0) ni 
mogoče izračunati. 
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3. OSNOVNI PODATKI O DELEŽNIKIH 

3.1. INVESTITOR 

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Cerkvenjak.  
 

 Osnovni podatki o investitorju 

Investitor  

Naziv: 

 OBČINA CERKVENJAK 
 

Naslov: Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, Slovenija 

Odgovorna oseba: Marjan Žmavc, župan 

Telefon: 02 729 57 00 

Telefaks: 02 729 95 04 

Uradni elektronski naslov:  obcina@cerkvenjak.si  

Uradna spletna stran:  http:// www.cerkvenjak.si 

Davčna številka: 78110475 

Matična številka: 1332066000 

Šifra dejavnosti: 84.110 

TRR: 0135 3010 0010 641 (Banka Slovenije), 
0135 3777 7000 078 (Banka Slovenije)  

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 

 
Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Cerkvenjak. 
Občina Cerkvenjak je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Cerkvenjak in je 
samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom. Občina Cerkvenjak je nastala novembra 1998 
z odcepitvijo v jugozahodnem delu občine Lenart (Uradni list RS št. 65/98).  
 
Občino Cerkvenjak sestavlja 15 naselij: Andrenci, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, 
Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh, Kadrenci, Komarnica, Peščeni Vrh, Smolinci, Stanetinci, Vanetina, Čagona, 
Župetinci.  
 
Projekt, ki je predmet tega IP, se bo izvajala na območju naselij Cogetinci, Kadrenci in deloma 
Cerkvenjak. 

3.2. IZDELOVALCI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Za izdelavo investicijske dokumentacije investicije je odgovorna Občinska uprava Občine Cerkvenjak.  
 
Izdelovalec DIIP in IP je Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. (krajše: RASG). 
 



 
 

 

1
3
 

 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 

Izdelovalec investicijske dokumentacije 

Naziv: 

 

RAZVOJNA AGENCIJA  

SLOVENSKE GORICE, 

d.o.o. 

Naslov: Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah  

Odgovorna oseba: Tanja Vintar, direktorica 

Elektronski naslov:  rasg@rasg.si 

Uradna spletna stran:  http://www.rasg.si 

Davčna številka: SI89110528 

Matična številka: 2333813000 

Šifra dejavnosti: 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

Transakcijski račun: 19100-0010160610 (DBS d.d.) 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

RASG je ustanovljena l. 2007, ena od lastnic je tudi Občina Cerkvenjak. 

RASG je območna razvojna agencija Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice. 

3.3. PRIHODNJI UPRAVLJAVEC 

Upravljavec predmeta investicije, v delu ki se nanaša na ta IP (pločnik, cestna razsvetljava, komunalni 

vodi), bo po izvedbi investicije Občina Cerkvenjak, zanjo Režijski obrat Občinske uprave Občine 

Cerkvenjak. 

 Osnovni podatki o bodočem upravljavcu 

Upravljavec  

Naziv: Občina Cerkvenjak, Režijski obrat 

Naslov: Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, Slovenija 

Odgovorna oseba: Marjan Žmavc, župan 

Žig: 
 
 

Podpis odgovorne osebe: 
 
 

 
Ostali podatki o Občini Cerkvenjak so razvidni iz tabele 1. 
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4. ANALIZA STANJA S PRIKAZOM POTREB 

4.1. ANALIZA STANJA ZA PODRAVSKO REGIJO 

Občina Cerkvenjak je locirana znotraj Podravske statistične oz. razvojne regije, ki sodi v kohezijsko regijo 
Vzhodna Slovenija.  
 
Podravska statistična regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta največja 
slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji 
vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko 
Hrvaško. 
 

 Umestitev Podravske regije v prostoru Republike Slovenije 

 
Vir: http://www.delo.si/assets/delo_v3/img/blank.png 

 
Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko 
regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrvaško. Regijo sestavlja 41 občin, 
in sicer: (1) Benedikt, (2) Cerkvenjak, (3) Cirkulane, (4) Destrnik, (5) Dornava, (6) Duplek, (7) Gorišnica, 

(8) Hajdina, (9) Hoče – Slivnica, (10) Juršinci, (11) Kidričevo, (12) Kungota, (13) Lenart, (14) Lovrenc na 
Pohorju, (15) Majšperk, (16) Makole, (17) Maribor, (18) Markovci, (19) Miklavž na Dravskem polju, (20) 
Oplotnica, (21) Ormož, (22) Pesnica, (23) Podlehnik, (24) Poljčane, (25) Ptuj, (26) Rače – Fram, (27) 
Ruše, (28) Selnica ob Dravi, (29) Slovenska Bistrica, (30) Središče ob Dravi, (31) Starše, (32) Sveta Ana, 
(33) Sveta Trojica v Slovenskih goricah, (34) Sveti Andraž v Slovenskih goricah, (35) Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, (36) Sveti Tomaž, (37) Šentilj, (38) Trnovska vas, (39) Videm, (40) Zavrč in (41) 
Žetale.  
 
Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 7. 2016 živelo 
321.493 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije konstantno upada. 
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 Prebivalstvo v Podravski regiji 2005–2016 (na dan 1. 7.) 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Slovenija 1.997.590 2.003.358 2.010.377 2.022.629 2.042.335 2.049.261 

Podravska reg. 319.114 319.235 319.706 320.873 323.110 322.949 

Delež 15,97 15,93 15,90 15,86 15,82 15,76 

 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slovenija 2.052.496 2.056.262 2.059.114 2.061.623 2.063.077 2.064.241 

Podravska reg. 322.843 323.026 322.748 323.034 322.545 321.493 

Delež 15,73 15,71 15,67 15,67 15,63 15,57 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko povprečje. 
 

 Gostota prebivalstva v Podravski regiji 

  Površina 
v km2 

Št. preb. 
v 2016 

Preb./km2 

Slovenija 20.273 2.064.241 101,82 

Podravska regija 2.170 321.493 148,15 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih dejavnosti in 
prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v 
prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva) ter 
neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene infrastrukture znotraj regije. Problemi so še 
posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko, razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno 
usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in 
socialno nestabilnih območjih.  
 
Gospodarska moč Podravske regije, merjena z BDP, je pod slovenskih povprečjem. V letu 2014 je bilo v 
Podravski regiji ustvarjenega 12,90 % BDP države. BDP je regije znašal 14.945,00 EUR na prebivalca, 
kar predstavlja 82,6 % slovenskega povprečja. 
 

 BDP na prebivalca, primerjalno: državni povprečje, najbolj in najmanj razvita regija, v 

obdobju 20032014 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj regije precejšnje 
razlike v razvitosti občin. S finančno in gospodarsko krizo so se razmere v regiji še poslabšale.  
 
Indeks razvojne ogroženosti za Podravje (regija NUTS 3) za programsko obdobje 2014-2020 znaša 
123,9 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2010; 
Uradni list RS, št. 34/2014). 
 
Po podatkih za mesec september 2016 je bilo v Podravski statistični regiji 120.887 delovno aktivnih 
prebivalcev (po prebivališču), od tega 15.616 registriranih brezposelnih, kar pomeni 11,4 % registrirano 
brezposelnost. V istem obdobju je ta stopnja na državni ravni znašala 10,3 %. 
 
Po zadnjih objavljenih statističnih podatkih (leto 2012) je v Sloveniji evidentiranih 38.985,6 km javnih cest, 
od tega 16,8 % v Podravski statistični regiji (državnih 13 % in občinskih 17,6 %). 
 

 Cestna prometna infrastruktura v Podravski regiji, v km, leto 2012 

  Podravska 

avtoceste - AC 121,9 

hitre ceste (z deljenim cestiščem) - HC 10,8 

hitre ceste (brez deljenega cestišča) - H1HC - 

glavne ceste I - G1 94 

glavne ceste II - G2 18,9 

regionalne ceste I - R1 60,8 

regionalne ceste II - R2 185,7 

regionalne ceste III - R3 316,3 

regionalne turist. ceste - RT 88 

SKUPAJ DRŽAVNE CESTE 877,5 
 

  Podravska 

lokalne ceste - LC 1.673,6 

glavne mestne ceste - LG 23,5 

zbirne mestne ceste - LZ 134,9 

mestne (krajevne) ceste - LK 225,5 

javne poti - JP 3.614,1 

javne poti za kolesarje - KJ 3,4 

SKUPAJ OBČINSKE CESTE 5.675 
 

Javne ceste - SKUPAJ 6.555,6 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Upravljavca državnega cestnega omrežja sta DRSI - Direkcija RS za infrastrukturo (glavne in regionalne 
ceste) in DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (avtoceste in hitre ceste). Upravljavke 
občinskih cest so samouprave lokalne skupnosti. 
 
Predmet investicije, ki jo opredeljuje ta IP, je obnova regionalne ceste R2-439 z izgradnjo pločnika skozi 
naselje Kadrenci.  
 
Investicija je sestavljena iz obnove državne ceste, ki jo v celoti investira DRSI in iz izgradnje pločnika, 
cestne razsvetljave in komunalnih vodov, ki jih investira DRSI in Občina Cerkvenjak. 
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4.2. ANALIZA STANJA ZA OBČINO CERKVENJAK 

Sestavni del Podravja so tudi gosto poseljene Slovenske gorice. Sestavljajo jih posebni tipi razloženih 
naselij. Manjše gručaste vasi so se razvile okoli cerkva, ki so navadno locirane na vrhovih slemen. 
 
Na območju današnje občine Cerkvenjak je bilo v sredini 19. stoletja v osrčju Slovenskih goric sedem 
občin: Andrenci, Brengova, Čagona, Cerkvenjak, Cogetinci, Smolinci in Župetinci, po katerih se še danes 
imenujejo katastrske občine. Med vojnama v letih 1933-34 so navedene občine prvič združili v eno občino 
pod imenom Cerkvenjak. Sledile so različne ureditve v med in povojnem obdobju.  
 
Vse do leta 1998 je bila lokalna skupnost organizirana kot Krajevna skupnost Cerkvenjak v občini Lenart. 
22. novembra 1998 pa se je z zakonom osamosvojila in uveljavila kot nova Občina Cerkvenjak (Ur. l. RS 
št. 56/98). 
 

 Umestitev Občine Cerkvenjak v prostor 

 
Vir: http://www.geopedia.si/  

 
Območje občine odlikuje ugodna prometna lega v smeri proti Lenartu, Ptuju, Ljutomeru in Gornji Radgoni. 
Prometna povezanost in dostopnost kraja se je s koncem leta 2008 še izboljšala, saj skozi občino 

Cerkvenjak poteka avtocesta A5 Maribor (Dragučova)LenartMurska SobotaLendavaPince.  
 

 Umestitev Občine Cerkvenjak v Podravje 

 
Vir: http://www.geopedia.si/  

http://www.geopedia.si/
http://www.geopedia.si/
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Občina zajema območje 24,55 km², v okviru 15 naselij: Andrenci, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, 
Cogetinci, Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh, Kadrenci, Komarnica, Peščeni Vrh, Smolinci, Stanetinci, 
Vanetina, Čagona, Župetinci.  
 
Celotna občina ima 832 hišnih številk (1. 7. 2016). 
 

 Prostorske note ter hišne številke občine Cerkvenjak, na dan 1. 7. 2016 

Občina Površina, 
v km2 

Število 
naselij 

Št. prostor. 
okolišev 

Št. 
ulic 

Št. hišnih  
številk 

Število prebivalcev  
na hišno številko 

Cerkvenjak 24,55 15 26 / 832 2,46 

Vira: Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot 
in Statistični urad Republike Slovenije. 
 
Središče občine predstavlja naselje Cerkvenjak, ki je razpotegnjeno, gručasto, deloma tudi urbanizirano 
naselje v osrednjem delu Slovenskih goric.  
 
Investicija, ki je predmet tega IP, se izvaja na mejnem območjih naselij Cogetinci, Kadrenci in Cerkvenjak, 
v delu skozi naselje Kadrenci. 
 

 Naselja občine Cerkvenjak in vplivno območje investicije v Cerkvenjaku 

 
Vir: http://eterra.si/pogled/cerkvenjak 

 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je na dan 1. 7. 2016 v vseh 15 naseljih 
občine živelo skupaj 2.043 prebivalcev.  
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 Število prebivalcev v občini, na dan 1. 7. 2016 

Spol Štev. preb. 

Moški 1.074 

Ženske 969 

Skupaj  2.043 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
 Gibanje prebivalstva po večjih starostnih skupinah 2000-2016 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
 Gibanje števila prebivalcev v naseljih 2008-2016 (na dan 1. 1.) 

 l. 
2008 

l. 
2009 

l. 
2010 

l. 
2011 

l. 
2012 

l. 
2013 

l. 
2014 

l. 
2015 

l. 
2016 

Andrenci 179 178 177 174 175 175 171 181 183 

Brengova 284 281 272 270 263 267 267 256 239 

Cenkova 57 47 41 40 39 42 38 45 41 

Cerkvenjak 145 142 137 135 135 142 142 142 143 

Cogetinci 299 283 270 270 266 263 269 260 257 

Čagona 261 263 277 275 272 257 243 250 252 

Grabonoški Vrh 68 61 62 66 65 70 74 77 75 

Ivanjski Vrh 50 50 51 55 49 45 50 54 52 

Kadrenci 79 69 74 74 79 85 87 91 92 

Komarnica 41 41 42 41 42 44 44 44 46 

Peščeni Vrh 109 106 111 110 113 113 107 109 112 

Smolinci 141 139 142 138 129 115 136 158 160 

Stanetinci 174 164 163 161 160 153 156 153 150 

Vanetina 66 60 56 54 54 61 59 66 68 

Župetinci 158 165 176 172 171 177 172 172 174 

Skupaj 2.111 2.049 2.051 2.035 2.012 2.009 2.015 2.058 2.044 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Strukturni podatki o prebivalstvu kažejo, da je prebivalstvo v občini precej mlajše od povprečja v Sloveniji 
(42,9 let v drugem delu leta 2016/42,0 v letu 2012). Spodbudnejši so še podatki, da je od državnega 
povprečja v občini višji delež srednje – delovno aktivne in ustvarjalne generacije, boljše povprečno število 
otrok v družini in večja povprečna velikost gospodinjstva. 
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 Izbrani kazalniki prebivalstva, na dan 1. 7. 2016 

Skupaj Občina Cerkvenjak Slovenija 

Povprečna starost (leta) 40,6 42,9 

Indeks staranja 98 125,4 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14,5 14,9 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 71,2 66,4 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 14,2 18,7 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 3 5 

Koeficient starostne odvisnosti 40,4 50,5 

Koeficient starostne odvisnosti mladih 20,4 22,4 

Koeficient starostne odvisnosti starih 20 28,1 

Povprečna velikost gospodinjstva 2,7 2,5 

Povprečno število otrok v vseh družinah 1,23 1,16 

Povprečno število otrok v družinah z otroki 1,56 1,56 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Rasti števila mladih družin ustrezajo potrebe izobraževalnih programov predšolske in osnovnošolske 
vzgoje. V letu 2015 je bilo 80 otrok vključenih v program izvajanja predšolske vzgoje, od tega 21 v prvem 
starostnem obdobju, 59 pa v drugem starostnem obdobju. 
Dviguje se tudi izobrazbena raven prebivalstva v občini. 
 

 Izobrazbena raven prebivalcev v občini Cerkvenjak, primerjalno med 2013–2015 

Leto Izobrazba –  
SKUPAJ 

Osnovnošolska 
ali manj 

Srednješolska Višješolska,  
visokošolska 

2013 1.729 757 823 149 

2015 1.763 682 900 181 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Stopnja registrirane brezposelnosti za mesec september 2016 v Sloveniji je bila 10,3 %, na območju 
občine Cerkvenjak pa precej nižje (7,1 %), tudi nižje od stopnje v Podravski regiji (11,4 %). 
 

 Delovno aktivno prebivalstvo, primerjalno, september 2016 

Kazalnik Delovno 
aktivno 

prebivalstvo1 

Registrirane 
brezposelne 

osebe 

Stopnja 
registrirane 

brezposelnosti 

Slovenija 824.438 95.125 10,3 

Podravska regija 120.887 15.616 11,4 

Občina Cerkvenjak 845 65 7,1 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 

Gibanje stopnje registrirane brezposelnosti je na območju občine Cerkvenjak že nekaj časa pod državnim 
povprečjem, k čemur delno pripomore tudi možnost zaposlitve v sosednji Avstriji in razvoj dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah. 

 

                                                
1 Po stalnem bivališču v občini Cerkvenjak 
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 Primerjava gibanje stopnje registrirane brezposelnosti, za obdobje september 2010  
september 2016 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
V občini Cerkvenjak je bilo na dan 30. 6. 2016 registriranih 108 pravnih oseb2, od tega:  

o 6 gospodarskih družb, 
o 66 samostojnih podjetnikov posameznikov, 
o 2 pravni osebi javnega prava, 
o 2 nepridobitni organizaciji - pravni osebi zasebnega prava, 
o 24 društev, 
o 8 drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti. 

 
Najpomembnejše gospodarske panoge:  

o gradbeništvo,  
o proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov,  
o gostinstvo,  
o trgovina,  
o popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, 
o gozdarstvo. 

 
 Kazalniki podjetništva v občini Cerkvenjak, primerjalno 2010–2015 

 l. 2010 l. 2011 l. 2012 l. 2013 l. 2014 l. 2015 

Število podjetij 86 88 94 94 99 99 

Število oseb, ki delajo 241 246 252 252 276 278 

Prihodek (1000 EUR) 10.667 11.543 11.444 12.360 13.665 13.649 

Število oseb, ki delajo 
na podjetje v občini 

2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Število podjetij v občini konstantno narašča. 
 

                                                
2 Vir: http://www.ajpes.si/doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_30092016.pdf 
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 Rast poslovnih subjektov v občini, v obdobju 2008-2015 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 

 Delovno aktivno prebivalstvo3 v občini, v obdobju 20122015 

 l. 2012 l. 2013 l. 2014 l. 2015 

Zaposlene osebe 198 199 215 222 

Samozaposlene osebe  181 176 171 146 

Samozaposlene osebe brez kmetov 40 41 44 47 

Samozaposlene osebe - kmetje 141 135 126 99 

SKUPAJ 378 375 386 368 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 

Statistični podatki kažejo, da je v zadnjem obdobju (20122015) kot posledica krize prišlo do upada 
delovno aktivnega prebivalstva na območju, zlasti je ta upad viden pri samozaposlenih osebah – kmetih.  
Na izboljšanje ekonomske slike v občini pa kaže porast števila zaposlenih oseb. 
 

 Povprečna plača v občini, leto 2015 

 Povpr. mesečna  
bruto plača 

Povpr. mesečna  
neto plača 

Slovenija 1.555,89 1.013,23 

Občina Cerkvenjak 1.451,11 974,61 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Indeks delovne migracije (razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev v občini delovnega mesta 
in številom delovno aktivnih prebivalcev v občini prebivališča pomnoženo s 100) v občini znaša 35,4, kar 
pomeni, da je občina bolj »bivalna« kot delovna. Kar 83,4 % delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) 
dela zunaj občine. Ustrezno izgrajena prometna infrastruktura je tako bistvenega pomena za ohranitev 
prebivalstva na območju občine. 
 
V občini je 233 kmetijskih gospodarstev, povprečna velikost teh brez pašnikov znaša dobre 4 ha.  
 

 Kmetijska gospodarstva v občini Cerkvenjak, Popis kmetijstva 2010 

Število kmetijskih gospodarstev 233 

Skupne polnovredne delovne moči - PDM 242 

Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) 953 

Število glav velike živine (GVŽ) 998 

Pretežni namen kmetijske pridelave družinskih kmetij: za lastno porabo 167 

Pretežni namen kmetijske pridelave družinskih kmetij: za prodajo 66 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 

                                                
3 Po kraju zaposlitve v občini Cerkvenjak. 
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 Družinske kmete v občini Cerkvenjak, po tipu kmetovanja, Popis kmetijstva 2010 

 Območje Skupaj Polj-
ščine 

Vrtnar-
stvo 

Trajni  
nasadi 

Pašna  
živina 

Prašiči 
in 
peru-
tnina 

Mešana  
rastlin-
ska pri-
delava 

Mešana  
Živino-
reja 

Mešana  
rastlin-
ska prid. 
in živino-
reja 

SLOVENIJA 74.646 12.778 523 8.688 29.885 914 5.513 4.929 11.416 

O. Cerkvenjak 233 38 / 24 47 / 18 47 50 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Po podatkih iz leta 2010 (zadnji statistični podatki s področja kmetijstva) je v uporabi 13,68 km2 zemljišč 
na 233 kmetijskih gospodarstvih. Od tega 9,57 km2 kmetijskih zemljišč in 3,76 km2 gozdov.  
Skoraj 39 % površine občine obsegajo kmetijska zemljišča v uporabi, več kot 15 % pa gozdovi. 
 

 Kmetijska zemljišča glede na namen rabe v občini Cerkvenjak, Popis kmetijstva 2010 

Občina Cerkvenjak Površina 
(ha) 

Št. kmetijskih 
gospodarstev 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V 
UPORABI 

953 233 

1. Njive 477 206 

1.01. Žita 365 183 

1.02. Krompir 5 103 

1.03. Industrijske rastline 19 87 

1.04. Krmne rastline 83 86 

2. Trajni travniki in pašniki 420 200 

3. Trajni nasadi 56 140 

2. GOZD 376 199 

3. NERODOVITNA ZEMLJIŠČA 35 233 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
V Cerkvenjaku je v preteklosti prevladovala polikulturna rastlinska proizvodnja, ob naslonitvi nanjo pa se 
je razvila tudi živinoreja. Ob celovitem pogledu na kmetijsko proizvodnjo v zadnjem desetletnem obdobju 
pa je bila živinoreja (površine travnikov in pašnikov) glavna usmeritev v 44,1 %, kar predstavlja gibalo 
kmetijstva na tem območju. Trajnim nasadom se je namenilo le 56 ha ali 5,9 % kmetijskih zemljišč. 
 

 Raba kmetijskih zemljišč4, Popis kmetijstva 2010 

Območje Površina  

kmetijskih  
zemljišč v 
 uporabi  

na kmetijsko  
gospodarstvo 

(v ha) 

% kmet. 

zemljišč v 
uporabi, 
glede na 

celotno  
površino 
občine 

% 

površine 
njiv 

 

% 

površine 
trajnih 

travnikov 

in 
pašnikov 

% 

 trajnih 
nasadov 

Površina 

kmet. 
zemljišč 
v uporabi 

na 1.000 
preb. 
(v ha) 

Površina 

njiv na 
1.000  
preb.  

(v ha) 

Površina 

žit na 
1.000 

preb. (v 

ha) 

SLOVENIJA 6,4 23,4 35,9 58,5 5,6 232 83 46 

Občina Cerkvenjak 4,1 38,9 50 44,1 5,9 465 233 178 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Območje zaostaja za državnim povprečjem tudi glede uporabe mehanizacije in IKT opreme na kmetijskih 
gospodarstvih. 
 
Občina zaostaja v infrastrukturni opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj. 
Obstajajo pa možnosti, ki lahko prispevajo h gospodarskemu razvoju na več področjih (ugodno podnebje, 

                                                
4 Skupni travniki in pašniki niso vključeni v kmetijska zemljišča v uporabi (leta 2010 8.221 ha). 
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območje bogato z vinogradi, kmetijstvo). Na področju turizma ima območje občine številne turistične 
znamenitosti, naravne vrednote in kulturno dediščino. 
 
Območje je s svojo razgibanostjo od gričevnatega do nižinskega sveta privlačna za izletnike, ki jih 
pritegujejo naravne lepote, ob teh pa tudi številni naravni, zgodovinski in kulturni spomeniki, športne in 
kulturne prireditve ter ohranjena etnološka dediščina. V izletniški turizem se vključujejo domači prebivalci, 
prebivalci širšega območja Slovenije in Avstrije. Vedno večjo veljavo ima doživljajsko-aktivni turizem. 
 
Občina razpolaga s 16 sobami in s 60 ležišči namenjenih prenočitvam gostov. 
 
Območje občine Cerkvenjak spada pod delujočo LAS po programu CLLD: LAS Ovtar Slovenskih goric, 
v okviru katere se načrtuje izvajanje številnih operacij, ki vsebinsko sovpadajo z investicijsko namero. 
 
Ljudje v naseljih občine živijo v glavnem na tradicionalni način, kvaliteta teh ljudi je delavnost in občutek 
za samostojnost in neodvisnost. Navezani so na svoj kraj in na zemljo na kateri živijo. Ljudje se med 
sabo družijo, območje je živo prepleteno z navadami in šegami iz vsakdanjih opravil.  
 
Društveno dejavnost prebivalstva je obsežna, v občini aktivno delujejo zlasti naslednja društva: 

o Aero klub Sršen Cerkvenjak, 
o Društvo čebelarjev Cerkvenjak, 
o Čebelarsko društvo Ivan Jurančič; 
o Društvo General Maister Cerkvenjak, 
o Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, 
o Društvo Krdebač; 
o Društvo upokojencev Cerkvenjak, 
o Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, 
o Kulturno društvo Cerkvenjak, 
o Moto klub - Slovenske gorice Cerkvenjak, 
o Občinski odbor Rdečega križa, 
o Območno združenje borcev za vrednote NOB, 
o Prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak,  
o Nogometni klub Cerkvenjak,  
o Športno društvo Cerkvenjak, 
o Strelsko društvo Cerkvenjak, 
o Klub malega nogometa Cerkvenjak,  
o Športno turistično društvo Smolinci – Župetinci, 
o Turistično društvo Cerkvenjak, 
o Združenje Slovenskogoriški forum Cerkvenjak. 

4.3. STANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE V OBČINI 

CERKVENJAK 

Komunalno infrastrukturno opremljenost je zaradi razgibane konfiguracije območja težko zagotoviti, 
vsaka izvedba pa je draga in zahtevna. 
 
Z ogromnimi prispevki krajanov je v 90-ih takratni krajevni skupnosti uspelo zgraditi del cestnega in 
vodovodnega omrežja. Ena od prioritet nastale občine konec 90-ih je bila izgradnja (asfaltiranje) novih 
cestnih povezav in vzdrževanje obstoječega cestnega omrežja. 
 
Redno vzdrževanje površin prometne infrastrukture je glede na dolžino in razvejanost te veliko finančno 
breme za občino. Ustrezno redno in investicijsko vzdrževanje terja znatna finančna sredstva. Gostota 
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cestnega javnega omrežja močno presega nacionalno povprečje. Na nacionalni ravni imamo (po 
podatkih iz leta 2014) 1,9 km javnega cestnega omrežja na km2, v Občini Cerkvenjak pa kar 4 km na 
km2. 
 

 Gostota cestnega javnega omrežja km na km2, primerjalno 2010–2014 

 2014 

SLOVENIJA 1,9 

Občina Cerkvenjak 4 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
 Cestna infrastruktura v Občini Cerkvenjak 

 
Vir: http://eterra.si/pogled/cerkvenjak 

 
 Dolžine cest po kategoriji v Občini Cerkvenjak 

 km 

Javne ceste - SKUPAJ 97,2 

Državne ceste 19 

- avtoceste - AC 7,1 

- hitre ceste (z deljenim cestiščem) - HC - 

- hitre ceste (brez deljenega cestišča) - H1HC - 

- glavne ceste I - G1 - 

- glavne ceste II - G2 - 

- regionalne ceste I - R1 - 

- regionalne ceste II - R2 5,7 

- regionalne ceste III - R3 6,2 

- regionalne turist. ceste - RT - 



 
 

 

2
6
 

 km 

Občinske ceste 78,3 

- lokalne ceste - LC 20,2 

- glavne mestne ceste - LG - 

- zbirne mestne ceste - LZ - 

- mestne (krajevne) ceste - LK - 

- javne poti - JP 58 

- javne poti za kolesarje - KJ - 
Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste 

 
 Rast števila registriranih cestnih vozil v občini, v obdobju 2001-2015 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
 Registrirana cestna vozila v občini, v obdobju 2007/2015, število vozil 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A. Motorna vozila 1.316 1.395 1.411 1.421 1.434 1.449 1.468 1.509 1.544 

1. kolesa z motorjem 65 72 79 83 78 71 62 54 50 

2. motorna kolesa 39 50 57 61 61 58 58 63 64 

3. osebni avtomobili in 
specialni osebni 
avtomobili 

982 1.026 1.015 1.010 1.016 1.037 1.051 1.079 1.121 

 osebni avtomobili 980 1.022 1.011 1.007 1.014 1.033 1.048 1.075 1.118 

 specialni osebni 
avtomobili 

2 4 4 3 2 4 3 4 3 

4. avtobusi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. tovorna motorna vozila 52 64 67 66 75 75 80 90 90 

 tovornjaki 36 47 53 52 59 59 61 71 66 

 delovna motorna 
vozila 

1 1 1 1 1 2 2 2 3 

 vlačilci 2 3 1 2 5 6 8 9 10 

 specialni tovornjaki 13 13 12 11 10 8 9 8 11 

6. traktorji 178 183 193 201 204 208 217 223 219 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

B. Priklopna vozila 19 21 19 24 28 31 32 33 36 

1. tovorna priklopna vozila 9 10 7 11 14 15 18 19 21 

 priklopniki 6 7 6 9 10 9 10 12 12 

 polpriklopniki 3 3 1 2 4 6 8 7 9 

2. bivalni priklopniki 1 1 1 2 3 5 3 3 4 

3. traktorski priklopniki 9 10 11 11 11 11 11 11 11 

Vozila - SKUPAJ 1.335 1.416 1.430 1.445 1.462 1.480 1.500 1.542 1.580 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Podatki kažejo, da konstantno narašča število osebnih avtomobilov, motornih koles, tovornih motornih in 
priklopnih vozil, manjši upad je prisoten le v številu motornih koles, v zadnjem času pa tudi v številu 
traktorjev. Po številu osebnih avtomobilov na prebivalca občina z 0,545 avtomobila na prebivalca nekoliko 
presega nacionalno povprečje (0,523 avtomobila na prebivalca).  
 
Infrastruktura zaradi relativno velike obremenjenosti s prometom nenehno terja obnovo in dodatne 
gradnje. Velik izziv predstavljajo plazovita območja in doseganje ustreznih varnostnih standardov za vse 
udeležence v prometu. 
 

 Proračunski izdatki občine za cestni promet in infrastrukturo, obdobje 2014-2016, v EUR 

  Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 136.565 122.738 96.500 

 - tekoče vzdrževanje občinskih cest 86.786 99.545 75.000 

 - zimska služba 49.779 23.193 21.500 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 

32.720 82.780 166.501 

Cestna razsvetljava 18.540 20.517 34.703 

Skupaj cestni promet in infrastruktura 187.825 226.035 297.704 

Skupaj proračunski odhodki 2.827.739 1.729.426 1.689.682 

Delež (v %) 6,64 13,07 17,62 
Vir: Občina Cerkvenjak 

 
Varnost vseh udeležencev v prometu, zlasti pa pešcev, se zagotavlja zlasti z izgradnjo pločnikov. Te je 
potrebno prednostno zgraditi ob najbolj prometnih, t.j. državnih cestah. Z izgradnjo pločnika se uredi 
posebna prometna površina za pešce, hkrati pa se zaradi dodatnega telesa v prometnem pasu ta umiri. 
S tovrstnimi investicijami pa se ne izboljša zgolj varnost v prometu, ampak tudi estetski videz in turistična 
privlačnost območja.  

4.4. PRIKAZ POTREB, KI JIH BO INVESTICIJA 

ZADOVOLJEVALA 

Število prebivalcev v občini je sicer v rahlem upadu, vendar relativno konstantno. Število otrok v zadnjih 
petih letih ponovno nekoliko narašča. 
 
Število poslovnih subjektov je v stalnem porastu, njihovi prihodki po letu 2012 spodbudno naraščajo.  
 
Več kot 83 % delovno aktivnih prebivalcev Občine Cerkvenjak (brez kmetov) dela zunaj občine in dnevno 
migrira iz svojih domov na delovno mesto. Za te migracije potrebujejo ustrezno urejeno prometno 
infrastrukturo. V nasprotnem primeru bodo težnje k odseljevanju bližje delovnemu mestu naraščale.  
 
Skoraj 39 % površine občine predstavljajo kmetijska zemljišča v uporabi, ki jih obdelujejo kmetje. Za 
opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo ustrezno urejeno prometno infrastrukturo. 
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Po gostoti cestnega omrežja Občina Cerkvenjak za več kot 110 % presega nacionalno povprečje. Več 
kot 80 % cestnega omrežja predstavljajo občinske ceste, ki jih je občina v skladu z zakonom v okviru 
svojih izvirnih pristojnosti dolžna urejati in vzdrževati. 
 
Število registriranih motornih vozil v občini je v izjemnem porastu. Od leta 2010 je to število poraslo za 
več kot 17 %. Po številu osebnih avtomobilov na prebivalca občina presega nacionalno povprečje. Za 
varno vožnjo teh vozil je nujno potrebna urejena prometna infrastruktura. 
 
Ustrezno izgrajena prometna infrastruktura je bistvenega pomena za ohranitev prebivalstva na območju 
občine. Prometna infrastruktura mora biti urejena na način, da bo povečano število vozil na cestah in 
povečana frekvenca prometa obvladljiva, predvsem pa varna. Promet mora potekati tekoče, srečevanje 
vozil mora biti omogočeno. Ceste morajo imeti urejeno odvodnjavanje, saj se s tem bistveno podaljša 
življenjska doba cestišča in varnost njegove uporabe.  
 
V naseljih je potrebno urediti varno gibanje pešcev z ustrezno urejenimi pločniki. Te je prednostno 
potrebno urediti ob regionalnih cestah, kjer je promet bolj intenziven. 
 
Regionalna cesta R2 št. 439, odsek 1305, od km 5+474 do km 6+447, v dolžini 973 m, je speljana iz 
smeri Svetega Jurija pri Ščavnici proti Cerkvenjaku. Predmetni odsek je speljan po obronkih gričevnatega 
terena z blagimi spusti in vzponi. Ob cesti se nahajajo stanovanjske hiše, katerih dostop i so nivojsko 
urejeni na regionalno cesto. Nekateri priključki so neustreznih širin in nepregledni. Priključek z lokalno 
cesto, ki vodi proti Cogetincem ni ustrezno prometno urejen. Prav tako ni poskrbljeno za varnost pešcev 
predvsem pa šolarjev, ki sedaj hodijo ob robu vozišča. Hitrost vožnje je omejena na 50 km/h, saj je 
speljana skozi naselje. 
 
Obstoječi normalni profil: 

bankina 0.75m 

vozišče 2.50 - 3.00m 

vozišče 2.50 - 3.00m 

bankina 0.75m 

skupaj 6.50 – 7.50m 

 
 Cestna prometna infrastruktura na obravnavanem območju 

 
Vir: http://eterra.si/pogled/cerkvenjak 

 
Cesta pred investiranjem na obravnavanem odseku nima pločnika. Cestišče je dotrajano, polno razpok 
in kolesnic.  
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 Obravnavano območje pred investiranjem 

 
 

 
 

 
 

 
Vir: Občina Cerkvenjak 
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Na obravnavanem območju se nahajajo naslednji komunalni vodi: 

 Meteorna odvodnja: Od obstoječe meteorne kanalizacije se nahajajo samo propusti, ki 
prečkajo regionalno cesto. Ostala odvodnja je urejeno preko odprtih jarkov; 

 Vodovod: Je speljan vzdolžno na celotnem potezu ob desnem robu ceste; 

 Elektrovodi: SN vod je speljan večinoma ob levem robu ceste, kjer tudi večkrat prečka 
regionalno cesto; 

 Telekomunikacije: Je speljan vzdolžno ob levem robu regionalne ceste. Na krajših odsekih se 
vod približa do roba vozišča oziroma predvidene bankine; 

 Javna razsvetljava: Je ni. 

4.5. USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI IN 

STRATEGIJAMI 

Pri projektiranju je bila upoštevana naslednja zakonodaja:  

 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010),  

 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006, 37/2008 in 56/2008),  

 Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/1998, 48/1999, 102/1999, 
69/2000, 79/2000, 97/2000, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 95/2002, 18/2003, 65/2003, 
119/2003, 131/2004 Odl.US: U-I-96/02-20, 86/2005, 118/2005, 71/2006, 98/2006, 116/2007), 

 Uredba o emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih cest (Uradni list 
RS, št. 47/05),  

 Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005 in 26/2006),  

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
99/2015),  

 Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008),  

 Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09), 

 Tehnična specifikacija za javne ceste (TSC 02.210:2008),  

 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (DRSC 2003),  

 Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list RS, št. 35-1518/98, št. 
48-2/98, št. 76-3783/98, 64-3098/99, št. 41-2390/2001),  

 TSC 02.401:2012 Označbe na vozišču,  

 Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, Prometno 
tehniški inštitut 1991) – kot pomoč pri projektiranju in  

 Interna navodila za postopke pri izdaji soglasij za priključke na državne ceste in pregledu 
projektne dokumentacije za priključke na državne ceste (DRSC, oktober 2001) – kot pomoč 
pri projektiranju. 

 
Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 kot strateški 

dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU narekuje celotni pristop k teritorialnemu razvoju. 
Eden od ciljev tega pristopa je trajnostni razvoj urbanih območij. 
  
Strategija prostorskega razvoja RS je temeljni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja države. 

Vključuje tri medsebojno povezane prostorske sisteme – urbano, infrastrukturo in krajino. Osnovni 
prostorski koncept temelji na policentrizmu, utemeljen na urbanih središčih različnega pomena, od 
mednarodnega, nacionalnega do regionalnega, ki podpirajo razvoj pripadajočih funkcionalnih območij.  
Podprta z infrastrukturo, imajo urbana središča ključno vlogo v uravnoteženem razvoju države kot 
ekonomska, trgovinska, izobraževalna, kulturna, stanovanjska in storitvena središča.  
Strategija poudarja potrebo po dvigu njihove konkurenčnosti skozi izboljšave na področju podjetništva, 
storitev in stanovanjskih sosesk v mestih skozi urbano prenovo, ki vključuje izboljšanje pogojev za 
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trajnostno mobilnosti ter kakovost okolja v urbanih območjih. Vsekakor pa je za uravnotežen razvoj 
območja, tudi trajnostne mobilnosti, potrebno in nujno vplivati na razvoj infrastrukture v celotni krajini. 
 Glavni cilj na področju trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji v obdobju 2014-2020 je povečanje 
konkurenčnosti in privlačnosti mest, kar je mogoče doseči z ustreznimi potmi, ki vodijo do teh. Zato je 
potrebno aktivnosti prednostno usmerjati v: reaktivacijo degradiranih območij in prostih, slabo 
izkoriščenih površin znotraj mest; celovito prenovo stanovanjskih sosesk; izboljšanje kakovosti mestnega 
okolja z ukrepi na področju trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti; povečanje odpornosti mest 
na podnebne spremembe; ohranjanje in aktiviranje naravnih in kulturnih potencialov mest; aktivno 
vključevanje prebivalstva; povečanje zmogljivosti in usposobljenosti lokalnih skupnosti za izvajanje 
celovitih urbanih razvojnih projektov in urbane prenove. 
  
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 opredeljuje kot 
prednostni osi razvoja med drugim: 

 povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in 
kakovosti; 

 boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; 

 gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti ter povzema celostne ukrepe 
za trajnostni urbani razvoj iz Partnerskega sporazuma. 

  
Regionalni razvojni program Podravske razvojno regije 2014-2020 kot temeljni strateški in 
programski dokument na regionalni ravni opredeljuje prednostne cilje regionalnega razvoja tudi na 
področju okolja, prostora in infrastrukture. V preteklem programskem obdobju se je na tem področju 
veliko vlagalo, kljub temu pa še vedno ostajajo številni razvojni projekti neizvedeni. 
  
Regionalni razvojni program v svojih opredelitvah povzema Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki 
narekuje, da je potrebno na poselitvenih območjih usklajeno načrtovati dejavnosti. Na področju 
zagotavljanja večje privlačnosti mest se daje prednost urbani prenovi pred posegi na nove površine. Kot 
ključne regijske projekte Regionalni razvojni program opredeljuje celovito oskrbo Podravja s pitno vodo, 
celovito ureditev ravnanja z odpadnimi vodami, dostopnost do IKT na območju regije, trajnostno 
mobilnost in trajnostni turizem.  
  
Z obravnavano investicijo prispevamo k uresničevanju prej opredeljenih strateških prioritet države in 
regije. 
 
Investicija je uvrščena tudi v Načrt razvojnih programov Občine Cerkvenjak za leta 2016-2020. 
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 

Iz naslova predmetne investicije ni mogoče pričakovati nobenih finančnih prihodkov. Ne gre za 
cestninsko cesto, niti ob cesti ne bo objektov, ki bi predstavljali tržno priložnost za investitorja. Predmet 
investicije se ne trži oz. se z javno službo na njem ne pridobivajo prihodki iz naslova prodaje proizvodov 
in/ali storitev. 
 
DRSI bo z izvedbo investicije ustvarila določene prihranke pri vzdrževanju sicer že zelo dotrajanega 
cestišča. 
 
Občina Cerkvenjak z obravnavanim odsekom doslej ni imela nobenih stroškov upravljanja. Z izgrajenim 
pločnikom, javno razsvetljavo in komunalnimi vodi, ki bodo po investiranju v upravljanju občine bodo 
občini nastali dodatni stroški upravljanja. 
 
Ne glede na navedeno, investicija prinaša številne koristi, povezane zlasti s povečano varnostjo vseh 
udeležencev v prometu, tudi otrok. Teh ni mogoče ovrednotiti z denarjem. Koristi investicije ta IP 
podrobneje opredeljuje v okviru analize stroškov in koristi. 
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6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 

6.1. SPLOŠNO 

Tehnično-tehnološki del povzemamo po izdelani PZI dokumentaciji, ki jo je izdelal Planum d.o.o. 
Geodetski načrt je izdelalo podjetje Geoplus d.o.o. 
Načrt TK voda je izdelalo podjetje GVO d.o.o. 
Načrt javne razsvetljave je izdelalo podjetje ENG d.o.o. 
 
Gre za poseg na regionalni cesti R2, št. 439, odsek 1305 (Sveti Jurij ob Ščavnici – Senarska), od km 
5+474 do km 6+447 v dolžini 973 m. Glede na prometno funkcijo, regionalna cesta spada v zbirno cesto 
katere namen je povezovanje občinskih središč, manjša naselja in mestne četrti. 
 
Predmetni odsek ceste je speljan skozi naselje, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 km/h. 
 
Predvidena je izgradnja pločnika v širini 1.60 m ob levem robu regionalne ceste skupne dolžine 973 m, 
ki se navezuje na obstoječ pločnik v smeri proti Cerkvenjaku, na krajšem odseku pa tudi ob desnem robu 
ceste v dolžini 70 m. V sklopu preplastitve vozišča, bodo potrebne korekcije nekaterih priključkov 
občinskih cest. 
 
Jeklena varovalna ograja in protihrupna zaščita nista predvideni. 

6.2. DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

 Preplastitev vozišča 

Obrabni sloj – bitumenski beton ( AC8 surf B70/100 A4 Z2) 3.0 cm 

Nosilni sloj - bitudrobir ( AC22 base B50/70 A4) 6.0 cm 

Tamponski drobljenec (TD 32) min. 45.0 cm 

SKUPAJ min. 54.0 cm 

Izboljšava tal s kamnito gredo min. 28.0 cm 

SKUPAJ min. 82.0 cm 

 
 Pločnik 

Bitumenski beton ( AC8 surf B70/100 A4 ) 5.0 cm 

Tamponski prodec (TD 32) 30.0 cm 

SKUPAJ min. 35.0 cm 

Posteljica - kamnita greda min. 28.0 cm 

SKUPAJ min. 63.0 cm 

6.3. TRASIRNI ELEMENTI 

Računska hitrost: Predmetni odsek ceste je speljan skozi naselje, kjer velja omejitev hitrosti na 50 km/h. 
 
Horizontalni elementi: so ustrezni.  
 
Vertikalni elementi: se ne spremenijo. 
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Prečni skloni vozišča so enostranski in se glede na predvidene razširitve vozišča in korekcije minimalnih 
radijev nekoliko spreminjajo.  

6.4. UREDITEV PEŠ IN KOLESARSKEGA PROMETA 

Predmet investicije je izgradnja pločnikov ob levem robu regionalne ceste, brez kolesarskih stez.  
 
Z ureditvijo pločnikov je potrebno umestiti še prehode za pešce. Osvetljena prehoda za pešce (bič) se 
uredita v km 5+670 in km 6+425. V območju prehodov za pešce je pričakovati občasno večjo 
koncentracijo pešcev. To velja zlasti za prehod, ki je predviden v km 6+425. Gre namreč za območje, 
kjer se nahaja pokopališče. Za oba prehoda velja, da je zraven speljana še šolska pot (povečanje varnosti 
otrok). 

6.5. PREČNI PREREZ 

Karakteristični profili cest so naslednji:  
 

 Karakteristični profil 1 

berma 0.50m 

pločnik 1.60m 

koritnica 0.50m 

robni pas 0.25m 

razširitev vozišča v krivinah 0.00 – 0.20m 

vozni pas 2.75m 

vozni pas 2.75m 

razširitev vozišča v krivinah 0.00 – 0.20m 

robni pas 0.25m 

mulda 0.50m 

bankina 1.00m 

SKUPAJ 10.10 – 10.50m 

 
 Karakteristični profil 2 (območje AB zidu) 

pločnik 1.60m 

koritnica 0.50m 

robni pas 0.25m 

razširitev vozišča v krivinah 0.00 – 0.20m 

vozni pas 2.75m 

vozni pas 2.75m 

razširitev vozišča v krivinah 0.00 – 0.20m 

robni pas 0.25m 

mulda 0.50m 

bankina 0,50m 

SKUPAJ 9.10 – 9.50m 

6.6. SPODNJI USTROJ 

Na mestih predvidene razširitve vozišča ter izgradnje pločnikov posegamo v spodnji ustroj ceste, kjer bo 
potrebno porušiti (rezati) del obstoječe voziščne konstrukcije in posegati v vezane plasti zemljine 
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(temeljna tla), odriniti humus, izkopati del zaglinjenega obstoječega tamponskega sloja ter ga odpeljati v 
trajno deponijo, ki je oddaljena največ 3 km. Potrebno je utrditi planum za izgradnjo pločnika kot planum 
na mestu bodoče voziščne konstrukcije. V primeru slabo nosilnega terena, je potrebno položiti ločilni 
geotekstil ustrezne nosilnosti (300g). 

6.7. ZGORNJI USTROJ 

Po vgradnji nasipov ter kamnite grede, je potrebno vgraditi še tampon v debelini minimalno 45 cm. Vgradi 
se tamponski drobljencem (TD 32). Na planumu se pred asfaltiranjem vozišča zagotovi zbitost 100 MPa. 
Za izgradnjo pločnika se prav tako vgradi tamponski drobljenec (TD 32) na predhodno izvedeno kamnito 
gredo. Vezani obrabni sloj voziščne konstrukcije se izvede iz bitumenskega betona (AC8 surf B70/100 
A4 Z2) debeline 3 cm, nosilni sloj voziščne konstrukcije pa iz bitudrobirja (AC22 base B50/70 A4) debeline 
5 cm. Pred preplastitvijo celotnega vozišča, je potrebna izvedba izravnave vozišča iz nosilnega sloja 
bitudrobirja (AC22 ali AC32 base B50/70 A4) debeline do 12 cm. Pločnike se asfaltira z asfaltom kvalitete 
(AC8 surf B70/100 A4) debeline 5 cm. 

6.8. ODVODNJAVANJE 

Predmetni odsek regionalne ceste ima enostranski sklon, ki se zaradi vijačenja ceste spreminja iz levega 
roba, proti desnemu in obratno. Obstoječa površinska odvodnja vozišča je urejena preko bankin, do 
odprtih jarkov ali po koritnicah do vtočnih jaškov. 
 
Z razširitvijo vozišča in umestitvijo pločnikov posegamo v spremembo odvodnjavanja. Površinske vode 
odvodnjavamo ob levem robu vozišča s koritnico, ki so povezane s požiralniki. Odvodnja dveh AB zidov 
se površinsko uredita s tlakovano muldo, ki je vzdolžno locirana med zidom in brežino do dveh 
požiralnikov. Levi rob vozišča se odvodnjava po koritnici do požiralnikov, desni rob pa po muldi do 
požiralnika ali odprtega jarka.  
 
Precejne vode so zajete v večji meri z DK cevjo od fi 150 do fi 355, ki so speljane vzdolžno pod predvideno 
koritnico. V zaledju AB zidov je za temeljem prav tako predvidena drenažna cev tipa midren, ki se na 
najnižji točki navezuje na jašek. Izpusti tako precejnih kot površinskih vod se uredi preko novih in 
obstoječih propustov fi 50. Novi propust je lociran v km 5+497, obstoječe propuste pa je potrebno 
podaljšati in opremiti z novimi vtočnimi jaški. Obstoječi propusti se nahajajo v km 5+692, km 6+167, km 
6+250 in km 6+390.  

6.9. KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI 

Na obravnavanem območju se nahaja 5 nivojskih priključkov, ki so speljani do zaselkov oziroma 
sosednjih krajev (Kadrenci, Cogetinci, Peščeni Vrh). Širina priključkov mora znašati 6 m (pogoj DRSI). 
Uvozni in izvozni radiji se izvedejo iz enotnega radija 8 m, razen priključek za Cogetince, kateri se izvede 
lijakaste oblike (radiji v razmerju 2:1:3 z R=7m). To velja za vse nivojske priključke. 
 
Ostali hišni priključki in priključki, ki so speljani do njiv in travnikov in se nahajajo na območju 
predvidenega pločnika, se izvedejo z dovozom preko pogreznjenega robnika v širini 3 m. 

6.10. PREGLEDNOST 

Cesta je speljana po obrobju gričevnatega terena z blagimi vzdolžnimi vzponi in padci. Z umestitvijo 
pločnikov ob levem robu ceste ter razširitvijo same ceste, smo povečali preglednost. 
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6.11. TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Po postavitvi gradbiščnih provizorijev in ureditvi gradbiščnih priključkov do skladišča z gradbenim 
materialom, se istočasno pristopi k pripravljalnim delom. Med ta dela prištevamo rušitev raznih ograj, 
odstranitev oziroma čiščenje trase, postavitev začasne prometne signalizacije ter zakoličba trase ceste 
oziroma pločnika.  
 
Dela se bodo morala izvajati etapno, kar pomeni, da se bo po zaključku določene faze dela (zemeljska 
dela, položitev komunalnih vodov, robničenje, . . .), delna zapora ceste prestavila na naslednjo etapo. 
Dolžina posamezne etape je odvisna od vrste del, PLDP-ja in izbrane tehnologije.  
 
Po zaključku posamezne etape, se na vozišču vzpostavi ponovno dvosmerni promet, ki pa bo zaradi 
stanja vozišča (deloma makadam) potekal zelo počasi. Nato se lahko pristopi k asfaltiranju nosilnega in 
obrabnega sloja asfaltov. Po zaključku asfaltiranja z nosilnim slojem, se pristopi k asfaltiranju obrabnega 
sloja skupaj s pločniki. Na koncu se postavi še vertikalna in horizontalna prometna signalizacija skupaj s 
prometno opremo. 

6.12. UREDITEV PROMETA V ČASU GRADNJE 

Izgradnja pločnikov se lahko izvaja z delnimi zaporami ceste, za prekope vozišča ter odvoz in dovoz 
materiala pa se predvidi ročno usmerjanje prometa.  
 
Za razširitve in izravnave vozišča, se predvidijo delne zapore ceste z vodenjem prometa s pomočjo 
semaforjev. Na preglednih odsekih ceste se za delne zapore lahko uporabijo delne zapore ceste z 
vodenjem s prometnimi znaki (odstop prednosti) vendar pod pogojem, da zapora ceste ni daljša od 80 m 
in da urna obremenitev ne presega 500 vozil.  
 
V fazi asfaltiranja ceste in pločnikov je potrebno ročno usmerjanje prometa.  
 
Za postavitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije se postavi t.i. vzdrževalna zapora ceste. 

6.13. OPORNI ZIDOVI 

Potrebno je izvesti dva oporna AB zidova.  
Prvi zid je lociran med profiloma P26 in P27 ob levem robu ceste oziroma predvidnega pločnika v dolžini 
28.30 m. 
Drugi AB zid je lociran med profiloma P28 in P30 prav tako ob levem robu ceste v dolžini 54.20 m. 

6.14. KOMUNALNI VODI 

Predvideni komunalni vodi: 

 Meteorna odvodnja: Požiralniki in jaški so povezani z DK in PVC cevmi katerim je skupno, da se 
navezujejo na obstoječe propuste in predvidene propuste ter odprte jarke; 

 Telekomunikacije: Zaradi posega za izgradnjo pločnika ter s preplastitvijo vozišča se izvede 
zaščita in delna prestavitev TK voda.  

 Javna razsvetljava: Je predvidena ob levem robu ceste. Del razsvetljave je namenjen za potrebe 
biča, ki se bo postavil na prehodu za pešce v km 5+670 in v km 6+425. 

 
Drugih vodov ni. 
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6.15. PROMETNA SIGNALIZACIJA 

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna signalizacija in oprema je predvidena za rang 
regionalne ceste širine do 7 m v naselju, za pričakovano in računsko hitrost Vr=50 km/h.  

6.16. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 

Horizontalno signalizacijo tvorijo vzdolžne in prečne črte ter ostale označbe ob vozišču in ustrezno 
utrjenih površinah. Horizontalna signalizacija predstavlja skupaj z vertikalno celoto in je postavljena zato, 
da uporabniku ceste - vozniku, posreduje celotno informacijo za pravilno vožnjo in pravočasno ukrepanje 
pri spremembi smeri in hitrosti vožnje. 
 
Talne označbe delimo v: 

 vzdolžne označbe: 
o ločilne, 
o robne, 

 ostale označbe: 
o prečne, 
o druge. 

 
Barva talnih označb: Vse črte so bele barve. Vse črte morajo biti reflektirajoče. Debelina nanosa barve 
mora znašati 250 mikronov suhega filma. Zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu 
materiala (barve) posuje površino z 250 g/m2 steklenih kroglic. Talne označbe se izvedejo z 
enokomponentno belo barvo, prvič takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti in drugič tri mesece po 
tem.  
 
Dimenzije (glede na projektiran rang ceste): ločilne in robne črte bele barve, širine 12 cm. 
 
Vrste črt: 

 ločilna črta v sredini je v naselju prekinjena črta dolžine 5,0 m s prekinitvijo 5,0 m; izven naselja 
pa prekinjena črta dolžine 5,0 m s prekinitvijo 10,0 m; 

 opozorilna črta se mora pred neprekinjeno vzdolžno črto ponoviti najmanj 7 krat; prekinjena 
črta dolžine 10,0 m s prekinitvijo 5,0 m;  

 ločilna črta med voznim in pasom za leve zavijalce je prekinjena črta dolžine 3,0 m s 
prekinitvijo 3,0 m;  

 vodilne črte v križišču so kratke prekinjene črte v rastru 1 m polne črte in 1 m presledka; 

 puščice so v naselju dolžine 5 m, izven naselja pa 7,5 m; 

 stop črta je širine 0,50 m. 

6.17. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 

Vertikalna signalizacija voznika opozarja in usmerja ter mu posreduje informacije in zahteve za pravilno 
vožnjo ter pravočasno ukrepanje. 
 
Z vertikalno signalizacijo se na obstoječih cestnih odsekih navezujemo na obstoječo vertikalno 
signalizacijo.  
 
Lastnosti materialov za prometne znake, oblika, barva in dimenzije morajo biti v skladu s Pravilnikom o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah – tehnične specifikacije: 
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 barva prometnih znakov mora biti v skladu z JUS Z.S2.330 in Z.S2.313; hrbtna stran znaka mora 
biti pobarvana s sivo barvo brez bleska; 

 materiali so lahko: aluminijeva pločevina, antikorozivno cinkano jeklo, poliester ojačan s 
steklenimi vlakni; 

 vsi znaki morajo biti izdelani z ojačanim robom; 

 za vse znake mora biti zagotovljena nosilnost in stabilnost v vseh vremenskih pogojih. 
 
Stebrički so dimenzije 65 mm. 
 
Višina postavitve znakov v naselju znaša 2.25 m. Dimenzija temelja je 0.8 m, višina potrebna za 
namestitev znaka pa 0.4 m. Tako je dolžina stebrička 3.45 m. 
 
Ne glede na kategorijo ceste in širino vozišča morajo biti prometni znaki I-14, I-15, I-38, I-38.1, II-1, II-2, 
II-4, III-6, III-107, III-107.1, III-107.2, VI-8, in VI-8.1 izdelani s svetlobno odbojno folijo klase II (High 
intensity grade) razen v primerih, ko so na portalih in so osvetljeni s posameznimi svetilkami. Vsi ostali 
znaki izven trase in na ostalih cestah morajo biti iz folije klase I (Engineer grade). 
 
Življenjska doba znakov mora znašati najmanj 7 let za folijo klase I in 10 let za folijo klase II. 
 
Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali: 

 aluminijska pločevina za podlogo znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija 

 jeklo, antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, portale, 
spodnje in vezne materiale. 

 

Temelje se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo cementnih cevi dolžine 1,0 m in premera  
30 cm. 
 
Velikost znakov je odvisna od širine ceste. Skladno s pravilnikom so vsi znaki razdeljeni v naslednje 
velikosti: 

 znaki na lokalni cesti so iii. kategorije iz odsevne folije 1. vrste; 

 znaki na regionalni cesti so i. kategorije iz odsevne folije 2. vrste; 

 velikost črk na kažipotni signalizaciji je 21 cm. 
 
Znaki za nevarnost imajo dolžino stranice: 

 na regionalni cesti   90 cm; 

 na lokalni cesti   60 cm; 

 kot vmesni znaki    40 cm. 
 
Znaki za izrecne odredbe so okrogli: 

 na regionalni cesti   60 cm; 

 na lokalni cesti   40 cm; 

 kot vmesni znaki    30 cm. 
 
Znaki za obvestila so sledeče oblike in dimenzij: 

 kvadratne oblike: 
o na regionalni cesti 60 x 60 cm; 
o na lokalni cesti 40 x 40 cm. 

 pravokotni znaki: 
o na regionalni cesti 60 x 90 cm; 
o na lokalni cesti 40 x 60 cm. 
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Smerniki v vertikalni smeri označujejo prometne površine z dnevno in nočno označbo, na kratko razdaljo 
omogočajo boljši pregled nad robom ceste, na večji oddaljenosti pa nakazujejo smer poteka ceste.  
Uporabljajo se tipski polietilenski smerniki, ki se postavljajo na razdalji 75 cm od roba voznega pasu tako, 
da so 75 cm nad višino vozišča. V primeru, da je varnostna ograja prekinjena na krajši razdalji, se 
smerniki postavijo v isto linijo s svetlobnimi odbojniki na varnostni ograji. 
 
Telo smernika mora biti izdelano iz nizko tlačnega polyetilena. Dnevna oznaka smernika (kapa) mora biti 
izvedena iz visokotlačnega polyetilena. Nočna oznaka smernika mora biti izvedena iz svetlobnega 
odbojnika (katadiopter). 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH 

Za izvedbo investicije investitor ne načrtuje novih zaposlitev. 

Za upravljanje novozgrajene občinske infrastrukture investitor ne načrtuje novih zaposlitev. 



 
 

 

4
1
 

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA 

8.1. OCENA VREDNOSTI PO STALNIH CENAH 

Investicija je ocenjena v višini 525.372,27 brez DDV oziroma 637.654,17 EUR z DDV, 
 

 Celotni investicijski stroški po stalnih cenah, december 2016 

  Strošek Brez DDV DDV Z DDV 

1 Projektna dokumentacija 13.816,20 3.039,56 16.855,76 

2 Gradnja 357.422,05 78.632,85 436.054,90 

3 Komunalno energetski vodi 45.535,11 10.017,72 55.552,83 

4 Drugi stroški 74.724,48 13.139,39 87.863,87 

4.1 Osnovna projektna dokumentacija (l. 2008) 48.360,66 10.639,34 59.000,00 

4.2 Projektna naloga (l. 2015) 620,00 136,40 756,40 

4.3 Projektna dokumentacija (l. 2015) 3.436,61 756,06 4.192,67 

4.4 Parcelacija in drugo (l. 2016) 3.208,85 705,95 3.914,80 

4.5 Parcelacija (l. 2017) 2.459,02 540,98 3.000,00 

4.6 Strokovni nadzor (l. 2017) 1.639,34 360,66 2.000,00 

4.7 Odkup zemljišč (l. 2017) 15.000,00 0,00 15.000,00 

5 Neopredeljeni stroški  33.874,43 7.452,38 41.326,81 

  SKUPAJ 525.372,27 112.281,90 637.654,17 

 
V skladu s Sporazumom o sofinanciranju bo Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, 
financirala: 

 35 % stroškov izvedbenega načrta (del projekte dokumentacije); 

 100 % stroškov gradnje, v delu ki se nanaša na rekonstrukcijo regionalne ceste; 

 25 % stroškov komunalno energetskih vodov; 

 pripadajoči del DDV. 
 

 Upravičeni stroški za sofinanciranje MZI po stalnih cenah, december 2016 

  Upravičeni strošek Brez DDV DDV Z DDV 

1 Projektna dokumentacija 4.835,67 1.063,85 5.899,52 

2 Gradnja 192.327,07 42.311,96 234.639,03 

3 Komunalno energetski vodi 11.383,78 2.504,43 13.888,21 

4 Drugi stroški 0,00 0,00 0,00 

5 Neopredeljeni stroški  12.184,39 2.680,57 14.864,96 

  SKUPAJ 220.730,91 48.560,81 269.291,72 

 
Preostale stroške krije Občina Cerkvenjak. Občina pričakuje, da bo v letu 2017, del potrebnih lastnih 
sredstev nadomestila s sofinanciranjem s strani Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, iz namenskih proračunskih sredstev, skladno s 23. členom ZFO-1. V ta namen bo oddala 
načrt porabe za koriščenje razpoložljivih nepovratnih sredstev v višini 43.759,00 EUR in povratnih 
sredstev v višini 65.638,00 EUR. Za sofinanciranje iz tega naslova lahko uveljavlja naslednje stroške, 
nastale v letu 2017: 

 stroške gradnje pločnika in komunalno energetskih vodov, vključno z nepovračljivim DDV; 

 stroške nadzora, vključno z nepovračljivim DDV; 

 stroške nakupa zemljišč. 
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 Upravičeni stroški za sofinanciranje MGRT (23. člen ZFO-1) po stalnih cenah, december 

2016 

  Upravičeni strošek Brez DDV DDV Z DDV 

2 Gradnja 140.879,94 30.993,59 171.873,53 

3 Komunalno energetski vodi 34.151,33 7.513,29 41.664,62 

4 Drugi stroški 16.639,34 360,66 17.000,00 
4.6 Strokovni nadzor (l. 2017) 1.639,34 360,66 2.000,00 

4.7 Odkup zemljišč (l. 2017) 15.000,00 0,00 15.000,00 

  SKUPAJ 191.670,62 38.867,54 230.538,16 

 
 Preostali stroški po stalnih cenah, december 2016 

  Preostali strošek Brez DDV DDV Z DDV 

1 Projektna dokumentacija 8.980,53 1.975,71 10.956,24 

2 Gradnja 24.215,04 5.327,30 29.542,34 

4 Drugi stroški 58.085,14 12.778,73 70.863,87 

4.1 Osnovna projektna dokumentacija (l. 2008) 48.360,66 10.639,34 59.000,00 

4.2 Projektna naloga (l. 2015) 620,00 136,40 756,40 

4.3 Projektna dokumentacija (l. 2015) 3.436,61 756,06 4.192,67 

4.4 Parcelacija in drugo (l. 2016) 3.208,85 705,95 3.914,80 

4.5 Parcelacija (l. 2017) 2.459,02 540,98 3.000,00 

5 Neopredeljeni stroški po pogodbi 21.690,04 4.771,80 26.461,84 

  SKUPAJ 112.970,75 24.853,54 137.824,29 

8.2. OCENA VREDNOSTI PO TEKOČIH CENAH 

Investicija bo zaključena prej kot v enem letu od določitve stalnih cen, zato se preračun v tekoče cene 
ne pripravlja. Stalne cene so enake tekočim. 
 
Del stroškov v sporazumu o sofinanciranju ni opredeljenih in jih v tem IP opredeljujemo za neopredeljene 
stroške. Gre zlasti za: 

 stroške investicijske dokumentacije,  

 dodatne stroške komunalno energetskih naprav, ki v fazi izdelave projektne dokumentacije niso 
bili evidentirani in za katere se je v teku izvajanja del pokazala potreba po eventualni obnovi, 
prestavitvi ali novogradnji (skladno s 4. členom sporazuma sofinanciranju), 

 stroške več in dodatnih del (skladno s 6. členom sporazuma sofinanciranju); 

 stroške povezane z urejanjem lastniških razmerij. 

8.3. NAVEDBA OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO 

Investicijska ocena je povzeta po Sporazumu o sofinanciranju, sklenjenih pogodbah in skladno z 
načrtovanimi proračunskimi sredstvi.  
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9. ANALIZA LOKACIJE 

Lokacija je opredeljena z Odlokom o OPN Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/15 
in 68/15).  
 
Cesto skozi naselje Kadrenci v glavnem opredeljuje parcele 1308/1, 1308/2 in 1308/3, k.o. 540-Cogetinci. 
 

 Parcela št. 1308/1, k.o. Cogetinci 

 
Vir: http://eterra.si/pogled/cerkvenjak 

 
Lastnik: Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana 
Upravljavec: Direkcija RZ za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 
Površina zemljišča: 10085 m2. 
Namenska raba: 100 % površina cest. 
Dejanska raba: 78,4 % pozidano zemljišče, 21,6 % kmetijsko zemljišče. 
 

 Parcela št. 1308/2, k.o. Cogetinci 

 
Vir: http://eterra.si/pogled/cerkvenjak 

 



 
 

 

4
4
 

Lastnik: Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana 
Upravljavec: Direkcija RZ za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 
Površina zemljišča: 1714 m2. 
Namenska raba: 100 % površina cest. 
Dejanska raba: 78,9 % pozidano zemljišče, 21,1 % kmetijsko zemljišče. 
 

 Parcela št. 1308/3, k.o. Cogetinci 

 
Vir: http://eterra.si/pogled/cerkvenjak 

 
Lastnik: Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana 
Upravljavec: Direkcija RZ za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 
Površina zemljišča: 3889 m2. 
Namenska raba: OPN. 
Dejanska raba: 47,6 % pozidano zemljišče, 52,4 % gozdno zemljišče. 
 
Ureditvena situacija, ki jo je izdelal Planum d.o.o. je priloga tega IP. 
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10. ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE 

Pri izvajanju zemeljskih del bo prihajalo do viškov materiala, katere je potrebno odlagati na parceli. Ta je 
predvidena za trajno odlaganje slabo nosilnih materialov, kot tudi za začasno odlaganje materialov, kateri 
se bodo kasneje vgrajevali. Ti materiali so izkopan tamponski sloj ceste in izkopan humus. Vsi materiali 
se bodo uporabili pri gradnji cest. Humus se bo porabil za humusiranje brežin vzdolž celotnega posega. 
Izkopan tamponski material obstoječe ceste se lahko uporabi za izgradnjo nasipov le v primeru, da 
ustreznost kvalitete potrdi geomehanik. Viški materiala predvsem humusa pa se razplanirajo na parceli 
ali porabijo na drugem gradbišču. 
 
Med gradnjo bo prihajalo do odpadkov, katere je potrebno ustrezno odložiti. Odpadke, kot so porušen in 
rezkan asfalt ipd., je potrebno reciklirati, ostale odpadke pa je potrebno odvažati v bližnjo deponijo 
komunalnih odpadkov. 
 
Glede na predpise s področja varstva okolja je bil projekt ocenjen z vidika varstva okolja, pri čemer je 
investitor ugotovil: 

 da negativni vplivi na območje ne bodo presegali zakonsko predpisanih vrednosti; 

 da se bo med gradnjo gradbišče zavarovalo in uredilo tako, da gradnja ne bo negativno vplivala 
na bližnjo okolico; 

 da predmetni poseg ne bo povzročal erozijskih procesov; 

 da se kvaliteta zraka v neposredni okolici ne bo poslabšala; 

 da se emisijsko stanje hrupa v bližnji okolici ne bo poslabšalo; 

 da ob rednem vzdrževanju in nadzoru izvedba projekta ne bo imela degradacijskih vplivov na 
kvaliteto površinskih voda, podzemne vode in tal; 

 da se glede na lokacijo stanje ostalih parametrov (krajina, flora, favna, odpadki) ne bo poslabšalo 
v taki meri, da bi negativno vplivalo na okolje. 

 
Negativne vplive na zrak, tla in posredno na podzemno vodo v času gradbenih del je potrebno omejiti z 
vrsto ukrepov, ki se morajo izvajati na celotnem območju gradbenih del in transportnih poti, kot npr.: 

 z uporabo tehnično brezhibnih transportnih in gradbenih strojev, 

 z optimizacijo gradbenih poti, 

 z rednim čiščenjem in primernim vzdrževanjem voznih površin (preprečevanje zapraševanja), 

 z ustreznim ravnanjem z onesnaženim materialom, kot ga določajo veljavni pravilniki in druga 
pozitivna zakonodaja, 

 z ustrezno hrambo, skladiščenjem in oddajo ter predelavo gradbenih odpadkov, 

 z izvedbo gradnje izven nočnega časa, nedelj in praznikov, 

 z uporabo strojev, ki prekomerno ne povzročajo hrupa, 

 z izogibanjem posegov v habitat v obdobju vegetacije in razmnoževanja. 
 
Morebitno nastali negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni na stroške povzročitelja (onesnaževalca). 
 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:  

 učinkovitost izrabe naravnih virov (učinkovita raba vode in surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba kvalitetnih, okolju nenevarnih materialov, uporaba optimalnih 
tehnik, kontrolirano ravnanje z gradbenimi odpadki),  

 trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija 
gradbenih in transportnih poti). 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE 

11.1. NAČRT AKTIVNOSTI IN ORGANIZACIJA 

VODENJA PROJEKTA 

Investicija je v fazi priprave tega IP v izvajanju. Gradbena pogodba je bila podpisana 4. 7. 2016. Sestavni 
del te pogodbe so posebni in splošni pogoji pogodbe po FIDIC – rdeči knjigi. 
Dela v skladu z gradbeno pogodbo izvaja Markomark Nival d.o.o., Pobrežje 6a, 2284 Videm pri Ptuju, ki 
ga zastopa direktor, Marko Peter, univ. dipl. inž. grad.  
Odgovorni vodja del – odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je Marko Glavinič, univ. dipl. inž. grad. 
Rok dokončanja pogodbenih del je 31. 5. 2017. 
 
V gradbeni pogodbi je s strani DRSI za pooblaščenega predstavnika in vodjo projekta imenovan mag. 
Vlado Oštir, univ. dipl. inž. grad. Konzultantska opravila za DRSI izvaja DRI upravljanje investicij, Družba 
za razvoj infrastrukture, d.o.o., zanjo Roman Černivec, dipl. inž. grad. 
Izvedbena dela koordinira DRSI, v sodelovanju z Občino Cerkvenjak. DRSI izvaja tudi stalen nadzor nad 
izvajanjem del. Odgovorna oseba na strani DRSI je Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol., na strani Občine 
Cerkvenjak pa mag. Vito Kraner, mag. jav. upr. 
Nadzornik del po gradbeni pogodbi in v skladu z določili Zakona o graditvi objektov je podjetje DRI, d.o.o., 
ki je za odgovornega nadzornika imenovalo Alojza Felkarja, inž. grad., ki je odgovoren tudi varstvo in 
zdravje pri delu v fazi izvajanja del. 
 
Nadaljnje aktivnosti za Občino Cerkvenjak so vezane na spremljanje izvajanja del, plačevanja obveznosti 
in sprejemanje odločitev, potrebnih za funkcionalni zaključek vseh investicijskih del. 
 
Po končani izvedbi bosta država in občina prevzeli v upravljanje in vzdrževanje vsaka svoj del predmetne 
investicije v obsegu, ki ga določa veljavni Zakon o cestah. 

11.2. ANALIZA IZVEDLJIVOSTI 

Izvedljivost projekta ni ogrožena. Investicija je v gradnji. Za dokončanje investicije morata RS in Občina 
Cerkvenjak zagotoviti likvidnostna sredstva za poravnavo investicijskih stroškov. Oba financerja 
proračunska sredstva za 2017 načrtujeta v obsegu, kot ga narekuje sporazum o sofinanciranju in 
gradbena pogodba, z določeno rezervo za neopredeljene stroške. 
 
Dela dobro napredujejo in pri izvedbi ni večjih težav oz. se te sprotno rešujejo. Tudi postopki 
zemljiškoknjižne ureditve novozgrajene infrastrukture so načeloma dogovorjeni in v zaključni fazi. 
Morebitne slabe vremenske razmere bi lahko povzročile določen zamik izvajanja del, same izvedbe pa 
bistveno ne bi ogrozile. 
 
Zaenkrat ni pričakovati večjega povečanja stroškov gradnje zaradi več ali dodatnih del. Oba financerja 
sta v svojih proračunskih načrtih upoštevala, da obstaja tudi možnost tovrstnih del. V kolikor bi do teh 
dejansko prišlo v večjem obsegu kot ocenjeno ob proračunskem načrtovanju, bi izvedba lahko bila 
ogrožena. Glede na to, da so geomehanske raziskave bile izvedene je verjetnost nastanka takšne 
situacije minimalna. 
 
Tudi poinvesticijsko upravljanje ne ogroža izvedljivosti projekta, saj imata oba bodoča upravljavca z 
upravljanjem tovrstne infrastrukture potrebna znanja in izkušnje. 
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12. NAČRT FINANCIRANJA 

Finančno konstrukcijo je potrebno zaključiti za vse stroške investicije, po tekočih cenah. V danem primeru 
so stalne cene enake tekočim. Celotna vrednost obnove ceste in pločnika je ocenjena na 637.654,17 
EUR z DDV.  
 
Gre za investicijo, ki jo izvaja Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, zanj DRSI. V 
pogodbenem razmerju do ministrstva, Občina Cerkvenjak nastopa kot sofinancer.  
 
V skladu s Sporazumom o sofinanciranju Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, financira: 

 35 % stroškov izvedbenega načrta (del projekte dokumentacije); 

 100 % stroškov gradnje, v delu ki se nanaša na rekonstrukcijo regionalne ceste; 

 25 % stroškov komunalno energetskih vodov; 

 pripadajoči del DDV. 
 

 Stroški in viri po Sporazumu o sofinanciranju – ocena  

    EUR RS-MZI Občina 

1 Projektna dokumentacija 13.816,20 4.835,67 8.980,53 

2 Gradnja 557.912,11 341.973,00 215.939,11 

3 Komunalno energetski vodi 56.280,00 14.070,00 42.210,00 

  Skupaj 628.008,31 360.878,67 267.129,64 

  DDV 138.161,83 79.393,31 58.768,52 

  Skupaj z DDV 766.170,14 440.271,98 325.898,16 

 Delež 100,00 % 57,46 % 42,54 % 

 
Sporazum opredeljuje, da se dejanska finančna konstrukcija določi glede na dejanske stroške, po ključih 
delitve iz sporazuma.  
 
Ministrstvo dodatno prevzem tudi eventualne dodatne stroške komunalno energetskih vodov in dodatni 
in več del, v kolikor se nanašajo na dela rekonstrukcije regionalne ceste. Enako Občina Cerkvenjak 
prevzema te stroške za dela izgradnje pločnika. 
 

 Finančna konstrukcija glede na oceno stroškov v tem IP 

  Strošek EUR RS-MZI Občina 

1 Projektna dokumentacija 13.816,20 4.835,67 8.980,53 

2 Gradnja 357.422,05 192.327,07 165.094,98 

3 Komunalno energetski vodi 45.535,11 11.383,78 34.151,33 

4 Drugi stroški 74.724,48 0,00 74.724,48 

5 Neopredeljeni stroški po pogodbi 33.874,43 12.184,39 21.690,04 

  Skupaj 525.372,27 220.730,91 304.641,37 

  DDV 112.281,90 48.560,81 63.721,08 

  Skupaj z DDV 637.654,17 269.291,72 368.362,45 

 

 Dinamika financiranja 

  2008-2014 L. 2015 L. 2016 L. 2017 Skupaj 

RS, MZI, DRSI 0,00 0,00 29.291,72 240.000,00 269.291,72 

Občina Cerkvenjak 59.000,00 4.949,07 44.413,38 260.000,00 368.362,45 

Skupaj 59.000,00 4.949,07 73.705,10 500.000,00 637.654,17 
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Občina Cerkvenjak pričakuje, da bo v letu 2017, del potrebnih lastnih sredstev nadomestila s 
sofinanciranjem s strani Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, iz 
namenskih proračunskih sredstev, skladno s 23. členom ZFO-1. V ta namen bo oddala načrt porabe za 
koriščenje razpoložljivih nepovratnih sredstev v višini 43.759,00 EUR in povratnih sredstev v višini 
65.638,00 EUR. 
 

 Dinamika financiranja z upoštevanjem 23. člena ZFO-1 v 2017 

  2008-2014 L. 2015 L. 2016 L. 2017 Skupaj 

RD, MZI, DRSI 0,00 0,00 29.291,72 240.000,00 269.291,72 

Občina Cerkvenjak 59.000,00 4.949,07 44.413,38 150.603,00 258.965,45 

MGRT - 23. člen (nepovratni del) 0,00 0,00 0,00 43.759,00 43.759,00 

MGRT - 23. člen (povratni del) 0,00 0,00 0,00 65.638,00 65.638,00 

Skupaj 59.000,00 4.949,07 73.705,10 500.000,00 637.654,17 

 
 Viri financiranja 

 

 

Povratna sredstva lahko občina vrača v 10-letnem obdobju z enoletnim moratorijem. Gre za brezobrestno 
posojilo, ki ne šteje v kvoto zadolževanja občine. 
 

 Amortizacijski načrt odplačila povratnih sredstev 

  Anuiteta 1 Anuiteta 2 Obresti Skupaj 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 3.646,56 3.646,56 0,00 7.293,12 

3 3.646,56 3.646,55 0,00 7.293,11 

4 3.646,56 3.646,55 0,00 7.293,11 

5 3.646,56 3.646,55 0,00 7.293,11 

6 3.646,56 3.646,55 0,00 7.293,11 

7 3.646,56 3.646,55 0,00 7.293,11 

8 3.646,56 3.646,55 0,00 7.293,11 

9 3.646,56 3.646,55 0,00 7.293,11 

10 3.646,56 3.646,55 0,00 7.293,11 

        65.638,00 

269.291,72; 
42%

258.965,45; 
41%

43.759,00
7%

65.638,00
10% RS, MZI, DI

Občina Cerkvenjak

MGRT (23. čl. ZFO) -
nepovr.

MGRT (23. čl. ZFO) - povr.
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13. PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV 

POSLOVANJA 

Cesta je v aktualnih razmerah relativno močno obremenjena, tako z lokalnim prometom kot s tranzitnim 
prometom (vozniki se izogibajo plačilu vinjet za uporabo avtoceste). Povprečni letni dnevni promet je bil 
izmerjen leta 2015 in je znašal 648 vozil na dan (števno mesto št. 349 Kraljevci, vir: 
http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/). 
 
Pločnik ob cesti in urejena javna razsvetljava bosta stalno v uporabi pešcev na območju, zlasti 
šoloobveznih otrok (šolska pot) in bosta zagotavljali bistveno večjo varnost njihove udeležbe v prometu 
za vse udeležence v prometu. 
 
Finančnih prihodkov iz naslove te investicije ne bo. 
 
Operativni stroški upravljanja so ocenjeni, kot sledi: 

o stroški tekočega vzdrževanja pločnika v sorazmernem deležu stroškov tekočega vzdrževanja 
občinskih cest po rebalansu 2016; 

o stroški zimske službe pločnika v sorazmernem deležu stroškov zimske službe občinskih cest po 
rebalansu 2016; 

o stroške električne energije glede na porabo predvidene svetilke, ocenjeno 10 urno dnevno 
uporabo (od tega 4 ure s polovično zmogljivostjo) in glede na aktualno ceno električne energije; 

o stroški vzdrževanja javne razsvetljave od leta 2022 dalje, v višini 5 % stroškov svetilk (768,60); 
o stroške vzdrževanja opreme pločnika smo predvideli v enkratnem znesku, v 15. letu življenjske 

dobe (1.980,80 EUR). 
 

 Stroški tekočega vzdrževanja po statični metodi 

Tekoče vzdrževanje EUR 

Proračun 2016 75.000,00 

Dolžina občinskih cest 78,30 

Tekoče vzdrževanje na km 957,85 

Dolžina obravnavanega odseka 0,973 

Povprečni letni strošek 931,99 

 
Pričakovati je, da bodo v prvih letih upravljanja stroški tekočega vzdrževanja nekoliko nižji in se bodo 
postopoma povečevali. Po letu 2031 pa pričakujemo, da bodo presegli povprečje. 
 

 Stroški zimske službe po statični metodi 

Tekoče vzdrževanje EUR 

Proračun 2016 21.500,00 

Dolžina občinskih cest 78,30 

Tekoče vzdrževanje na km 274,58 

Dolžina obravnavanega odseka 0,973 

Povprečni letni strošek 267,17 
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 Stroški električne energije po statični metodi 

Električna energija - JR EUR 

Število svetilk 36,00 

100 % dneva poraba (W) 27,00 

50 % dnevna poraba (W) 14,00 

Ure 100 % porabe 6,00 

Ure 50 % porabe 4,00 

Dnevna poraba (W) 218 

Letna poraba ene svetilke (W) 79570 

Letna poraba ene svetilke (kW) 79,57 

Cena v EUR/kW 0,06465 

Strošek v EUR/svetilko 5,14 

Skupaj letni strošek 185,19 
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14. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 

14.1. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI 

V okviru obravnavanega projekta lahko pričakujemo investicijske stroške in operativne stroške, kot smo 
jih predhodno že opredelili. Kot investicijske stroške upoštevamo le stroške, ki so predmet sofinanciranja 
s strani Občine Cerkvenjak. 
 
Kot je bilo v tem IP že ugotovljeno z obravnavanim projektom ne bo ustvarjenih neposrednih prihodkov. 
Ne glede na to je potrebno pri presoji upravičenosti upoštevati ostanek vrednosti (kot neamortizirano 
vrednost naložbe ob koncu referenčnega obdobja) in koristi, te lahko delno ovrednotimo z denarjem, v 
večini pa to ni mogoče. 
 
Koristi, ki jih lahko ovrednotimo z denarjem: 

 regijski vpliv, t.j. predvidevamo, da bo vsaj 60 % investicije izvedene z izvajalci iz regije; 

 preprečeno odseljevanje, ki ga ocenjujemo v višini 60 % BDP na prebivalca za Podravsko regijo 
(po zadnjem objavljenem podatku – l. 2014). 

 
Koristi, ki jih je težje ali pa jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem: 

 manjša obraba in manj poškodb na prevoznih sredstvih; 

 večja varnost za vse udeležence v prometu, tudi za otroke (šolska pot); 

 povečana preglednost ceste (z umestitvijo pločnikov in razširitvijo same ceste); 

 izboljšanje možnosti za razvoj gospodarstva, zlasti turizma; 

 podaljšanje življenjske dobe, prevoznosti in varnosti prometne infrastrukture; 

 ureditev javne razsvetljave v okolju prijazni tehnologiji; 

 dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju; 

 boljši estetski videz in večja urejenost ter turistična atraktivnost območja. 

14.2. PRESOJA UPRAVIČENOSTI 

V okviru tega IP se presoja upravičenosti izdela za del investicije, ki predmet investiranja Občine 
Cerkvenjak. 
 
Predpostavke finančne analize: 

 strošek investicije: 304.641,37 EUR brez DDV oziroma 368.362,45 EUR z DDV; 

 v zgornjih stroških znaša strošek opreme pločnika 1.623,60 EUR brez DDV; javne razsvetljave 
znaša 34.151,33 EUR brez DDV; 

 življenjska doba pločnika je 25 let, javne razsvetljave 20 let opreme 5 let; za prvo leto življenjske 
dobe smo šteli leto 2017 (ocenjuje se, da bo naložba predana v upravljanje julija 2017); 

 ostanek vrednosti ob koncu življenjske dobe (l. 2041) smo izračunali v višini 5.377,26 EUR; 

 finančnih prihodkov iz naslove te investicije ne bo; 

 operativni stroški upravljanja so ocenjeni, kot predhodno opredeljeni: 

 diskontna stopnja je 4 %. 
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 Operativni stroški po dinamični metodi 

Leto Tekoče 
vzdrževanje 

Zimska  
služba 

Električna 
energija - 

JR 

Vzdrževanje 
JR 

Vzdrževanje 
opreme 

Skupaj 

0 2016           0,00 

1 2017 279,60 133,59 92,60     505,78 

2 2018 559,20 267,17 185,19     1.011,56 

3 2019 582,93 267,17 185,19     1.035,29 

4 2020 607,67 267,17 185,19     1.060,04 

5 2021 633,47 267,17 185,19    1.085,83 

6 2022 660,36 267,17 185,19 768,60   1.881,32 

7 2023 688,39 267,17 185,19 768,60   1.909,35 

8 2024 717,61 267,17 185,19 768,60   1.938,57 

9 2025 748,07 267,17 185,19 768,60   1.969,03 

10 2026 779,82 267,17 185,19 768,60   2.000,78 

11 2027 812,92 267,17 185,19 768,60   2.033,88 

12 2028 847,43 267,17 185,19 768,60   2.068,39 

13 2029 883,40 267,17 185,19 768,60   2.104,36 

14 2030 920,89 267,17 185,19 768,60   2.141,86 

15 2031 959,98 267,17 185,19 768,60 1.980,80 4.161,74 

16 2032 1.000,73 267,17 185,19 768,60   2.221,69 

17 2033 1.043,21 267,17 185,19 768,60   2.264,17 

18 2034 1.087,49 267,17 185,19 768,60   2.308,45 

19 2035 1.133,65 267,17 185,19 768,60   2.354,61 

20 2036 1.181,77 267,17 185,19 768,60   2.402,73 

21 2037 1.231,93 267,17 185,19 768,60   2.452,89 

22 2038 1.284,22 267,17 185,19 768,60   2.505,18 

23 2039 1.338,73 267,17 185,19 768,60   2.559,70 

24 2040 1.395,56 267,17 185,19 768,60   2.616,52 

25 2041 1.454,79 267,17 185,19 768,60   2.675,76 

  Skupaj 22.833,81 6.545,69 4.537,18 15.372,00 1.980,80 51.269,48 

 

 Tabela finančnega toka 

 Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2016 108.362,45 0,00 0,00  -108.362,45 

1 2017 260.000,00 505,78 0,00  -260.505,78 

2 2018  1.011,56 0,00  -1.011,56 

3 2019  1.035,29 0,00  -1.035,29 

4 2020  1.060,04 0,00  -1.060,04 

5 2021  1.085,83 0,00  -1.085,83 

6 2022  1.881,32 0,00  -1.881,32 

7 2023  1.909,35 0,00  -1.909,35 

8 2024  1.938,57 0,00  -1.938,57 

9 2025  1.969,03 0,00  -1.969,03 

10 2026  2.000,78 0,00  -2.000,78 

11 2027  2.033,88 0,00  -2.033,88 

12 2028  2.068,39 0,00  -2.068,39 

13 2029  2.104,36 0,00  -2.104,36 

14 2030  2.141,86 0,00  -2.141,86 

15 2031  4.161,74 0,00  -4.161,74 

16 2032  2.221,69 0,00  -2.221,69 

17 2033  2.264,17 0,00  -2.264,17 
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 Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

18 2034  2.308,45 0,00  -2.308,45 

19 2035  2.354,61 0,00  -2.354,61 

20 2036  2.402,73 0,00  -2.402,73 

21 2037  2.452,89 0,00  -2.452,89 

22 2038  2.505,18 0,00  -2.505,18 

23 2039  2.559,70 0,00  -2.559,70 

24 2040  2.616,52 0,00  -2.616,52 

25 2041  2.675,76 0,00 5.377,26 2.701,50 

 Skupaj 368.362,45 51.269,48 0,00 5.377,26 -414.254,67 

 
 Tabela diskontiranega finančnega toka 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

2016 108.362,45 0,00 0,00 0,00 -108.362,45 

2017 250.000,00 486,33 0,00 0,00 -250.486,33 

2018 0,00 935,24 0,00 0,00 -935,24 

2019 0,00 920,37 0,00 0,00 -920,37 

2020 0,00 906,12 0,00 0,00 -906,12 

2021 0,00 892,47 0,00 0,00 -892,47 

2022 0,00 1.486,83 0,00 0,00 -1.486,83 

2023 0,00 1.450,95 0,00 0,00 -1.450,95 

2024 0,00 1.416,49 0,00 0,00 -1.416,49 

2025 0,00 1.383,41 0,00 0,00 -1.383,41 

2026 0,00 1.351,66 0,00 0,00 -1.351,66 

2027 0,00 1.321,17 0,00 0,00 -1.321,17 

2028 0,00 1.291,91 0,00 0,00 -1.291,91 

2029 0,00 1.263,82 0,00 0,00 -1.263,82 

2030 0,00 1.236,87 0,00 0,00 -1.236,87 

2031 0,00 2.310,87 0,00 0,00 -2.310,87 

2032 0,00 1.186,18 0,00 0,00 -1.186,18 

2033 0,00 1.162,36 0,00 0,00 -1.162,36 

2034 0,00 1.139,52 0,00 0,00 -1.139,52 

2035 0,00 1.117,60 0,00 0,00 -1.117,60 

2036 0,00 1.096,58 0,00 0,00 -1.096,58 

2037 0,00 1.076,41 0,00 0,00 -1.076,41 

2038 0,00 1.057,08 0,00 0,00 -1.057,08 

2039 0,00 1.038,54 0,00 0,00 -1.038,54 

2040 0,00 1.020,76 0,00 0,00 -1.020,76 

2041 0,00 1.003,72 0,00 2.017,10 1.013,38 

Skupaj 358.362,45 29.553,27 0,00 2.017,10 -385.898,61 

 
Rezultati finančne analize: 

 neto sedanja vrednost je negativna in znaša -385.898,61 EUR; 

 finančna interna stopnja donosnosti je negativna in ni izračunljiva; 

 investicija iz finančnega vidika ni donosna, zato zanjo interesa zasebnega kapitala ni pričakovati. 
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Predpostavke ekonomske analize: 

 pri naložbenih stroških smo upoštevali konverzijski faktor v višini 0,7049 in jih očistili davka na 
dodano vrednost ter drugih davkov in prispevkov. Ta konverzijski davek smo določili na osnovi 
ocene o strukturi investicije; ocenili smo, da investicija vključuje 65 % materiala in 35 % delovne 
sile. V stroških delovne sile je 40% davkov in prispevkov. Delež davkov in prispevkov v celoti je 
0,35 x 0,4 x 0,8197 = 0,1148. Stroški materiala vsebujejo 22 % DDV (100 / 1,22 = 0,8197). 
Konverzijski faktor = 0,8197 - 0,1148 = 0,7049. 

 ostanek vrednosti smo določili kot neodpisano vrednost davkov in prispevkov očiščene naložbene 
vrednosti; 

 koristi smo ocenili, kot predhodno opredeljene; 

 operativne stroške smo upoštevali kot v finančni analizi in jih zmanjšali za 22 % DDV; 

 diskontna stopnja je 4 %. 
 

 Tabela očiščenih vrednosti stroškov in koristi 

  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Koristi Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2016 76.384,69 0,00 53.293,02   -23.091,67 

1 2017 183.274,00 414,57 129.491,80   -54.196,78 

2 2018   829,15 8.967,00   8.137,85 

3 2019   848,60 8.967,00   8.118,40 

4 2020   868,88 8.967,00   8.098,12 

5 2021   890,03 8.967,00   8.076,97 

6 2022   1.542,07 8.967,00   7.424,93 

7 2023   1.565,04 8.967,00   7.401,96 

8 2024   1.588,99 8.967,00   7.378,01 

9 2025   1.613,96 8.967,00   7.353,04 

10 2026   1.639,99 8.967,00   7.327,01 

11 2027   1.667,12 8.967,00   7.299,88 

12 2028   1.695,40 8.967,00   7.271,60 

13 2029   1.724,88 8.967,00   7.242,12 

14 2030   1.755,62 8.967,00   7.211,38 

15 2031   3.411,27 8.967,00   5.555,73 

16 2032   1.821,06 8.967,00   7.145,94 

17 2033   1.855,88 8.967,00   7.111,12 

18 2034   1.892,17 8.967,00   7.074,83 

19 2035   1.930,01 8.967,00   7.036,99 

20 2036   1.969,45 8.967,00   6.997,55 

21 2037   2.010,57 8.967,00   6.956,43 

22 2038   2.053,43 8.967,00   6.913,57 

23 2039   2.098,11 8.967,00   6.868,89 

24 2040   2.144,69 8.967,00   6.822,31 

25 2041   2.193,24 8.967,00 3.790,43 10.564,19 

  Skupaj 259.658,69 42.024,17 397.992,82 3.790,43 100.100,40 

 

 Tabela diskoniranih vrednosti stroškov in koristi 

  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Koristi Ostanek 
vrednosti 

Razlika 

0 2016 76.384,69 0,00 53.293,02 0,00 -23.091,67 

1 2017 176.225,00 398,63 124.511,35 0,00 -52.112,28 
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  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Koristi Ostanek 
vrednosti 

Razlika 

2 2018 0,00 766,59 8.290,50 0,00 7.523,90 

3 2019 0,00 754,40 7.971,63 0,00 7.217,23 

4 2020 0,00 742,72 7.665,03 0,00 6.922,30 

5 2021 0,00 731,54 7.370,22 0,00 6.638,68 

6 2022 0,00 1.218,72 7.086,75 0,00 5.868,03 

7 2023 0,00 1.189,30 6.814,18 0,00 5.624,88 

8 2024 0,00 1.161,06 6.552,10 0,00 5.391,04 

9 2025 0,00 1.133,95 6.300,10 0,00 5.166,15 

10 2026 0,00 1.107,92 6.057,78 0,00 4.949,87 

11 2027 0,00 1.082,93 5.824,79 0,00 4.741,86 

12 2028 0,00 1.058,94 5.600,76 0,00 4.541,82 

13 2029 0,00 1.035,92 5.385,35 0,00 4.349,43 

14 2030 0,00 1.013,83 5.178,22 0,00 4.164,39 

15 2031 0,00 1.894,16 4.979,06 0,00 3.084,90 

16 2032 0,00 972,28 4.787,55 0,00 3.815,28 

17 2033 0,00 952,76 4.603,42 0,00 3.650,66 

18 2034 0,00 934,03 4.426,36 0,00 3.492,33 

19 2035 0,00 916,06 4.256,12 0,00 3.340,05 

20 2036 0,00 898,83 4.092,42 0,00 3.193,59 

21 2037 0,00 882,30 3.935,02 0,00 3.052,72 

22 2038 0,00 866,46 3.783,67 0,00 2.917,22 

23 2039 0,00 851,26 3.638,15 0,00 2.786,89 

24 2040 0,00 836,69 3.498,22 0,00 2.661,53 

25 2041 0,00 822,72 3.363,67 1.421,85 3.962,80 

  Skupaj 252.609,69 24.223,99 309.265,44 1.421,85 33.853,62 

 
Rezultati ekonomske analize: 

 neto sedanja vrednost znaša 33.853,62 EUR; 

 ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 7,98 % in presega splošno diskontno stopnjo; 

 investicija je ekonomsko upravičena in družbeno sprejemljiva. 
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15. ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA 

OBČUTLJIVOSTI 

15.1. ANALIZA TVEGANJA 

Edina tveganja, ki jih je v tej fazi še mogoče opredeliti so tveganja povezana z zagotavljanjem ustreznih 

likvidnostnih sredstev za poravnavanje obveznosti iz naslova investicije. 

Tveganja povezana s kvalitetno izvedbo del smo optimizirali z angažiranjem strokovnega gradbenega 

nadzora, ki nadzira kvaliteto izvajanja del ter kvaliteto vgrajenih materialov in opreme. Nadzor mora bdeti 

tudi nad nepredvidljivimi stroški, ki se bi eventualno pojavili v fazi izvajanja del. Tukaj obstaja določeno 

tveganje, da bodo ti stroški presegli zastavljene okvire, kar bi za oba sofinancerja predstavljajo  izziv 

zagotavljanja dodatnih finančnih virov. V skrajnem primeru, bi se rok dokončanja v tem primeru zamaknil 

do zagotovitve potrebnih virov. 

Tveganja s poinvesticijskim upravljanjem so minimalna, saj imata oba bodoča upravljavca znanje in 

izkušnje z upravljanjem tovrstne prometne infrastrukture. Tako tudi ni pričakovati, da bi se operativni 

stroški v upravljavski dobi bistveno spremenili. 

15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

V analizi občutljivosti ugotavljamo, kako spremembe posameznih parametrov vplivajo na upravičenost 
investicije. 
 
V analizi občutljivosti smo spreminjali naslednje spremenljivke: 

 Analiza občutljivosti 1: Povečanje investicijskih stroškov za 10 % 

 Analiza občutljivosti 2: Povečanje investicijskih in operativnih stroškov za 10 % 

 Analiza občutljivosti 3: Povečanje investicijskih in operativnih stroškov za 10 % in zmanjšanje 
koristi za 10 % 

 
 Rezultati analize občutljivosti 1 

KAZALEC VREDNOST 

Finančna interna stopnja donosnosti  Ni izračunljiva % 

Finančna neto sedanja vrednost (4%) -421.533,15 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 4,82 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (4%) 8.734,84 EUR 

Količnik relativne koristnosti 1,11  

 
 Rezultati analize občutljivosti 2 

KAZALEC VREDNOST 

Finančna interna stopnja donosnosti  Ni izračunljiva % 

Finančna neto sedanja vrednost (4%) -424.488,47 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 4,60 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (4%) 6.312,44 EUR 

Količnik relativne koristnosti 1,11  
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 Rezultati analize občutljivosti 3 

KAZALEC VREDNOST 

Finančna interna stopnja donosnosti  Ni izračunljiva % 

Finančna neto sedanja vrednost (4%) -424.488,47 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 2,09 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (4%) -21.802,60 EUR 

Količnik relativne koristnosti 1,01  
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16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA 

REZULTATOV 

Rezultati analize stroškov in koristi izkazujejo, da investicija finančno ni donosna. Zaradi številnih koristi, 
ki jih je v delu mogoče ovrednotiti, pa zanjo lahko ugotovimo, da je ekonomsko upravičena. 
 

 Rezultati finančne in ekonomske analize 

KAZALEC VREDNOST 

Finančna interna stopnja donosnosti  Ni izračunljiva % 

Finančna neto sedanja vrednost (4%) -385.898,61 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 7,98 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (4%) 33.853,62 EUR 

Količnik relativne koristnosti 1,2243  

 
Dobe vračanja investicijskih sredstev in relativno neto sedanje vrednosti v danem primeru (FIIR<0) ni 
mogoče izračunati. 
 
Količnik relativne koristnosti, t.j. razmerje med sedanjo vrednostjo vseh koristi projekta in sedanjo 
vrednostjo stroškov znaša 1,2243. 
 
V analizi tveganja smo ugotovili, da so tveganja v obravnavani investiciji minimalna in obvladljiva.  
 
V analizi občutljivosti smo ugotovili, da je investicija manj občutljiva na spremembo stroškov, tako 
investicijskih kot operativnih ter relativno močno občutljiva na spremembo koristi. 
 
Če upoštevamo, da bodo z izvedbo investicije nastale tudi druge koristi, ki jih finančno ni mogoče 
ovrednotiti, ugotovimo, da je bila odločitev za izvedbo investicije pravilna. 



 
 

 

PRILOGE: SITUACIJE (PLANUM d.o.o.) 
 

 
 

 
 



 
 

 

 


