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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) 
 
U R E D B A  O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA 
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       Naziv investicije: 

 
 

 

 
       
       Verzija,  
 I. 

       Številka: 

  

 

       Naročnik:  

 
OBČINA PREVALJE 
TRG 2A, 2391 PREVALJE 

 

     
       Izdelovalec dokumenta: 

 
PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, 
ALIANCA S.P., PREVALJE 

       
       kraj in datum izdelave: 

 NA PREVALJAH, 21.05.2015 
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POVZETEK INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 

 

NASLOV PROJEKTA 
 
UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU KOT - LEŠE 
 

KRATEK NAZIV PROJEKTA 
CESTA KOT - LEŠE 
 

VRSTA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE   

DDOOKKUUMMEENNTT  IIDDEENNTTIIFFIIKKAACCIIJJEE  IINNVVEESSTTIICCIIJJSSKKEEGGAA  PPRROOJJEEKKTTAA  --  DDIIIIPP   

NAROČNIK PROJEKTA 

 
 
 
 
 
 

 

OBČINA PREVALJE 

Trg 2a 
2391 PREVALJE 
 

 
telefon: +386 (0) 2 824 61 00         fax: +386 (0)2  824 61 24 
spletna stran:http://www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO 

INVESTICIJE 
 
DR. MATIJA TASIČ, ŽUPAN OBČINE PREVALJE 
 

ODGOVORNI OSEBI ZA IZDELAVO 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE S STRANI 

NAROČNIKA 

 
Veronika ŠART, računovodja VII/2 
Bernarda GRADNIŠNIK, višja svetovalka za komunalno cestno gospodarstvo 

STROKOVNI IZDELAVALEC INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 
 
Podjetniško in poslovno svetovanje 
ALIANCA 
Tanja Fučec Srnec s.p. 
matična št. 3175090000 
DŠ: 88568415 
Dolga Brda 78, 2391 Prevalje 
 telefon: (+386) (0) 40 120 914       e-pošta:tanjasrnec@gmail.com 

Investitorji 

NAZIV OBČINA PREVALJE 

NASLOV TRG 2A, 2391 PREVALJE 

ODGOVORNA OSEBA Župan dr. Matija TASIČ 

TELEFON +386 (0) 824 61 00 

TELEFAX +386 (0) 824 61 24 

http://www.prevalje/
mailto:obcina@prevalje.si
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E-MAIL matic.tasic@prevalje.si 

DAVČNA ŠTEVILKA SI 28520513 

MATIČNA ŠTEVILKA 1357719 

ŽIRO RAČUN TRR Občine 01375-0100010242 

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE 

INVESTICIJE 
Bernarda GRADNIŠNIK, višja svetovalka za komunalno cestno gospodarstvo 

TELEFON +386 (0) 82 46 100 

TELEFAX +386 (0)  82 46 124 

E-MAIL bernarda.gradnisnik@prevalje.si 

 
I N 
 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

i
  

Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje 
Kotnikova 5  
1000 Ljubljana  
 

JAVNI POZIV Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2015, št.  23. člen ZFO-1, 
MGRT 

LOKACIJA INVESTICIJE  
Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija 

Koroška statistična  regija 

Občina Prevalje 
katastrsko območje Leše, Zagrad: 
projektno območje: Kot - Leše: 
 
892 – LEŠE: 532/1,425, 427, 410/6, 559/1, 416/2, 417/1, 428/1, *33/1, 391/1, 
419/2, 428/4; 
893 – ZAGRAD: 52/2, 363/2, 363/4, 52/4, 22/1, 22/4, 743, 41/5, 744, 41/6, 55/4, 
26/1, 26/2, 58/4, 737, 58/10, 38/4, 58/7, 58/8, 58/9, 38/8, 30/1, 32, 363/1;  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRIBOBLJENA DOKUMENTACIJA 
 
 
- IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO, št.24/2010 z dne maj 2015, z nazivom UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA 
PODEŽELJU KOT - LEŠE, izdelovalec BOM-MOČKA d.o.o., Pod gonjami 121, 2391 Prevalje, odgovorna oseba BORUT 
MOČILNIK, univ.dipl.inž.grad., G-2416; 
-lokacijska informacija št. 35102-0014/2015-17 z dne 21.05.2015, Občina Prevalje; 
 
 
 
 

KRATEK OPIS INVESTICIJE  Predmet investicije je v investicijskem obdobju treh let, 2015-2017, 

urediti lokalno cesto na območju Kot – Leše, na odseku Brložnik – 

Lagoja, v dolžini 1.400,00 m1. 

 
- investitor bo izvedel investicijsko-vzdrževalna dela, v obsegu izvedba 

gradbenih del,  strokovnega gradbenega nadzora (max.1,5%) in 
investicijske dokumentacije. 

 
 
 

- i  v nadaljevanju MGRT

mailto:matic.tasic@prevalje
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-  - fizični kazalniki: 
- obnova lokalne ceste v dolžini 1400 m, 
- občina bo dosegla 100% načrtovane investicije ob zaključku investicije, 

oktobra 2017, skladno s terminskim planom oz. za gradbena dela 
opravljena v letu  2015 do oktobra 2015, 

- zahtevke za črpanje bo oddala skladno s pogodbo o sofinanciranju 
(MGRT), v letu 2015 najkasneje do 5.11.2015, v letu 2016 najkasneje do 
5.11.2016 in zadnji zahtevek najkasneje do 5.11.2017. 

- učinki realizacije investicijskega projekta: povečanje atraktivnosti 
podeželja Prevalj, varnosti uporabnikov in šolarjev, ustvarjanje pogojev 
za razvoj kakovostnega življenjskega okolja kot temelja za kakovostno 
bivanje in konkurenčno gospodarjenje v agrarnem okolju, vplivanje na 
ustvarjanje podjetniških priložnosti za zaposlovanje težje zaposljivih 
skupin, brezposelnih žensk s kmetij, invalidov kakor tudi spodbujanje 
razvoja mikro podjetništva na podeželju, preprečitev degradacije in 
stagnacije turističnega razvoja podeželskega območja Prevalj. 

- finančni kazalniki: 

- investitor kandidira za pridobitev 36.495,00 EUR  nepovratnih sredstev  
v investicijskem letu 2015, sam pa zagotavlja 100.480,58EUR od 
vrednosti investicije v letu 2015, 

- za sofinanciranje investicije v letih 2016 in 2017 bo investitor prijavil 
predmetno investicijo na JP MGRT, 23. člen ZFO-1 v letu 2016, dinamika 
sofinanciranja bo prikazana v noviliranem investicijskem dokumentu, 

- investitor bo v proračunu posameznega leta zagotovil sredstva za 
izvedbo investicije, sredstva MGRT bo pridobil v skladu s sklenjeno 
pogodbo s med njim in MGRT in načrtovano dinamiko črpanja ter ob 
potrditvi zahtevka za izplačilo s strani MGRT,  

- v primeru izbora najugodnejše ponudbe, z višjim zneskom glede na 
projektantski predračun, bo investitor zagotovil dodatna sredstva, ki jih 
bo uvrstil med neupravičene stroške, 

- stroške za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije je investitor 
zagotovil iz lastnih proračunskih virov v letu 2015 in jih uvršča med 
neupravičene, kot tudi geomehanski in projektantski nadzor, 

- izvedbo strokovnega gradbenega nadzora, izvedbe gradbenih del v letu 
2015 investitor uvršča med upravičene, 

- gradbena dela v neto višini 100.885,23 EUR v letu 2015 uvršča med 
upravičene stroške, 

- skupaj vrednost stroškov sofinanciranja: MGRT v letu 2015 – 36.495,00, 
lastna 100.480,58 EUR.Višina upravičenih stroškov v letu 2015 znaša 
111.093,89 EUR in višina neupravičenih stroškov v letu 2015 pa 
25.881,69 EUR. 

KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT, 
UTEMELJITEV NAJUGODNEJŠE 

V investicijski dokumentaciji so bile obravnavane naslednje variante: 
- Varianta brez investicije  
- Varianta z investicijo 

Kot najugodnejša varianta in edina sprejemljiva se je izkazala varianta z 
investicijo v celovito obnovo lokalne ceste na ODSEKU KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – 
LAGOJA. 

Kot edino realno trajno rešitev prostorskega turističnega problema, varnosti 
šolarjev za omenjeno projektno območje Kot-Leše kot tudi neposredni učinek na 
nadaljnji turistično usmerjeni razvoj turistično perspektivnih območij z ohranjeno 
naravno in kulturno dediščino investitor Občina Prevalje izpostavlja varianto, ki 
načrtuje takojšnje investicijsko vlaganje v občinske javne površine na podeželju. 
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ODGOVORNI VODJA ZA IZDELAVO DIIP Tanja Fučec Srnec, u.d.i. 

ODGOVORNI VODJA ZA IZDELAVO 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  
 
BORUT MOČILNIK, udig, G-2416; 

ODGOVORNI VODJA ZA IZDELAVO 

PROJEKTANTSKEGA PREDRAČUNA 
 
Peter KORDEŽ, teh. 

Predvidena organizacija 
 

 
Projektni vodja investitorja: Bernarda GRADNIŠNIK, višja svetovalka 
 
Strokovni sodelavec za področje financ Veronika ŠART, računovodja VII/2 

 
LASTNIŠTVO 

 
Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje oz. ima predkupno pravico 
   UPRAVLJAVEC INVESTICIJE JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG D.O.O., RAVNE NA KOROŠKEM 

TERMINSKI PLAN PROJEKTA   

 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 

Pričetek  
investicijskih del: 

01.09.2015 
 

01.06.2016 01.06.2017 

Zaključek 
investicijskih del: 

do 30.10.2015 do 30.10.2016 do 30.10.2017 

Oddaja zahtevka 
za črpanje 

do 5.11.2015 
 

do 5.11.2016 
 

do 5.11.2017 
 

 

BRUTO  VREDNOST NALOŽBE - 499.995,96 (z 22% DDV) po stalnih cenah, maj 2015 
- 505.886,30 EUR (z 22% DDV) po tekočih cenah 

  
 
STRUKTURA VIROV NALOŽBE PO STALNIH  OZ. TEKOČIH  CENAH  
   
Vrsta investicijskih del po stalnih cenah, maj 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                           - EUR 
 

 
2015 2016 2017 SKUPAJ 

 
upravičeni stroški 111.093,89 111.900,00 184.707,69 407.701,58 

gradbena dela 110.885,23 111.750,00 184.507,69 407.142,92 

državni proračun, MGRT, 23. člen, 
postavka 953610 36.495,00 0,00* 0,00* 36.495,00 

občinski proračun 74.390,23 111.750,00 184.507,69 370.647,92 

gradbeni nadzor  208,66 150,00 200,00 558,66 

občinski proračun 208,66 150,00 200,00 558,66 

neupravičeni stroški 25.881,69 25.106,00 41.306,69 92.294,38 

projektna in investicijska dokumentacija 1.441,03     1.441,03 

GD (projektantski in geotehnični nadzor)   488,00 671,00 1.159,00 

 
DDV (GD) 24.394,75 24.585,00 40.591,69 89.571,44 

DDV (nadzor)  45,91 33,00 44,00 122,91 

SKUPAJ investicija 136.975,58 137.006,00 226.014,38 499.995,96  
 

*Opomba: prijava investicije 2016-2017 v letu 2016, 23.člen ZFO-1, MGRT 
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Vrsta investicijskih del po tekočih cenah  

- EUR 

 
2015 2016 2017 SKUPAJ 

 
upravičeni stroški 111.093,89 113.019,00 188.401,84 412.514,73 

gradbena dela 110.885,23 112.867,50 188.197,84 411.950,57 

državni proračun, MGRT, 23. člen, 
postavka 953610 36.495,00 0,00* 0,00* 36.495,00 

občinski proračun 74.390,23 112.867,50 188.197,84 375.455,57 

gradbeni nadzor  208,66 151,50 204,00 564,16 

občinski proračun 208,66 151,50 204,00 564,16 

neupravičeni stroški 25.881,69 25.357,06 42.132,82 93.371,57 

projektna in investicijska dokumentacija 1.441,03     1.441,03 

GD (projektantski in geotehnični nadzor)   492,88 684,41 1.177,30 

 
DDV (GD) 24.394,75 24.830,85 41.403,53 90.629,13 

DDV (nadzor)  45,91 33,33 44,88 124,12 

SKUPAJ investicija 136.975,58 138.376,06 230.534,66 505.886,30  

*Opomba: prijava investicije 2016-2017 v letu 2016, 23.člen ZFO-1, MGRT 
 
Občina Prevalje je postopno urejala prometno infrastrukturo na območju cestnih povezav Kot in Leše glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva. V letu 2009 je s pomočjo nepovratnih sredstev EKSRP-ja in MKGP izvedla celovito 
in zaključeno investicijo v ureditev centra vaškega jedra Leš. V letu 2010-2011 je izvedla naložbo v ureditev vaškega 
jedra Leš, druga faza. V letu 2015 namerava Občina Prevalje s pomočjo državnih sredstev, dodeljenih po 23. členu 
ZFO-1, pričeti z ureditvijo dostopa z V strani proti Lešam, preko Kota. 
 
Stopnja intenzivnosti sofinanciranja, 23. člen ZFO-1: max.100% neto gradbenih del in gradbenega nadzora 
 

DATUM IZDELAVE 21.05.2015 

 

 

Uvodno pojasnilo 
Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 
60/2006, 54/2011) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske 
dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Za investicijo,  ki je predmet te naloge,  je  skladno z 
uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je avtorsko delo podjetja Alianca s.p. in ga v skladu s 1. odstavkom 21. člena 
Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah brez dovoljenja avtorja ni dovoljeno kopirati in iz njega karkoli prepisovati. 
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VSEBINA 
 

1. Navedba investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter 
strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo 
ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije, z žigi in podpisi 
odgovornih oseb 

 
           1.1. Strokovna izhodišča pri pripravi dokumenta 

2. Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero 
           2.1. Lokacija investicije 
          2.2. Osnovni podatki o investitorju 

3. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z 
razvojnimi strategijami in politikami  

          3.1.Razvojne možnosti razvojne regije Koroška 
          3.2. SWOT analiza 
          3.3 .Splošni in glavni cilj projekta 

         3.4. Struktura ciljne skupine 
         3.5. Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami 

4. Predstavitev variant "z" investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativo "brez" 
investicije in/ali minimalno alternativo 

           4.1. Brez investicije 
           4.2. Z investicijo 

5. Opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov (za vse faze, če je 
predvidena delitev projekta) po stalnih cenah in tekočih cenah (če je 
predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta), prikazano posebej za 
upravičene in preostale stroške in navedbo osnov za oceno vrednosti 
(najmanj na podlagi analize vrednosti že izvedenih investicij oziroma drugih 
verodostojnih izhodišč) 

          5.1. Vrednost investicije 
          5.2.Ocena vlaganj 
                 5.2.1Ocena investicije po tekočih cenah 

6. Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo 
           6.1. Določitev potrebne investicijske dokumentacije 
           6.2. Določitev potrebne upravne in projektne  dokumentacije 
           6.3. Lokacija investicije 
          6.4.Vpliv projekta na okolje 
          6.5. Terminski plan izvedbe 
          6.6. Organizacijski vidik v obdobju po zaključku investicije 
          6.7.Obseg in specifikacija naložbe 
          6.8.Predvideni viri finanicranja in drugi možni resursi 
          6.9. Ekonomska upravičenost projekta 

     7. Ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave predinvesticijske zasnove oz. 
investicijskega programa 

     8. Analiza stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih 
ni mogoče izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za 
posamezne variante 
    9.Predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena te uredbe 

   10. Prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega 
projekta 
   11. Priloge 
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KAZALO KRATIC 

 

DIIP dokument identifikacije investicijskega projekta 
DDV davek na dodano vrednost 
EU Evropska unija 

IP investicijski program 

m1 tekoči meter 

MO Mestna občina 
MGRT MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
PP Proračunska postavka 
RS Republika Slovenija 

SURS Statistični urad RS 
SRS Strategija razvoja Slovenije 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH 

DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 

PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 
 

Naslov projekta UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU KOT - LEŠE 

Investitorji  

 OOBBČČIINNAA  PPRREEVVAALLJJEE  

Trg 2a 

SI-2391 Prevalje 

župan dr. Matija TASIČ 

 
telefon: +386 (0)2 826 41  00        fax:+386 (0)2 826 4 12 40 

Odgovorna oseba investitorja  
Občine Prevalje 

 

 Podpis odgovorne osebe: 

  

ŽŽuuppaann  OObbččiinnee  PPrreevvaalljjee  

DDrr..  MMaattiijjaa  TTAASSIIČČ  

  

  

                                                                                                                  žžiigg::  

OdgovornI osebI za izdelavo 
investicijske dokumentacije s 

strani naročnika in  
za izvedbo projekta 

 
 

         Podpis odgovorne osebe: 

  

  
Veronika ŠART, računovodja VII/2 

  

  

                                                                                                                  žžiigg::  

  

 
 

 
 

         Podpis odgovorne osebe: 

  

Bernarda GRADNIŠNIK, višja svetovalka za komunalno cestno gospodarstvo 

  

                                                                                                                  žžiigg::  
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in  

 
 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO  
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1.1. STROKOVNA IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI DOKUMENTA  

 
Pri pripravi dokumenta so bile upoštevane naslednje smernice oz. predpisi: 
 
 Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010), 
 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 

– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)  
 Zakon 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), 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 

 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – 
ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 

 ZAKON O OHRANJANJU NARAVE (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – 
ZSKZ-B in 46/14), 

 ZAKON O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 
111/13), 

 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – 
ZDU-1I)  

 Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. 
Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje 
lokalnih cest ter javnih poti. Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih 
občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali 
višje kategorije.  

 Statut Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 - popr., 34/07, 15/10 in 12/13), 
 Odlok o občinskih cestah v Občini Prevalje, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2012, 

 
 Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter 

kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in podzakonski akti, ki 
s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji: 

 Zakon o javnih cestah (ZJC), 
 Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), 
 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, 
 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest. 
 
 Prostorski akti, ki veljajo na projektnem območju  

1. Prostorske sestavine planskih aktov Občine Prevalje: 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-21-0016
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0664
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=d9ec7f47-6ef9-478d-abf3-6c2d2a97d680
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− Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 
83-4320/2001); 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 
64-2940/2004); 

2. Prostorski ureditveni pogoji: 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, 
Mežica, Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, 
Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na 
Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju 
ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 20/86; 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, 
Mežica, Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, 
Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na 
Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju 
ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 9/93; 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, 
Mežica, Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, 
Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na 
Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju 
ni predvidena izdelava PIA, Uradni list RS št.24-940/2003; 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 
83-4320/2001); 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 
64-2940/2004); 
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UVODNO BESEDILO 

 

Cilj projekta je ureditev prometnih povezav na območju naselji Kota in Leš. Prometna infrastruktura na 

predmetnem območju je dejansko tudi kolesarska, šolska in rekreacijska - pohodna pot. 

Namen projekta je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih 

pogojev na podeželjskem območju Leš in Kota v  občini Prevalje.  

 

Izvedena vlaganja Občine Prevalje v cestno infrastrukturo na območju Kota in Leš: 

Občina Prevalje je v finančni perspektivi 2007-2013 uredila prometno infrastrukturo na območju Kota in 

Leš s pomočjo nepovratnih sredstev EU.  

Občina Prevalje je v letu 2008 tehnično zaključila investicijsko operacijo Obnova lokalnih cest na 

turističnem območju Kot v občini Prevalje, ki se je izvajala od leta 2007. Občina je uredila 3.053 m dolg 

cestni odsek lokalni cest LC 350330 in LC 350080 na območju Kota, od tega 1.853 m ceste ob 

Barbarskem potoku potoku  (LC 350330) in 1.200 m ceste Ravne Navrški vrh -  Žerjavlje – Žagarjev mlin 

(LC 350080). Višina investicije je znašala 570.187,00 EUR (od tega delež ESRR 251.424,00  EUR in 

državna sredstva po 23. Členu ZFO-1, v višini 63.069,47 EUR). 

 
Občina Prevalje je v letih 2009 – 2011 izvedla s pomočjo nepovratnih sredstev EKSRP-ja in MKGP, Ukrep 

322 Obnova in razvoj vasi dve naložbi. V letu 2009 je Občina izvedla naložbo v ureditev vaškega jedra 

Leše. Občina je uredila 5.142,50m2 javnih površin (lokalne ceste skozi vas in igrišča). Celotna višina 

investicije je bila cca. 400.000EUR. V letu 2010-2011 je izvedla naložbo v ureditev vaškega jedra Leš, 

faza II. Občina je uredila 1.380m1 lokalne ceste na Fefrovem in 1.920m1 lokalne ceste na V delu Leš. Za 

izvedbo naložbe je pridobila cca. 180.000 EUR nepovratnih sredstev EKSRP-ja in MKGP-ja. Celotna višina 

investicije je bila cca. 430.000EUR. 

V letu 2015 namerava Občina pričeti z  urejanjem cestne povezave na območju Kota- Leše, na odseku 

KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA. Investicija bo zaključena v letu 2017. 

 

Rezultati dokumenta identifikacije investicijskega projekta so podlaga pri sprejemu odločitev 

investitorjev o nameravani investiciji ter predstavitvi projekta v občinskem okolju. Z izdelanim DIIP 

namerava investitor Občina Prevalje kandidirati za pridobitev državnih nepovratnih sredstev, skladno 
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z javnim pozivom MGRT-ja Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2015, št.  23. člen 

ZFO-1. Upravičena višina nepovratnih sredstev je določena in za leto 2015 je Občini dodeljeno 

36.495,00 EUR.  

 

2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
Občina Prevalje ima v Koroški  regiji ugodno turistično lego, ki je z vidika ocene razvojnih možnosti, 
glede na ostale statistične regije, ocenjena kot ugodna. Z vzpostavitvijo turističnih povezav, s katerimi se 
bo občina kvalitetno povezala tudi s sosednjimi območji in širše, se bo vzpostavil eden izmed pogojev za 
uspešen gospodarski razvoj.  
Skozi projektno območje potekajo turistične poti: gorske, pohodniške, kolesarske, rekreacijske, kulturno 
zgodovinske, izobraževalne; šolska ter vaška pot. Območje v sklopu turistične promocije Občine Prevalje 
in celotnega turističnega območja Koroška nastopa povezano s turističnimi zaselki (Kot, Zagrad, Leše) in 
z ostalimi koroškimi mesti oz. občinami kot so Slovenj Gradec (Občina Slovenj Gradec), Ravne na 
Koroškem (Občina Ravne na Koroškem), Mežica (Občina Mežica) in ostalimi turističnimi kraji ter 
turističnimi zgodovinskimi in naravnimi znamenitostmi.   
 
Občina Prevalje je uvrščena v urbana območja

II
 (Mestna naselja v Republiki Sloveniji, SURS, 2003). 

 
Turistično območje projekta obsega enega večjih turističnimi območij na Koroškem, z bogato 
turistično in gostinjsko ponudbo ter ponudbo pridelkov in predelkov s kmetij, med njimi so tudi 
ekološke kmetije. V sklopu oblikovanja marketinga kompleksne ponudbe so akterji KD Leše pristopili 
k izdelavi lastne spletne strani, ki promovirajo skupno turistično ponudbo območja Leš.  
 
Izhodišče: 
 
Turistično podeželsko območje Leše-Kot v občini Prevalje v Mežiški dolini, v Koroški regiji je turistično 
prepoznano kot podeželje z velikim razvojnim potencialom. Območje je turistični biser z ohranjeno 
naravno in kulturno dediščino. Območje povezuje gorsko destinacijo Uršlja gora – Peca in Koroška. Na 
območju imamo preko 10 kmetijskih gospodarstev, od katerih ima preko 5 registrirano dopolnilno 
dejavnost na kmetiji.  
K izvedbi projekta pristopamo skladno z politiko trajnostnega razvoja območja. 
 
Turistično prepoznavnost v Koroški regiji kot tudi skupnem EU prostoru omogoča dobra turistična 
ponudba na delo, šolarjev v OŠ Franja Goloba Prevalje, prehodov kmetijskih strojev okolja vzajemno s 
tem pa tudi dobro urejena prometna infrastruktura. Predmetno območje Kot-Leš povezujejo lokalna 
cesta, ki je v odseku: KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA v dolžni 1,4 km neurejena in nevarna tako za domače 
prebivalstvo, obiskovalce in turiste. Največ je dnevnih migracij domačega prebivalstva, sledijo turistični 
avtobusi in individualni gostje na turističnih kmetijah. Prometna povezava na turističnem območju služi 
tudi kot rekreacijska in pohodniška pot. Zaradi prekrasnega panoramskega pogleda na koroške gore in 
Mežiško dolino, so poti zelo obiskane.  
 



IIDefinicija: URBANO OBMOČJE 

“Urbano območje ali aglomeracija je opredeljena kot širše mestno ozemlje oziroma gre za takšno poselitev, ki se smatra za urbano. Vključuje 

vsa mesta z nad 100.000 prebivalci in vsa glavna mesta. O določitvi urbanega območja se odloči država.” Z urbanim okoljem naj bi zajeli 

funkcionalna območja in ne administrativnih meja!” (Tematska strategija za urbano okolje) 

Prevalje je opredeljeno kot mestno območje, zap. št. 106. (SURS, Mestna naselja v RS, 2003)  
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Vzdrževanje kategoriziranih cest v Koroški regiji zahteva nadpovprečne vzdrževalne stroške. 
Nadpovprečni vzdrževalni stroški nastajajo predvsem zaradi: 
 
 Javnega pomena lokalnih cest, prevoznost cest značilno vpliva na povezanost prebivalcev z 

dolino (šolski prevozi, zdravstvena in veterinarska služba, zaposlenost na polkmetijah, … 
 Labilne geološke podlage: pogosto drsenje tal in erozijski pojavi (velike škode po neurjih in 

pogosto obnavljanje nasilno obrabne plasti), 
 Hidroloških razmer in hudourniškega značaja vodotokov (zahtevna ureditev odvodnjavanja – 

veliko ploščatih in cevnih propustov), 
 Klimatskih razmer, veliko padavin in relativno dolga pokritost snežne odeje pogojuje nastajanje 

erozijskih pojavov in visoke stroške zimskega vzdrževanja, 
 Razpršene poselitve v obliki celkov – potrebna je stalna prevoznost večine cest. 
 

Vsi navedeni dejavniki dokazujejo specifiko Koroške regije.  
 
Škoda se še povečuje že po manjših nalivih in neurjih, kar pa je posledica neustreznih odtočnih jarkov, 
premajhnega števila prepustov in tudi preseka oz. pretočnosti cevi, naklona vozišča, …  
 
Predmet naložbe je ureditev prometne infrastrukture na turističnem podeželskem območju Kot-Leše, 
v dolžini 1.4 km. Konstrukcija lokalna ceste je izpostavljena različnim obremenitvam, predvsem 
prometnim in klimatskim. Majhne prometne obremenitve, neustrezno vgrajeni materiali in 
premajhne debeline posameznih slojev, pogosto tudi neustrezno odvodnjavanje in prepozno 
ukrepanje privedejo do poškodb na obstoječih voziščih, za katere je potrebna temeljita sanacija. 
Voziščne je dotrajano, pojavljajo se velike razpoke na cestišču, kar odtežuje prevoznost območja ter 
povečuje stroške rednega vzdrževanja cestišča. 
Na projektnem območju Kot, na cestnem odseku Lagoja-Brložnik je potrebno sanirati plaz, škatlast 
cevni propust in strugo Barbarskega potoka. 
 
S kvalitetno sanacijo cestne trase na povezanem območju Kot-Leše nameravamo povečati prometno 
varnost oz. prevoznost cest.  
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Na turističnem območju Kot- Leš imamo kmetije s priglašeno dopolnilno dejavnostjo na kmetiji 
(izletniške kmetije in kmetije z nastanitvijo, predelava in obdelava ).  
 
 
Skica 1: Turistična promocija podeželja občine Prevalje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turistična vas Leše (550 m - 675 m.n.v.) leži na severno zahodnem delu turistične destinacije Uršlja 
gora, na visoko-gorskem območju. Vas je razpotegnjena, hiše so strnjene ob cesti, na hribih pa v vencu 
obkrožajo vas kmetije Papež, Polesnik, Kresnik, Gutovnik, Pop, Kajžer, Ladra, Pristav, Praper, Hermonko, 
še više pa se dvigata hriba Kal (1108 m) in Volinjak (886 m). Vas se nahaja na demografsko ogroženem 
območju ter je locirana v deset kilometrskem pasu s sosednjo Avstrijo. Po planski tipologiji sodi med 
prevladujoča ruralna naselje (tip B), samo jedro vasi je gosto poseljeno. Na dan 31.12.2014 je bilo na 
Lešah 578 prebivalcev, vir SURS.  Območje ima registriranih nad 30 kmetijskih gospodarstev. Turistična 
vas Leše ima dobro razvito gostinsko ponudbo s prenočišči in športno rekreacijskim kompleksom pri OŠ 
podružnici Leše.  

 

Pomembni razvojni dejavnosti podeželskega območija Kot-Leš sta kmetijstvo in turizem.  

Turistično območje je bilo v letih 2005-2006 vključeno v projekt »Po poteh koroške kulturne dediščine« 
sofinaciran skozi čezmejni program Phare Slovenija-Avstrija 2003.  
 
Podeželsko območije Kot-Leš nudi izjemne možnosti za športno aktivne počitnice in rekreacijski 
turizem, vse bolj se uveljavljajo kolesarske in pohodniške pot. 

Na projektnem območju je razvit stacionarni in izletniški turizem, kot tudi priglašene tradicionalne 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji kot so peka kruha, potic,.. Bogastvo turistične ponudbe je rezultat 
usmerjenega razvoja kraja Leš in Kota z okolico. Tako predstavlja urejena turistična povezava osnovo za 
turistični razvoj celotnega turističnega območja Kot-Leše kot tudi Občine. 

 
Z investicijo bo investitor doprinesel k: 
- izboljšanju dostopnosti in prevoznosti turističnega podeželskega območja Kot- Leše, 
- varnosti krajanov in turistov, 
- dvignu kvalitete bivanja in ohranitev poseljenosti podeželskega območja Kot- Leše,  

Gospodarski in turistični subjekti: 

- gostišča 

- turistične kmetije in izletniške kmetije 

- športno rekreacijski kompleks  

- dopolnilne dejavnosti na kmetiji: 

pridelava in predelava jabolčnega soka 

in mošta, kruha in peciva, storitve s 

kmetijsko mehanizacijo,.. 

 - jahanje konj  

Oblike turizma: 

- planinski  

- pohodniški 

- rekreacijski (tudi družinski izleti) 

- verski 

- kulturni (zgodovinski) 

- kolesarski (gorski in rekreacijski) 

- plezanje po gorskih stenah 

- taborniški 

- jahanje s konji 

- zabavni (prireditve) 

 

Turistično območje: 

Kot-Leše 
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- povečanju privlačnosti za privatne naložbe v širjenje turistične ponudbe ter s tem pospešil 
gospodarski razvoj v občini, 
- uredili primerljivo podeželsko območje Kot-Leše z primerljivo infrastrukturno opremljenosto glede 
na ostala vaška in urbana območja. 

 
 

Slika 1: Vas Leše  
 

 
 
 
 
 

 

VAS LEŠE 
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Zgornja slika prikazuje umestitev investicije na območju Kot-Leše.  
 

VAS LEŠE 

 

Naloţba »Ureditev 
prometnih povezav na 
podeţelju Kot- Leše«, 
odsek KRIŢIŠČE 
BRLOŢNIK – LAGOJA  
(LC 350531) 

 

Slika 2: Projektno območje 
Kot - Leše 
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2.1 Lokacija investicije 

 
A. Osnovni podatki o območju razvojne regije Koroška 
 

Razvojna regija Koroška leži v S delu Slovenije in z sosednjo Republiko Avstrijo oblikuje 10 km obmejni 
pas, ki pokriva na slovenski strani občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, 
Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. 

Koroško razvojno regijo povezujejo 3 doline (Mežiška, Dravsko in Mislinjska) z 12 občinami (Črna na 
Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, 
MO Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju in Podvelka), Slika 3.. V regiji so 4 Upravne enote: Ravna na 
Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec in  Radlje ob Dravi. 

 
 
Slika 3: Površina Koroške razvojne regije 

 

 
Vir: www.koroska.si 

 

Med območja s posebnimi razvojnimi potrebami se uvršča 73% površin (slovensko povprečje 60%). 1% 
površin Koroške regije ima status zavarovanih območij (slovensko povprečje 11%), 20% pa je uvrščeno v 
Natura 2000 (slovensko povprečje 36%). 

Po velikosti Koroška zavzema 5,1% površine in 3,7% prebivalstva Slovenije, kar jo uvršča med manjše 
Slovenske regije (9 mesto med 12 slovenskimi regijami ) s površino 1041 km2. Gostota prebivalstva 
Koroške regije je pod slovenskim povprečjem in znaša 71 prebivalca/km2, kar je pod slovenskim 
povprečjem 99 prebivalca/km2. Koroška beleži skoraj ničelni naravni prirast, medtem ko je na državni 
ravni ta negativni: -1,1. V regiji je zabeležena visoka stopnja brezposelnosti 11,7 (Slovenija 10,6) in visok 
delež dolgotrajno brezposelnih oseb, 49,4 (Slovenija 48,9); vir Regionalni razvojni program za Koroško 
regijo 2007-2013. 
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Glede na indeks razvojne ogroženosti se v programskem obdobju Državnega razvojnega programa 
2007–2013 razvojna regija Koroška uvršča v 6. razred po stopnji razvitosti (103,9) (Sklep o razvrstitvi 
razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013, Uradni list RS, št. 23/2006). 

 
 
Prebivalstvo Občina Prevalje, naselj Kot, Leše 

 

Letni indeks rasti prebivalstva Občine Prevalje na območjih Kot in Lešeje pozitiven in se rahlo po večuje. 
Med primerjalnimi leti 2011-2014 ni zaznati večjih odstopanj v zmanjšanju števila prebivalstva na Lešah.  

 

Tab.1 : Prebivalstvo Občine Prevalj, Kota in Leš po letih 2011-2014 

Vir: SURS 

Občina Prevalje 2011 2012 2013 2014 

Število prebivalcev 6.829 6.845 6.807 6.738 

 

Leše 2011 2012 2013 2014 

Število prebivalcev 586 591 579 578 

Število moških 314 315 303 299 

Število žensk 272 276 276 279 

Površina naselja, km
2
 6,0 6,0 6,0 6,0 

Gostota prebivalstva, preb/km
2
 97 98 96 96 

 

Kot pri Prevaljah 2011 2012 2013 2014 

Število prebivalcev 134 130 131 138 

Število moških 71 68 69 70 

Število žensk 63 62 62 68 

Površina naselja, km
2
 8,6 8,6 8,6 8,6 

Gostota prebivalstva, preb/km
2
 16 15 15 16 

Vir: SURS 

 
 
 
 
 
 



  

DIIP_ CESTA KOT - LEŠE 

 

 

DIIP –verzija I. 
PPP rrr ooo jjj eee kkk ttt nnn ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvv nnn ooo    sss vvv eee ttt ooo vvv aaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

21 

 

 

B. Lokacija investicije 
 

Investitor  izvaja investicijski projekt v celoti v Občini Prevalje v Mežiški dolini, v naselju Kot. 

 
Slika 4: Območje Občine Prevalje 

 

 

Površina:  58,1 km²  

  Vir:SURS 
 

 

Upravno središče občine je kraj Prevalje. Po cestah je oddaljen od Ljubljane 132 km - prek Avstrije in 
Jezerskega 109 km, od Celovca 59 km, od Maribora 76 km in od Celja 70 km. Bližnji nekdanji meddržavni 
prehodi z Republiko Avstrijsko so Reht (10 km) in mednarodna prehoda Holmec (4 km) ter Vič pri 
Dravogradu (18 km).  

 

Javne površine ležijo na parcelah, katerih lastnik je Občina Prevalje oz. ima ta predkupno pravico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DIIP_ CESTA KOT - LEŠE 

 

 

DIIP –verzija I. 
PPP rrr ooo jjj eee kkk ttt nnn ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvv nnn ooo    sss vvv eee ttt ooo vvv aaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

22 

 

 

 
Slika 5: Potek trase Kot-Leše - odsek KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA  (LC 350531) 

 

341/0341/0341/0341/0341/0

344/0344/0344/0344/0344/0

416/1416/1416/1416/1416/1
340/0340/0340/0340/0340/0

337/3337/3337/3337/3337/3337/2337/2337/2337/2337/2

416/2416/2416/2416/2416/2

532/1532/1532/1532/1532/1419/2419/2419/2419/2419/2*29/2*29/2*29/2*29/2*29/2

419/1419/1419/1419/1419/1

345/0345/0345/0345/0345/0

338/0338/0338/0338/0338/0

342/0342/0342/0342/0342/0

343/0343/0343/0343/0343/0

339/0339/0339/0339/0339/0

428/3428/3428/3428/3428/3
420/0420/0420/0420/0420/0

346/0346/0346/0346/0346/0
413/3413/3413/3413/3413/3347/0347/0347/0347/0347/0

413/4413/4413/4413/4413/4
410/4410/4410/4410/4410/4

337/4337/4337/4337/4337/4

421/0421/0421/0421/0421/0
417/1417/1417/1417/1417/1

429/8429/8429/8429/8429/8423/0423/0423/0423/0423/0422/0422/0422/0422/0422/0410/5410/5410/5410/5410/5
349/2349/2349/2349/2349/2

418/0418/0418/0418/0418/0

559/0559/0559/0559/0559/0

337/6337/6337/6337/6337/6

352/6352/6352/6352/6352/6
352/6352/6352/6352/6352/6

352/8352/8352/8352/8352/8

352/8352/8352/8352/8352/8
352/8352/8352/8352/8352/8352/8352/8352/8352/8352/8

352/8352/8352/8352/8352/8

383/6383/6383/6383/6383/6

383/2383/2383/2383/2383/2

434/1434/1434/1434/1434/1

383/1383/1383/1383/1383/1 383/2383/2383/2383/2383/2

362/5362/5362/5362/5362/5362/4362/4362/4362/4362/4

47/047/047/047/047/0

362/2362/2362/2362/2362/2

25/025/025/025/025/0

24/024/024/024/024/0

27/027/027/027/027/0

26/126/126/126/126/1

363/1363/1363/1363/1363/1

26/226/226/226/226/2

32/032/032/032/032/0

363/3363/3363/3363/3363/338/638/638/638/638/622/422/422/422/422/4

22/122/122/122/122/1 38/238/238/238/238/2

46/246/246/246/246/2362/6362/6362/6362/6362/6362/7362/7362/7362/7362/7
45/245/245/245/245/2

374/2374/2374/2374/2374/2
46/346/346/346/346/3

46/646/646/646/646/6 568/2568/2568/2568/2568/2568/3568/3568/3568/3568/3

383/6383/6383/6383/6383/6
383/5383/5383/5383/5383/5383/7383/7383/7383/7383/7

383/9383/9383/9383/9383/9

383/1383/1383/1383/1383/1

383/1383/1383/1383/1383/1
381/0381/0381/0381/0381/0

383/10383/10383/10383/10383/10

383/10383/10383/10383/10383/10383/10383/10383/10383/10383/10434/2434/2434/2434/2434/2

383/1383/1383/1383/1383/1

383/5383/5383/5383/5383/5383/5383/5383/5383/5383/5383/6383/6383/6383/6383/6

551/0551/0551/0551/0551/0

453/0453/0453/0453/0453/0737/0737/0737/0737/0737/0

737/0737/0737/0737/0737/0

737/0737/0737/0737/0737/0

439/0439/0439/0439/0439/0

554/0554/0554/0554/0554/0

438/0438/0438/0438/0438/0

440/0440/0440/0440/0440/0

44/244/244/244/244/2

568/4568/4568/4568/4568/4
730/2730/2730/2730/2730/2

563/1563/1563/1563/1563/1565/0565/0565/0565/0565/0
564/0564/0564/0564/0564/0

563/9563/9563/9563/9563/9563/3563/3563/3563/3563/3
563/4563/4563/4563/4563/4

563/9563/9563/9563/9563/9
563/3563/3563/3563/3563/3
563/6563/6563/6563/6563/6

563/9563/9563/9563/9563/9
45/145/145/145/145/1

44/144/144/144/144/1

374/2374/2374/2374/2374/2
567/1567/1567/1567/1567/1

730/1730/1730/1730/1730/1567/2567/2567/2567/2567/2
563/2563/2563/2563/2563/2

362/8362/8362/8362/8362/846/446/446/446/446/4566/2566/2566/2566/2566/2
566/1566/1566/1566/1566/1

*7/2*7/2*7/2*7/2*7/2*7/2*7/2*7/2*7/2*7/2

44/344/344/344/344/3

46/546/546/546/546/5
48/048/048/048/048/0

49/049/049/049/049/0
362/1362/1362/1362/1362/1

52/252/252/252/252/2

52/252/252/252/252/2

55/455/455/455/455/4
55/455/455/455/455/4

563/8563/8563/8563/8563/8

374/3374/3374/3374/3374/3

58/358/358/358/358/3

52/152/152/152/152/1

*83/0*83/0*83/0*83/0*83/0
58/458/458/458/458/4

442/0442/0442/0442/0442/0

441/0441/0441/0441/0441/0

454/0454/0454/0454/0454/0

447/0447/0447/0447/0447/0

46/846/846/846/846/8

58/158/158/158/158/1

55/455/455/455/455/4
374/3374/3374/3374/3374/355/755/755/755/755/755/1055/1055/1055/1055/10361/3361/3361/3361/3361/3

55/455/455/455/455/455/455/455/455/455/455/455/455/455/455/446/146/146/146/146/1374/3374/3374/3374/3374/3362/3362/3362/3362/3362/355/455/455/455/455/4

55/955/955/955/955/9374/3374/3374/3374/3374/3361/2361/2361/2361/2361/255/855/855/855/855/8374/3374/3374/3374/3374/3 563/5563/5563/5563/5563/5

459/2459/2459/2459/2459/2

563/6563/6563/6563/6563/6
563/8563/8563/8563/8563/8

550/2550/2550/2550/2550/2

448/0448/0448/0448/0448/0

446/0446/0446/0446/0446/0

16/116/116/116/116/1
60/060/060/060/060/0

62/062/062/062/062/0

31/031/031/031/031/0
398/0398/0398/0398/0398/0

427/0427/0427/0427/0427/0
400/1400/1400/1400/1400/1

424/0424/0424/0424/0424/0

401/0401/0401/0401/0401/0

430/0430/0430/0430/0430/0

557/0557/0557/0557/0557/0

402/1402/1402/1402/1402/1

406/0406/0406/0406/0406/0

429/0429/0429/0429/0429/0
428/0428/0428/0428/0428/0

26/326/326/326/326/3

28/028/028/028/028/0

400/2400/2400/2400/2400/2 443/0443/0443/0443/0443/0

445/0445/0445/0445/0445/0

444/0444/0444/0444/0444/0

431/0431/0431/0431/0431/0
397/0397/0397/0397/0397/0

562/0562/0562/0562/0562/0396/0396/0396/0396/0396/0 423/0423/0423/0423/0423/0402/2402/2402/2402/2402/2
409/0409/0409/0409/0409/0*45/0*45/0*45/0*45/0*45/0

407/0407/0407/0407/0407/0

44/444/444/444/444/442/142/142/142/142/143/143/143/143/143/130/130/130/130/130/138/138/138/138/138/1

42/242/242/242/242/2

43/243/243/243/243/2
390/4390/4390/4390/4390/430/130/130/130/130/1

38/438/438/438/438/4

30/430/430/430/430/4
385/1385/1385/1385/1385/1

30/130/130/130/130/1
44/244/244/244/244/2437/0437/0437/0437/0437/044/244/244/244/244/2
432/1432/1432/1432/1432/1

437/0437/0437/0437/0437/0560/0560/0560/0560/0560/0

383/4383/4383/4383/4383/4

*39/2*39/2*39/2*39/2*39/2363/4363/4363/4363/4363/4

384/0384/0384/0384/0384/0

436/0436/0436/0436/0436/0

390/1390/1390/1390/1390/1

383/8383/8383/8383/8383/8

388/0388/0388/0388/0388/0389/0389/0389/0389/0389/0

555/0555/0555/0555/0555/0

403/0403/0403/0403/0403/0
425/0425/0425/0425/0425/0

392/0392/0392/0392/0392/0

29/029/029/029/029/0

393/0393/0393/0393/0393/0

394/0394/0394/0394/0394/0

414/0414/0414/0414/0414/0

395/0395/0395/0395/0395/0

*43/0*43/0*43/0*43/0*43/0

363/2363/2363/2363/2363/2

30/330/330/330/330/3

*39/1*39/1*39/1*39/1*39/1*3/0*3/0*3/0*3/0*3/0 *43/0*43/0*43/0*43/0*43/0*77/0*77/0*77/0*77/0*77/0

390/2390/2390/2390/2390/2

*74/0*74/0*74/0*74/0*74/0
*74/0*74/0*74/0*74/0*74/0
*74/0*74/0*74/0*74/0*74/0

391/0391/0391/0391/0391/0

*43/0*43/0*43/0*43/0*43/0*43/0*43/0*43/0*43/0*43/0
*3/0*3/0*3/0*3/0*3/0

559/0559/0559/0559/0559/0

386/0386/0386/0386/0386/0*43/0*43/0*43/0*43/0*43/0*3/0*3/0*3/0*3/0*3/0

380/0380/0380/0380/0380/0

*39/2*39/2*39/2*39/2*39/2

376/0376/0376/0376/0376/0387/0387/0387/0387/0387/0
*44/0*44/0*44/0*44/0*44/0

377/0377/0377/0377/0377/0

558/0558/0558/0558/0558/0

405/0405/0405/0405/0405/0

399/0399/0399/0399/0399/0

374/3374/3374/3374/3374/3

41/441/441/441/441/4

*43/0*43/0*43/0*43/0*43/0

61/061/061/061/061/0

21/021/021/021/021/0

74/374/374/374/374/3

*43/0*43/0*43/0*43/0*43/0*3/0*3/0*3/0*3/0*3/0 390/5390/5390/5390/5390/5

383/3383/3383/3383/3383/3432/2432/2432/2432/2432/2

374/4374/4374/4374/4374/4

385/2385/2385/2385/2385/2 383/3383/3383/3383/3383/3

390/3390/3390/3390/3390/330/330/330/330/330/3

40/040/040/040/040/0

41/341/341/341/341/3

39/039/039/039/039/0 38/538/538/538/538/5

41/141/141/141/141/1

41/241/241/241/241/2
51/151/151/151/151/1

LEŠE

ZAGRAD

F27-29F27-28

 
 
Relacija križišče Brložnik-Kumer-Petrič, cesta gre proti Lešam (dostop na Leše z V). V letu je Občina 
Uredila prometno povezavo Prevalje – Kot (Žerjavlje), sofinanciranje EU-ESRR, SVLR. Z ureditivjo odseka 
krožišče Brložnik – Lagoja urejamo prometno povezavo z vasjo Leše na V delu, na LC 350531. Predmetni 
odsek meri 1400m. 

 

 
2.2 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU 
 
Investitor predmetne investicije je Občina Prevalje. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je  
urejanje in investiranje v prometno infrastrukturo v pristojnosti posamezne občine. 
Župan Občine Prevalje je  dr. Matija TASIČ, tajnik občinske uprave Danilo VUTE, skrbnici projekta 
Veronika ŠART, računovodja VII/2 in Bernarda GRADNIŠNIK, višja svetovalka za komunalno cestno 
gospodarstvo. Občina Prevalje je razvojno usmerjena občina, ki se je sposobna hitro prilagajati novim 
razvojnim trendom. Njene aktivnosti na različnih področjih so usklajene in usmerjene k uresničevanju 
strateških usmeritev in zastavljene vizije, občina nenehno spodbujajo izvajanje konkretnih projektov.  
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.1.1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 
58.07 km2 in ima 6.738 prebivalcev (SURS, 31.12.2014). Prevalje se nahajajo na nadmorski višini 411 m 
in so geografsko, gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine. 

Občinski proračun Občine Prevalje se iz leta v leto povečuje; za leto 2015 znaša 7,7 mio EUR.  

 

 

 



Pričetek trase 

– krožišče 

Brložnik 

 

Zaključek 

trase – Lagoja 
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PODATKI  O PRIJAVITELJU: 

1. NASLOV PRIJAVITELJA  

 ULICA: TRG 2A 

 NASELJE:  PREVALJE 

 OBČINA: PREVALJE 

 POŠTA: PREVALJE                                                                POŠTNA ŠT.: 2391 

 MATIČNA ŠTEVILKA: 1357719 

 DAVČNA ŠTEVILKA:  SI 28520513 

 ODGOVORNA OSEBA: ŽUPAN  DR.MATIJA TASIČ               TEL.: 02 824 61 10 MATIC.TASIC@PREVALJE.SI 

 KONTAKTNA OSEBA: DANILO VUTE TEL.: 02 824 61 10 DANILO.VUTE@PREVALJE.SI 

2. FINANČNI PODATKI 

 NAZIV RAČUNA: TRANSAKCIJSKI RAČUN                            ŠTEVILKA: 01375-0100010242 

 NAZIV BANKE: BANKA SLOVENIJE                                      NASLOV: SLOVENSKA 35, LJUBLJANA                                                                                                                                                         

 IME IN DELOVNO MESTO PODPISNIKOV: 

- DR. MATIJA TASIČ, ŽUPAN OBČINE PREVALJE 

- DANILO VUTE, TAJNIK OU 

 

PODATKI  O UPRAVLJAVCU: 

  

Firma:  Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. 

Sedež:  
Dobja vas 187 
2390 Ravne na Koroškem 

Lokacija 

 
Telefon:  +386 (0)2 870 57 40 

Telefaks:  +386 (0)2 870 57 50 

Davčnaštevilka: ID za DDV: 23002107 

Matičnaštevilka: 5102103 

Internet:  http://www.jkp-log.si 

Elektronskapošta:  info@jkp-log.si 
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Odgovorni uradni 

osebi:  

Štefan ŠUMAH, v.d. direktor 
Marjetica Tasič Bukovec, vodja tehničnega sektorja 
 

Seznam zakonov, 

podzakonskih 

aktov in predpisov 

Evropskih 

skupnosti z 

delovnega 

področja organa: 

Drţavni predpisi 
- Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si/) 
- Predpisi lokalnih skupnosti: 
- Predpisi v občini Ravne na Koroškem : http://ravne.si 
- Predpisi v občini Prevalje : http://www.prevalje.si 
- Predpisi v občini Meţica 
- Predpisi v občini Črna na Koroškem 
 

Predpisi EU 
- Evropski register predpisov (http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/sl/index.htm) 
 

Glavni 

Cilji 

delovanja:  

 
Podjetje je v lasti Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Meţica in 
Občine Črna na Koroškem, njegova osnovna dejavnost pa je zbiranje, čiščenje in 
distribucija pitne vode. 
 

Dejavnosti 

podjetja: 

- OSKRBA Z VODO 
- KOMUNALNI ODPADKI 
- ODPADNE VODE 
- VZDRŢEVANJE JAVNIH POVRšIN 
        Zimsko in letno vzdrţevanje občinskih javnih cest, poti, pločnikov, 
parkirišč, in ostalih javnih površin v občinah Ravne, Prevalje in Meţica. Košnja 
parkov in zelenic v občinah Ravne in Prevalje. 
- POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
- CVETLIČARNA BARBARA 
- ZIMSKA SLUŢBA 

Druţba je registrirana za naslednje dejavnosti:  
- zbiranje, čiščenje in distribucija vode 
- zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov 
- kanalizacija in delovanje čistilnih naprav 
- pogrebne storitve 
- druge storitve javne higiene 

Seznam javnih 

evidenc, s katerimi 

organ upravlja: 

Seznam evidenc 

- seznam odjemnih mest  
- seznam vodovodnih priključkov  
- seznam kanalizacijskih priključkov  
- seznam črpališč in vodohranov  
- seznam zbirnih mest in ekoloških otokov  
- seznam vzdrţevanih cest  
- seznam grobov 

 

 

 

http://zakonodaja.gov.si/
http://ravne.si/
http://www.prevalje.si/
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm
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Slika 3:  Organigram JKP LOG d.o.o.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: JKP LOG d.o.o. 
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  
 

3.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI RAZVOJNE REGIJE KOROŠKA 

RRP za Koroško regijo 2007-2013 opredeljuje Koroško razvojno regijo prepoznavno v širšem prostoru 
kot tradicionalno industrijska in agrarna regija. Turizem se je organizirano začel razvijati v začetku 
19.stoletja. Turistična ponudba v vseh koroških dolinah, Mislinjske, Dravske in Mežiške, je 
razdrobljena, nepovezana. Trenutno je najrazvitejša izletniška oblika turizma, ki se povezuje s 
programi predstavitve kulturno-turističnih dediščine, ponudba športno-rekreativnih programov ter 
turizem na podeželju, ki ga razvijajo turistične kmetije s priglašenim izletniškim in stacionarnim 
turizmom na kmetiji. Dobro je razvita izletniška oblika turizma za enodnevne izletne. V regiji se počasi 
povečuje št. nočitev, kljub temu pa močjo zaostajajo tako po kvaliteti kot po potrebi, saj nastanitvenih 
kapacitet v regiji zelo primankuje (1082 prenočišč v 21 objektih v regiji). Razdrobljena turistična 
ponudba v regiji ne predstavlja konkurenčnih turističnih destinacij. 

Na zmanjšanje turistične atraktivnosti perspektivnih turističnih območij, med katere uvrščamo tudi 
turistično usmerjeno podeželsko območje Kot-Leše, najbolj vpliva slaba prometna povezanost regije 
navzven kot tudi dotrajana in neurejena turistična infrastruktura oz. javne površine. 

V regiji je ohranjena naravna in kulturna dediščina, neokrnjena narava, naravni viri (voda, les), 
obisovalci najdejo mir za počitek. Regijo omejujejo gorske verige, Kamniško-savinske Alpe in Pohorje. 
Velik del regije  je uvrščen v Naturo 2000, veliko je naravnih spomenikov državnega pomena, predvsem 
lip še iz turških časov ter kulturnih spomenikov. 

V občini Prevalje razvijajo svojo podjetniško priložnost v smeri priglasitve stacionarnega ali izletniškega 
turizma na kmetiji tudi kmetije na območju Kot in Leš, saj  je kmetovanje v regiji, zaradi naravnih 
danosti, kot so hribi, strma področja in velik delež gozda, usmerjeno predvsem v gozdarstvo in 
živinorejo. Z usmeritvijo kmetij v razvoj turizma na kmetiji pripomoremo k znižanju stopnje 
brezposelnosti žensk s kmetij in invalidnih oseb, s čemer na dolgi rok prispevamo k ohranjanju 
poseljenosti podeželja, gospodarski stabilnost kmetij, posredno spodbudimo diverzifikacijo kmetijskih 
gospodarstev, kot tudi ostale kmetije k priglasitvi dopolnilnih kmetijskih dejavnosti (pridelava in 
predelava domačih izdelkov, usmeritev v ponudbo ekoloških izdelkov,..), ki na tak način oblikujejo 
kompleksno turistično ponudbo podeželja.  

Pogoj za celovit pristop k razvoju turizma na turistično zanimivih območjih, kot je Leše, Kot, ki ponujajo 
obiskovalcem oddih od vrveža  bližnjih mest Prevalj, Raven, Slovenj Gradca, Mežice, ter usmerjajo 
mlade k alternatvnim oblikam izrabe časa s športnimi in ostalimi turističnimi aktivnostmi, je 
zagotovitev dostopa do teh perspektivnih razvojnih turističnih jeder. 

 
Projektni ciji sovpadajo z razvojem strategije RRA programa za Koroško in ostalimi programi EU, ki pri 
razvoju gospodarske infrastrukture v občini Prevalje in  širšem regijskem prostoru temeljijo na modelu, 
ki ga sestavljajo štiri področja človekovega bivanja in delovanja: 
- živeti in ustvarjati, 
- proizvajati, 
- investirati in varovati, 
- obiskati.  
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3.2 SWOT ANALIZA 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 veliko ohranjenih naravnih potencialov (gozd, 
vodni viri, krajinske vrednosti) 

 ekološka stabilnost prostora 

 gostoljubnost ponudnikov in prebivalstva 

 razvita turistična ponudba na podeželju 

 priglašene dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

 možnost za različne rekreacijske aktivnost v 
naravi 

 integracija z obstoječimi turističnimi produkti 
znotraj Koroške regije 

 ugodna geografska lega, meja s sosednjo Avstrijo 

 ohranjena naravna, kulturna dediščina in bogato 
sodobno kulturno ustvarjanje 

 oblikovana turistična, tematska pot  

 prepoznavna turistična ponudba podeželja v 
občini Prevaljah 

 nizka stopnja letnih vlaganj v ureditev javne 
prometne infrastrukture na podeželjskem 
območju Leše-Kot 

 nevarna šolska pot na podeželju  

 dotrajana cestna infrastruktura 

 slaba dostopnost območja Leše-Kot 

 

 

 

MOŽNOSTI  OVIRE / NEVARNOSTI 

 skozi razvoj in promocijo turistične ponudbe 
povečati prepoznavnost regije na nacionalni ravni 
in izven 

 turistična integracija z turističnimi centri  v 
sosednji Avstriji 

 sodelovanje in komplementarno povezovanje s 
sosednjimi občinami oz. nosilci turistične 
ponudbe pri promociji turizma 

 

 neizpolnjevanje pričakovanj prebivalcev na 
podeželju 

 praznjenje podeželja 

 pomanjkanje soinvestitorjev 

 nizek občinski proračun za trajno ureditev 
prometne infrastrukture na celotnem območju 
Občine Prevalje. 
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3.3 SPLOŠNI IN GLAVNI CILJI PROJEKTA 

A) SPLOŠNI CILJI: 

 cilj projekta je ureditev prometne infrastrukture na zaokroženem območju Kot-Leš, na 
odseku KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA, v dolžini 1,4 km  

 z realizacijo ciljev bomo prispevali k: 

 
- preprečiitvi nadaljnjnega uničevanje prometne infrastrukture,   
- urediti dostop do kmetijskih gospodarstev, turističnih subjektov na projektnem območju 
- zagotavljanju varnost prebivalcev, obiskovalcev in turistov, 
- prispevali k zmanjšanju števila nesreč, 
- prispevali k varnemu prevozu otrok v šolo Prevalje, 
 

 ohranitev domače obrti na kmetijah, 

 ohranitev poseljenosti podeželja, 

 ustaviti pogoje za razvoj kakovostnega življenjskega okolja kot temelja za kakovostno 
bivanje in konkurenčno gospodarjenje na podeželju, 

 ohranjanje naravne in kulturne dediščine v okolju, 

 vplivali na ustarjanje podjetniških priložnosti za zaposlovanje težje zaposljivih skupin 
brezposlenih žensk s kmetij, invalidov kakor tudi spodbujanje razvoja mikro podjetništva 
na podeželju, 

 znižati obstoječe stroške rednega in investicijskega vzdrževanja, 

 preprečitev degradacije in stagnacije turističnega razvoja območja kot tudi poseljenosti 
območja, ki povezuje višje ležeče kraje Kot in Leš z nižje ležečimi kraji oz. mesti v dolini: 
Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem kot tudi čezmejno avstrijske 
kraje in Mestno Občino Pliberk.  

B) GLAVNI CILJ PROJEKTA 

Cilj investicije je, v skladu s predpisi, urediti prometno infrastrukturo na zaokroženem turističnem 
podeželju Kota in Leš v občini Prevalje in s tem spodbuditi gospodarski razvoj turistično perspektivnih 
višje ležečih destinacij v Občini Prevalje ter spodbuditi integracijo turistične ponudbe z ostalo turistično 
ponudbo v regiji in izven. 

C) MERLJIVI CILJI: 

-ureditev ceste na območju Kota - KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA 
   - ureditev 1,4km cestne trase, 
  - sanacija plazu, 
  - ureditev škatlastega cevnega propusta, 
  - ureditev struge levega pritoka Barbarskega potoka. 

 
 
 



  

DIIP_ CESTA KOT - LEŠE 

 

 

DIIP –verzija I. 
PPP rrr ooo jjj eee kkk ttt nnn ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvv nnn ooo    sss vvv eee ttt ooo vvv aaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

29 

 

 

3.4 STRUKTURA CILJNE SKUPINE:  

 neposredni korisniki: 

 krajani Leš, Kota ter okoliških vasi, 

 šolarji, 

 turisti (izletniki, stacionarni gostlje, rekreativni in gorski kolesarji, pohodniki), 

 delovno aktivno prebivalstvo,  

 turistične kmetije in kmetije s priglašeno dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, 

 Občina Prevalje, 

 posredni korisniki: 

 občani Občine Prevalje, 

 Občine Mežiške doline, 

 državne in izobraževalne institucije,  

 gospodarski subjekti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DIIP_ CESTA KOT - LEŠE 

 

 

DIIP –verzija I. 
PPP rrr ooo jjj eee kkk ttt nnn ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvv nnn ooo    sss vvv eee ttt ooo vvv aaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

30 

 

 

3.5 USKLAJENOST PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

Projekt upošteva družbene, gospodarske in okoljske dejavnike v prostoru, ki ga so skladni z strokovnimi 
podlagami v novi finančni perspektivi 2007 do 2013.  

 

(a) Usklajenost projekta z državnimi in regionalnimi izhodišči 

 

 DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM  

 STRATEGIJI RAZVOJA SLOVENIJE 

 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 

 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2007-2013 in predlog 
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2014-2020 

 ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-1) 

 

Država in njene inštitucije trenutno oblikujejo strateške in izvedbene dokumente za programsko 
obdobje 2014-2020, ki bodo postavili prioritete in smeri razvoja. Do potrditve novih za obdobje 2014-
2020 je predmetni projekt skladen tudi s cilji in prioritetami slednjih: 

 

 
 

Dokument Usklajenost projekta s cilji 
Usklajenost projekta z 
razvojnimi prioritetami 

Strategije razvoja Slovenije 2007-
2013 (SRS 2007-2013) 

1. Gospodarskim razvojnim ciljem 
(povečati ekonomska razvitost in 
zaposlenost v sladu s cilji Lizbonske 
strategije); 
2.  Družbeni razvojni cilj 
 (izboljšanje kakovosti življenja in 
blaginje vseh posameznic in 
posameznikov) 

1. Konkurenčno 
gospodarstvo in hitrejša 
rast 
 

Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije 

3. razvojna vitalnost in privlačnost 
podeželja, ki zajema ukrepe vitalnosti 
in privlačnosti podeželja, krepitve 
prepoznavnosti kakovostnih naravnih 
in kulturnih značilnosti krajine ter 

 

Dokument Projekt je  skladen s slednjimi  razvojno investicijskimi 
prioritetami  

Državni razvojni program 2007-2013 
(DRP 2007-2013) 

1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 

5.  povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 
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prostorski razvoj v območjih s 
posebnimi potenciali in problemi. 
 

(b) Usklajenost projekta  z razvojnimi prioritetami Skupnosti 

 

Dokument Projekt skladen s cilji Prioritetami 

Lizbnoska strategija 
1. Blaginja prebivalstva 
 

1. Ekonomski razvojni 
cilji: gospodarska rast 
 

Nova kohezijska politika Evropske 
unije: Strateške smernice 
Skupnosti za kohezijo, 2007–2013 
 

1. Prioriteta: Narediti Evropo in njene 
regije bolj privlačne za investicije in delo 

2. Prioriteta: Izboljšanje znanja in 
inovativnosti za rast 

 

Teritorialna kohezija 

doseganje bolj uravnoteženega razvoja, 
vzpostavljanje trajnostnih skupnosti v 
urbanih in podeželskih območjih 
 

Nova Finančna perspektiva EU 
2007-2013 

1. konkurenčnost in kohezija 

 

 
 
Vsebinsko izhodišče sta tudi Strategija regionalnega razvoja Republike Slovenije in Regionalni razvojni 
program za Koroško razvojno regijo 2007-2013.  
Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013 je temeljni programski dokument 
na regionalni ravni, ki opredeljuje in določuje razvojne prednosti razvojne regije Koroška.  
 
Projekt je usmerjen v uresničevanje razvojne vizije Koroške, zapisano »Prihodnjo Koroško razvojno 
regijo bomo gradili kot dinamično, fleksibilno in okolju prijazno skupnost, v kateri bo ljudem omogočeno 
kvalitetno življenje in ustvarjalno ter podjetno delo in delovanje« in skladen s strateškim ciljem Cilj 2: 
Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično destinacijo Koroške (razviti turistične potenciale kulture in 
narave) in povečati zaposlitvene možnosti podeželja in Cilj 4: Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti 
poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja, ter prednostmi 
usmeritvami: Komplementarni turizem treh dolin (Razviti turistične destinacije zahodnega Pohorja in 
Mežiške doline, razvoj podporne turistične infrastrukture) in kakovostno življenjsko okolje (razvoj 
podeželja in ohranitev poseljenosti). 
 

Strategija regionalnega razvoja 
Republike Slovenije 

izboljšanje infrastrukture  
 

Regionalni razvojni program za 
Koroško razvojno regijo 2007-
2013 

Cilj 2 
 

Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično 
destinacijo koroške (razviti turistične 
potenciale kulture in narave) in povečati 
zaposlitvene možnosti podeželja. 
 

Cilj4 Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti 
poseljenost podeželja in čisto okolje ter 
povečati kakovost bivalnega okolja 
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Projekt je skladen s cilji Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) in sicer : 
 
 zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi 

območji v državi, 
 preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 
 razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh razvojnih regijah, ob upoštevanju njihovih 

posebnosti, 
 zniževanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma povečanje zaposlenosti in odprava 

strukturnih neskladij na trgu dela, 
 povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in 

njihovih posebnosti, 
 krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v razvojnih regijah, 
 ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in 

raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin v razvojnih regijah, 
 uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, 
 zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva 

okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju. 

 
 

Projekt bo neposredno izražal učinke: 
-povečalo se bo zadovoljstvo prebivalcev, 
-povečala se bo prevoznost območja,  
-zagotovljena varna pot za šolarje, krajane in obiskovalce oz. turiste. 
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4. PREDSTAVITEV VARIANT "Z" INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V 

PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO "BREZ" INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO 

ALTERNATIVO 
Za oceno izvedljivosti investicije je izdelan opis variant »z« investicijo predstavljeno v primerjavi z 
alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo 

 BREZ INVESTICIJE 

Brez investicije  

− nevarna šolska pot, 

− velika možnost pojava nesreč,  

− neurejeno cestišče, 

− povečanje stroškov vzdrževanja prometnih povezav, 

− odseljevanje prebivalstva s podeželja Leš in Kota, 

− izginjanje domače obrti in znanja, 

− upad kmetijske proizvodnje, 

− pojav elementov stagnacije razvoja podeželja Leš in Kota. 

 Z INVESTICIJO  

Stanje z investicijo pomeni  

− trajna ureditev javne prometne infrastrukture na podeželju Leš in Kota, 

− povečanje dviga kvalitete bivanja na podeželju, 

− vzpostavitev varnih prevozov za šolarje, 

− zmanjšati nevarnost pojava nesreč zaradi slabega cestišča, pojava zemljin in voda na cestišču, 

− prepoznati in razviti turistične produkte za privlačnosti območja, 

− posredno spodbuditi število priglasitev dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, razvoj podjetništva 
na podeželju,  

− ohranjanje domače obrti in znanja, 

− ohranjanje oz. povečanje kmetijske pridelave in predelave kmetijskih pridelkov. 
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV (ZA 

VSE FAZE, ČE JE PREDVIDENA DELITEV PROJEKTA) PO STALNIH CENAH IN 

TEKOČIH CENAH (ČE JE PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA DALJŠA 

OD ENEGA LETA), PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE 

STROŠKE IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI (NAJMANJ NA 

PODLAGI ANALIZE VREDNOSTI ŽE IZVEDENIH INVESTICIJ OZIROMA 

DRUGIH VERODOSTOJNIH IZHODIŠČ) 
 
 
Naveden projekt je opredeljen kot občinski projekt na področju gospodarstva in obsega vse aktivnosti 
za ureditev prometne infrastrukture na podeželju občine Prevalje od priprave projektne, tehnične in 
investicijske dokumentacije in predaje objekta. 
 
Vrsta investicije: investicijsko vzdrževalna dela 
 
Glede na navedeno, investicija ne bo imela neposrednih finančnih učinkov. 
 
Investicijski projekt se pripravlja in izvaja v skladu z: 
 

 Uredbo  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010), 

 Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)  

 Zakonom 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), 

 Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO), 

 Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 

 ZAKONOM O OHRANJANJU NARAVE (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), 

 ZAKONOM O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12 in 111/13), 

 Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2, (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 
19/14 in 90/14 – ZDU-1I)  

 Zakonom o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja 
zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, 
je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest ter javnih poti. Lokalne ceste so namenjene 
povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med 
seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.  

 Statutom Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 - popr., 34/07 in 
15/10) 

 Odlokom o občinskih cestah v Občini Prevalje, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2012 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-21-0016
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0664
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=d9ec7f47-6ef9-478d-abf3-6c2d2a97d680
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 Zakonom o javnih cestah (ZJC), 

 Zakonom o varnosti cestnega prometa (ZVCP), 

 Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 

 Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, 

 Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest. 

 Zakonodaja s področja  okolja 

 Prostorski akti, ki veljajo na projektnem območju. 
 
 

a) VARIANTA 1- BREZ INVESTICIJE 

V primeru, da ne pride do investicije, je ovirana dostopnost in prevoznost območja Kot in Leše in 
varnost udeležencev, poveča se nevarnost materialnih nesreč, nevarnost udeležencev v prometu, 
cestna infrastruktura se zaradi vdora vode na cestno površino, uničuje, povečujejo se stroški vzdrževanj, 
vidni postajajo elementi stagnacije gospodarskega in turističnega razvoja na projektnem območju, 
povečajo je selitve prebivalstva v mesta in s tem se zmanjšuje poseljenost podeželja. 
 

b) VARIANTA 2 – Z INVESTICIJO   

V tem primeru je potrebno obnoviti javno prometno infrastrukturo na podeželju Kot-Leše, v dolžini 
1,4km,  v občini Prevalje. 
 
V investicijskih letih 2015-2017 bo na podeželju občine Prevalje trajno urejena prometna 
infrastruktura. 
 
 
Investicija mora vključevati: 

- javni razpis za izvajalca gradbenih del in strokovnega gradbenega nadzora, 

- izvedbo, 

- prevzem investicijskega objekta. 

 
Zemljišče, na katerem je predvidena naložba, je v lasti investitorja oz. ima ta predkupno pravico. 
GD ni potrebno, prav tako ni obvezna izdelava PID in POV. 
 
Skupna vrednost investicije po tej varianti : 
 
Bruto vrednost celotne investicije: 
- 499.995,96 (z 22% DDV) po stalnih cenah, maj 2015 
- 505.886,30 EUR (z 22% DDV) po tekočih cenah 
 
V času izvedbe investicije se bo odvijal pretok prometa v skladu s predpisi. 
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c) IZBRANA VARIANTA 
 

Kot edino realno trajno rešitev prostorskega turističnega problema za omenjeno projektno območje kot 
tudi neposredi učinek na nadaljni turistično usmerjeni razvoj turistično perspektivnih območij z 
ohranjeno naravno in kulturno dediščino investitor Občina Prevalje izpostavlja varianto, ki načrtuje 
takojšnje investicijsko vlaganje v javne površine na podeželju občine Prevalje, na območju Kot-Leše. 

 
V fazi analize objektnih rešitev je investitor izbral posamezne rešitve po načelu dobrega gospodarjenja z 
javnimi sredstvi in hkrati izvesti zadane cilje. Variante so bile v analitični fazi medsebojno vrednote na 
temelju potreb, ciljev in realne izvedbe ter varnosti, varovanja okolja, stroškov, učnkov investicije v 
okolju, kazalnikov, likvidnosti investitorja Občine Prevalje in višine pridobitve nepovratnih državnih 
sredstev MKGP – 23. Člen ZFO-1. Izbrala se je rešitev z  najvišjo oceno dosežene stopnje možne 
realizacije investicije. 
 
Na osnovi predhodnih analiz in primerjav posameznih variant, se kot najprimernejša določi varianta 
2, ki pogojuje naložbo v ureditev javnih prometnih površin na podeželju Občine Prevalje. 
 
 

5.1 VREDNOST INVESTICIJE 

 

Za financiranje naložbe, v letih 2015-2017 v višini 499.995,96 EUR (z 22% DDV) po stalnih cenah, maj 
2015 oz. 505.886,30 EUR (z 22% DDV) po tekočih cenah, so predvideni slednji finančni viri, prikazani v 
Tabeli 2..  
 
Tab. 2: Struktura virov  financiranja 



Investicijsko leto 



2015 % 2016 2017 SKUPAJ 

državni proračun, MGRT, 23. člen, 
postavka 953610 36.495,00 26,64 0,00* 0,00* 36.495,00 

občinski proračun 100.480,58 73,36 138.376,06 230.534,66 469.391,30 

SKUPAJ investicija 136.975,58 100,00 138.376,06 230.534,66 505.886,30 
% 27,08 

 
27,35 45,57 100,00 

 
*Opomba: prijava investicije 2016-2017 v letu 2016, 23.člen ZFO-1, MGRT 

 

5.2 OCENA VLAGANJ 

Finančna konstrukcija investicijskega podprojekta  

Vrednost projekta »Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot  -Leše« je bila izračunana po stalnih 
cenah maj 2014. Ocena gradbenih del po projektantskem predračunu znaša 497.873,36 EUR. Za 
realizacijo projekta so kot vir financiranja predvidena proračunska sredstva Občine Prevalje in državna 
sredstva MGRT (23. Člen ZFO-1), v dodeljeni višini za leto 2015. Občina Prevalje namerava v letu 2016 
kandidirati z dvoletno investicijo, 2016-2017, na javni poziv MGRT, sklado po 23. Členu ZFO-1. 

Po tehnični strukturi investicija obsega : 

 gradbena dela, strokovni gradbeni nadzor – upravičeni stroški, 

 DDV, projektna, tehnična in investicijska dokumentacija – neupravičen strošek 
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Tab. 3: Investicijska vrednost celotne investicije, pregled po tehnični strukturi in objektih po stalnih cenah, maj 2015 

                                                                                                                            

GRADBENA DELA % 

PRIPRAVLJALNA   DELA 4.178,60 € 0,84 

SPODNJI   USTROJ 34.128,20 € 6,85 

ZGORNJI  USTROJ 208.335,00 € 41,84 

OBJEKTI   ODVODNJAVANJA 74.526,60 € 14,97 

ŠKATLASTI CEVNI PROPUST 11.372,97€ 2,28 

UREDITEV STRUGE BARBARSKEGA 
POTOKA 

13.232,36 € 2,66 

SANACIJA PLAZU 31.849,19 € 6,40 

ZAKLJUČNA  DELA    21.470,00 € 4,31 

NEPREDVIDENA DELA 9.000,00 € 1,81 

SKUPAJ neto 
 

408.092,92 € 81,97 

  
 DDV 22% 

89.780,44 € 18,03 

  
 SKUPAJ 

497.873,36 € 100 

 

Investicijo ocenjujemo tudi po tekočih cenah. Preračun investicijskih vrednosti iz stalnih cen v tekoče 
temelji na upoštevanju realizirane in predvidene letne inflacijske stopnje (1,01 – 2016; 1,02 – 2017).  

 
Tab.5: Vrsta investicijskih virov po letih po tekočih cenah 

                                                                                                                                                            

 
2015 2016 2017 SKUPAJ 

 
upravičeni stroški 111.093,89 113.019,00 188.401,84 412.514,73 

gradbena dela 110.885,23 112.867,50 188.197,84 411.950,57 

državni proračun, MGRT, 23. člen, 
postavka 953610 36.495,00 0,00* 0,00* 36.495,00 

občinski proračun 74.390,23 112.867,50 188.197,84 375.455,57 

gradbeni nadzor  208,66 151,50 204,00 564,16 

občinski proračun 208,66 151,50 204,00 564,16 

neupravičeni stroški 25.881,69 25.357,06 42.132,82 93.371,57 

projektna in investicijska dokumentacija 1.441,03     1.441,03 

GD (projektantski in geotehnični nadzor)   492,88 684,41 1.177,30 

 
DDV (GD) 24.394,75 24.830,85 41.403,53 90.629,13 

DDV (nadzor)  45,91 33,33 44,88 124,12 

SKUPAJ investicija 136.975,58 138.376,06 230.534,66 505.886,30  

 

Investitor bo predmetno investicijo tehnično izvedel v celoti v letih 2015-2017. V letu 2015 bo izvedel 
delno investicijo v max. ocenjeni višini  136.975,58 EUR. 

V letu 2017 investitor zapira finančno konstrukcijo investicije.   
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Osnovni elementi, ki opredeljujejo investicijo so: 
 
 Odločitev investitorja o nivoju standarda izgradnje in sredstev, ki jih je pripravljen za to 
nameniti.  
 
 Uspešen javni razpis za izvajalca gradbenih del in izvajalca za nadzor nad izvedbo del. 
 
 

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 
 

6.1  DOLOČITEV POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
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Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in 
obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na 
dodano vrednost.  
 
»(1) Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije 
po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, so:  
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument 
identifikacije investicijskega projekta;  
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega 
projekta in investicijski program;  
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega 
projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;  
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije 
investicijskega projekta, in sicer:  
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;  
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki 
stroški vzdrževanja);  
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.  
(2) Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko 
ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o 
investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.  
(3) Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, 
se lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z 
obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski 
projekt.  
(4) Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne 
predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske 
zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 
eurov. 
Prav tako navedena Uredba določa v 11 členu, (4) alineja - Kadar investicijski program iz prve in četrte 
alinee prvega odstavka 4. člena te uredbe ni obvezen in pri programih iz tretjega odstavka 4. člena te 
uredbe, se šteje dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijski program ter predstavlja 
osnovo za odločitev o investiciji in vsebuje poleg smiselno povzete obvezne vsebine še: 
– analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče 
izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante;  
– predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena te uredbe; 
– prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta. 
 
Za predmetno investicijo v skupni vrednosti 499.995,96 EUR po stalnih cenah, maj 2015 je izdelan 
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).  
 
 

6.2 DOLOČITEV POTREBNE PROJEKTNE, UPRAVNE IN OSTALE DOKUMENTACIJE 

 
V skladu z veljavno zakonodajo mora investitor za navedeni poseg izdelati ustrezno projektno tehnično 
dokumentacijo in po končani gradnji opraviti tehnični prevzem objekta. 
Investitor mora za namen pridobitve nepovratnih državnih sredstev (MGRT) v letu 2015 izdelati pravilno 
in kvalitetno prijavo. 
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V skladu s terminskim planom projekta in Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2), pripraviti razpisno 
dokumentacijo za izvedbo del in nadzora ter izvesti postopek izbora najugodnejšega izvajalca, ki bo v 
skladu z merili oddanega naročila izvedel predmetni projekt kvalitetno in vgradil opremo kvalitete kot to 
predpisujejo EU standardi.  
Investitor bo v fazi izvedbe projekta koordinaral izvajanje projekta, usklajenost s terminskim planom in v 
letu 2015 oddal na pristojno MGRT poročilo z zahtevkom za sofinanciranje investicije v letu 2015. Za leti 
2016 in 2017 bo investitor oddal zahtevek v skladu s prijavo v letu 2016 in sklenjeno pogodb. 
 

6.3 PREDHODNE IDEJNE REŠITVE, ŠTUDIJE 

 
- IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO, št.24/2010 z dne maj 2015, z nazivom UREDITEV PROMETNIH 
POVEZAV NA PODEŽELJU KOT - LEŠE, izdelovalec BOM-MOČKA d.o.o., Pod gonjami 121, 2391 Prevalje, 
odgovorna oseba BORUT MOČILNIK, univ.dipl.inž.grad., G-2416; 
-lokacijska informacija št. 35102-0014/2015-17 z dne 21.05.2015, Občina Prevalje; 
 
 

 

6.4 LOKACIJA INVESTICIJE 

 

KOHEZIJSKA REGIJA  

(NUTS 2): 
Vzhodna Slovenija 

STATISTIČNA REGIJA: Koroška 

OBČINA: Prevalje 

KATASTRSKO OBMOČJE k.o. Leše, Zagrad, Prevalje 

ŠT. PARCEL 

katastrsko območje Leše, Zagrad: 
 
projektno območje: Brložnik - Lagoja: 
892 – LEŠE: 532/1,425, 427, 410/6, 559/1, 416/2, 417/1, 428/1, *33/1, 
391/1, 419/2, 428/4; 
893 – ZAGRAD: 52/2, 363/2, 363/4, 52/4, 22/1, 22/4, 743, 41/5, 744, 
41/6, 55/4, 26/1, 26/2, 58/4, 737, 58/10, 38/4, 58/7, 58/8, 58/9, 38/8, 
30/1, 32, 363/1;  
 

VRSTA INVESTICIJE: Investicijsko vzdrževalna dela 

 

 
 

6.5 VPLIV PROJEKTA NA OKOLJE  

Skladno z: 
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 

– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12 in 92/13),  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
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- Zakonom o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), 

- Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14)  

- Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 
na okolje (Uradni list RS, št. 73/2005), 

- Pregledom zavarovanih območij, 
- Uredbo o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, 

načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov 
na okolje (Uradni list RS, št. 9/2009), 

- Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13 in 40/14), 

- Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 
88/11, 8/12 in 108/13), 

- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih  (Ur.l. RS, št. 34/2008), 
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14), 

 presoja vplivov na okolje ni obvezna. 
 
 
Projekt ima nevtralni učinek na okolje oz.:  

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

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj),  

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

 urejen in varen dostop za kolesarje, prebivalce, turiste oz. obiskovalce,  

 zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je to potrebno). 

 
Voda in tla: Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo 
povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem 
času obstaja sicer nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene 
in strojne mehanizacije, pride do onesnaženja. Za preprečitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni 
ukrepi pri organizaciji gradbišča in zahtevah po ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne opreme, zato 
je to tveganje relativno nizko.  

Pri izkopu zemljine se upošteva UREDBA o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 
34/08 in 61/11), saj bo tu zemeljski izkop. 

Hrup: Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko bodo viri 
hrupa gradbena mehanizacija in tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen ter bo najbolj moteč za 
najbližje stanovanjske objekte, medtem ko za širše območje ne bo občuten.  

Pri obremenjevanju okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju 
hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 121/2004), Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni 
list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). 

Zrak: Vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov in 
dvigovanje prahu s ceste zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega 
materiala in opreme, stroji za odkop, planiranje in temeljenje…). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je 
tako zanemarljiv. 

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/okolje/zakon_o_ohranjanju_narave/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1893
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0331
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0033
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200573&dhid=77589
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200573&dhid=77589
http://www.arso.gov.si/podro~cja/narava/podatki/zavarovana_obmocja.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90651
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90651
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90651
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0332
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3940
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1363
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2893
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4558
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1365
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3503
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Povečano bo tudi prašenje zaradi premikov gradbenih strojev. Vozne makadamske površine se bodo 
zato redno močile. Investicija v tem primeru ne bo imela negativnih vplivov na zrak. 

Odpadki: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) določa, da 
mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za 
preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni 
mogoča. Izvajalec del bo ta pravilnik upošteval. 

V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot 
posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo 
potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: 

Odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja). 

Prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali. Odpadne baterije 
oziroma akumulatorji. Odpadke je potrebno zbirati ločeno ter jih nato predati organizacijam, ki imajo 
pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki. 

Skladno z Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14) se bo del odpadkov odlagal tudi na 
lokalnih odlagališčih. 
Investitor bo uporabljal tipske posode – smetnjake za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke za 
reciklažo bo investitor oddajal sam v ustrezne kontejnerje na mestih za zbiranje  teh odpadkov.  

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin: Na območju predvidene investicije ni 
objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravanim posegom. Neznaten vpliv na okolico 
se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za 
zmanjševanje vpliva, razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih. 

Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom: Predvidena ureditev nima vpliva na požarno varnost.  

Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin: Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi 
povezani z izkopi in transporti materiala ter uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu 
oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s 
škropljenjem prašnih voznih površin.  

Vpliv na varnost nepremičnin v uporabi: Na območju investicije ni objektov na katere bi imel projekt 
vpliv z vidika nepremičnin v uporabi.   

Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom: Pri investicijskih delih se bo pojavljal hrup gradbenih strojev 
in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in 
naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na 
prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Pri obratovanju se upošteva 
ustrezna zakonodaja s tega področja. Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup 
gradbenih strojev, in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno 
uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, 
ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). 

Vpliv na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih: Predmetnih vplivov na 
nepremičnine ni zaznati. 

 
 

6.6 TERMINSKI PLAN IZVEDBE 

Skladno realizaciji celovitega projekta, namerava  investitor, v primeru, da bo njegova kandidatura na 
javna sredstva uspešna,  izvesti naložbo.  V letu 2015 bo investicija potekala od septembra 2015 do 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200834&stevilka=1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5269
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2022
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2098
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0691
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5269
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2022
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2098
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0691
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oktobra 2015. Investitor mora predhodno izdelati razpis za izvajalca v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju (ZJN-2). 
 
 
Terminski plan 
investicije 

Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 

Pričetek  investicijskih 
del v posameznem 
letu: 

01.09.2015 
 

01.06.2016 01.06.2017 

Zaključek investicijskih 
del v posameznem 
letu: 

do 30.10.2015 do 30.10.2016 do 30.10.2017 

Oddaja zahtevka za 
črpanje v posameznem 
letu 

do 5.11.2015 
 

do 5.11.2016 
 

do 5.11.2017 
 

 

Terminski načrt projekta: 

Projektna dokumentacija maj 2015 

Izdelava DIIP,prijavne dokumentacije maj 2015 

Potrditev DIIP maj 2015 

Pregled in potrditev vloge julij 2015 

Oddaja del, podpis pogodb zaključeno do avgust 2015 

Izvajanje gradbenih del september 2015 

Zaključek celotne investicije oktober 2017  

Zahtevki za črpanje sredstev v letu 2015 do 5.11.2015 

Tehnični prevzem  oktober 2017 

Obratovanje naložbe od oktober 2017 

 

Tab. 6: Terminski načrt izvedbe naložbe 

zap. št. Aktivnosti /leto in mesec 
2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

predinvesticijske aktivnosti 

1. Projektna dokumentacija              

2. Izdelava DIIP, potrditev DIIP             

3. Izdelava prijavne dokumentacije             

4. Prijava na razpis MGRT                                          
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zap. št. Aktivnosti /leto in mesec 
2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

izvedba investicije 

5. Oddaja del               

6. Podpis pogodb zaključeno do             

7. Izvajanje gradbenih del              

8. Zaključek del  v l. 2015               

9. Oddaja zahtevka za črpanje sredstev za l. 2015 do           5  

 
 

zap. št. Aktivnosti /leto in mesec 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

izvedba investicije 

10. Prijava na JP 23. Člen ZFO-1 (dvoletna prijava)              

11. Izvajanje gradbenih del v l. 2016             

12. Zaključek del  v l. 2016              

13. Oddaja zahtevka za črpanje sredstev za l. 2016 do           5.  

 

zap. št. Aktivnosti /leto in mesec 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

izvedba investicije 

14. Izvajanje gradbenih del v l. 2017             

15. Zaključek del  v l. 2017              

16. Oddaja zahtevka za črpanje sredstev za l. 2017 do           5.  

17. Tehnični prevzem               

18. Obratovanje naložbe               

 
 

6.7 ORGANIZACIJSKI VIDIK V OBDOBJU PO ZAKLJUČKU INVESTICIJE 

 
Lastnica javnih površin  bo občina Prevalje. 
Urejene javne površine na projektnem območju bo investitor po zaključku projekta predal v upravljanje 
Javnemu komunalnemu podjetju Log, Ravne na Koroškem, ki je tudi sicer upravljavec javnih površin. 
Javno podjetje upravlja z javnimi površinami v okviru upravljanja javnih površin za Občino Prevalje. 
Pogoji za tovrstno upravljanje so opredeljeni v osnovnih aktih javnega podjetja, in med ostalim določajo 
tudi kvaliteto in obseg odnosov med upravljavcem ter lastniki. 
 
 

Vzdrževanje se nanaša na letno in zimsko. Javno podjetje ima v ta namen  organizirane vse potrebne 
resurse za vodenje upravljanja, ter za fizične posege (delavci, strojna oprema).  

Sama investicija na poslovanje upravljavca ne bo vplivala. Upravljavec ne sodeluje v finančni konstrukciji 
projekta niti ni potencialni izvajalec fizičnih del. Naročnik in plačnik upravljavskih del je Občina Prevalje. 
Naročena in fakturirana dela oblikujejo dohodek upravljavca, stroški za zagotavljanje normalnih 
kapacitet so fiksni, materialni potroški pa predstavljajo variabilni del stroškov javnega podjetja.  
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6.8 KADROVSKO ORGANIZACIJSKA PROSTORSKA SHEMA 

Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Prevalje v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih 
zmogljivosti. Oblikovana bo projektna skupina v sestavi in z nalogami kot so prikazane v spodnji shemi. 
Sedež projektne skupine in oprema bo na voljo v prostorih občinske uprave.  
  
Naloge projektne skupine so:  
 izvedba projekta v skladu s projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo,  
 izvedba javnega naročila,  
 poročanje o poteku investicije,  
 oddaja zahtevka ta črpanje in končnega proročila na MKGP, 
 zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih .  
 
 
 
Shema 1.: Kadrovsko organizacijska prostorska shema 
 
 

 
Izvedba javnih naročil: investitor/naročnik Občina Prevalje bo izbral  izvajalce del po postopku in na 
način, ki ga določa Zakon o javnem naročanju. Naročnik predvideva gradbena dela oddati enemu 
ponudniku, medtem ko bo izvajalce manjših storitev (gradbeni nadzor in projektna, tehnična in 
investicijska dokumentacija) iskal po postopku za male vrednosti.  
 
Poročilo o izvajanju investicije: Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta pripravi poročilo o 
izvajanju investicije ob končanju naložbe, skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo 

 

INVESTITOR: OBČINA PREVALJE 
 

Odgovorna oseba investitorja.: Ţupan 

 
PROJEKTNA

SKUPINA 

OBČINSKI SVET  OBČANI IN ŠIRŠA 
JAVNOST 

Strokovni sodelavec 

za izdelavo 

investicijske 

dokumentacije 

 

 
Projektni vodja 

 

Izvajalec 

gradbenih del 

Zunanji sodelavec 

za nadzor 

           Občinska uprava 

- finančna služba 

- strokovni sodelavec za 

izvedbo postopka javnega 

naročila  

 

Sofinancer 
MGRT  

Upravljavec 

investicije 

Strokovni sodelavec za 

izdelavo projektne 

dokumentacije 
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in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 
54/2010) ter v primerih, ko predpisi to določajo.  
 
Upravljanje po dokončanju investicije JKP LOG d.o.o., Ravne na Koroškem.   
 
Finančna služba Občine Prevalje mora ustrezno voditi ločeno naložbo in spremljati prihodke/odhodke 
na naložbi.  

 
Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta, pripravi upravljavec investicije za spremljanje 
dosežene stopnje izkoriščenja zmogljivosti in drugih kazalnikov, predvidenih v DIIP u. Upravljavec je 
dolžan spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe projekta oz. v skladu s predpisi sofinancerjev.  
 
 

6.9 OBSEG IN SPECIFIKACIJA NALOŽBE 

Izdelana projektna dokumentacija:  
 
- IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO, št.24/2010 z dne maj 2015, z nazivom UREDITEV PROMETNIH 
POVEZAV NA PODEŽELJU KOT - LEŠE, izdelovalec BOM-MOČKA d.o.o., Pod gonjami 121, 2391 Prevalje, 
odgovorna oseba BORUT MOČILNIK, univ.dipl.inž.grad., G-2416; 
 
 
Povzetek  zgoraj navedene projektne dokumentacije: 

1. ODSEK KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA v dolžni 1,4 km, dela: 

 

PRIPRAVLJALNA   DELA 

SPODNJI   USTROJ 

ZGORNJI  USTROJ 

OBJEKTI   ODVODNJAVANJA 

ŠKATLASTI CEVNI PROPUST 

UREDITEV STRUGE BARBARSKEGA POTOKA 

SANACIJA PLAZU 

ZAKLJUČNA  DELA    

NEPREDVIDENA DELA 
 
 

6.10  

PREDVIDENI VIRI FINANICRANJA IN DRUGI MOŽNI RESURSI 

Občina Prevalje bo kandidiarla s predmetnim projektom na javni poziv MGRT, Deleži sredstev občin za 
sofinanciranje investicij v letu 2015, št.  23. člen ZFO-1. V letu 2016 bo Občina kandidirala isti javni poziv 
MGRT, za sofinanciranje investicije v letih 2016 in 2017. 
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Tab. 7:   Dinamika virov po tekočih cenah  v EUR                   

 



Investicijsko leto 



2015 % 2016 2017 SKUPAJ 

državni proračun, MGRT, 23. člen, 
postavka 953610 36.495,00 26,64 0,00* 0,00* 36.495,00 

občinski proračun 100.480,58 73,36 138.376,06 230.534,66 469.391,30 

SKUPAJ investicija 136.975,58 100,00 138.376,06 230.534,66 505.886,30 
% 27,08 

 
27,35 45,57 100,00 

 
*Opomba: prijava investicije 2016-2017 v letu 2016, 23.člen ZFO-1, MGRT 

 
 
 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE 

INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM 

NAČRTOM 
 
Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in 
obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na 
dodano vrednost.  
 
Prav tako navedena Uredba določa v 11 členu, (4) alineja - Kadar investicijski program iz prve in četrte 
alinee prvega odstavka 4. člena te uredbe ni obvezen in pri programih iz tretjega odstavka 4. člena te 
uredbe, se šteje dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijski program ter predstavlja 
osnovo za odločitev o investiciji in vsebuje poleg smiselno povzete obvezne vsebine še: 
– analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče 
izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante;  
– predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena te uredbe; 
– prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta. 
 
Za predmetno investicijo v skupni vrednosti 499.995,96 EUR po stalnih cenah,  maj 2015 je izdelan 
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Nadaljnja priprava investicijske dokumentacije ni 
potrebna.  
 
Občina Prevalje bo skladno s področno Uredbo novilirala investicijski dokument skladno z realizacijo in 
NRP-jem. 
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8. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO TISTIH 

STROŠKOV IN KORISTI, KI JIH NI MOGOČE IZRAZITI V DENARNIH ENOTAH 

IN/ALI ANALIZO STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI ZA POSAMEZNE VARIANTE 
 
Finančna analiza  
Namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih rezultatov projekta. Običajno se izdela z vidika 
lastnika objekta. V tem primeru sta investitor in bodoči upravljavec različna subjekta. V finančni analizi 
so upoštevani le denarni tokovi, se pravi dejanski znesek denarnih sredstev, ne pa nedenarne 
knjigovodske postavke (npr. amortizacija, rezervni sklad). Kazalniki finančne analize:  
 
Doba vračanja: Iz projekcije prihodkov in stroškov je razvidno, da je denarni tok v celotnem 
referenčnem obdobju negativen, zato se vrednost investicijskih vlaganj v referenčnem obdobju ne more 
povrniti. Ugotovitev dodatno potrjuje, da:  
- gre za v celoti za javno investicijo  
- da je tudi zaradi svoje narave upravičena do sredstev sofinanciranja  
 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH 

  Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2015 136.975,58       -136.975,58 

1 2016 138.376,06       -138.376,06 

2 2017 230.534,66       -230.534,66 

3 2018   2.000,00     -2.000,00 

4 2019   2.000,00 10.000,00   8.000,00 

5 2020   2.000,00     -2.000,00 

6 2021   2.000,00     -2.000,00 

7 2022   2.000,00     -2.000,00 

8 2023   2.000,00     -2.000,00 

9 2024   2.000,00     -2.000,00 

10 2025   2.000,00     -2.000,00 

11 2026   2.000,00     -2.000,00 

12 2027   2.000,00     -2.000,00 

13 2028   2.000,00     -2.000,00 

14 2029   2.000,00     -2.000,00 

15 2030   2.000,00     -2.000,00 

16 2031   2.000,00 10.000,00   8.000,00 

17 2032   2.000,00     -2.000,00 

18 2033   2.000,00     -2.000,00 

19 2034   2.000,00     -2.000,00 

20 2035   2.000,00     -2.000,00 

21 2036   2.000,00     -2.000,00 

22 2037   2.000,00 10.000,00 50.588,63 58.588,63 

  Skupaj 505.886,30 40.000,00 30.000,00 50.588,63 -465.297,67 
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DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%) 

  Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2015 136.975,58 0,00 0,00 0,00 -136.975,58 

1 2016 129.323,42 0,00 0,00 0,00 -129.323,42 

2 2017 201.357,90 0,00 0,00 0,00 -201.357,90 

3 2018 0,00 1.632,60 0,00 0,00 -1.632,60 

4 2019 0,00 1.525,79 7.628,95 0,00 6.103,16 

5 2020 0,00 1.425,97 0,00 0,00 -1.425,97 

6 2021 0,00 1.332,68 0,00 0,00 -1.332,68 

7 2022 0,00 1.245,50 0,00 0,00 -1.245,50 

8 2023 0,00 1.164,02 0,00 0,00 -1.164,02 

9 2024 0,00 1.087,87 0,00 0,00 -1.087,87 

10 2025 0,00 1.016,70 0,00 0,00 -1.016,70 

11 2026 0,00 950,19 0,00 0,00 -950,19 

12 2027 0,00 888,02 0,00 0,00 -888,02 

13 2028 0,00 829,93 0,00 0,00 -829,93 

14 2029 0,00 775,63 0,00 0,00 -775,63 

15 2030 0,00 724,89 0,00 0,00 -724,89 

16 2031 0,00 677,47 3.387,35 0,00 2.709,88 

17 2032 0,00 633,15 0,00 0,00 -633,15 

18 2033 0,00 591,73 0,00 0,00 -591,73 

19 2034 0,00 553,02 0,00 0,00 -553,02 

20 2035 0,00 516,84 0,00 0,00 -516,84 

21 2036 0,00 483,03 0,00 0,00 -483,03 

22 2037 0,00 451,43 2.257,13 11.418,52 13.224,23 

  Skupaj 467.656,90 18.506,44 13.273,43 11.418,52 -461.471,40 

 

  
Diskontirane 

vrednosti 
Nediskontirane 

vrednosti 

Skupni investicijski stroški   505.886,30 

Od tega upravičeni stroški (EC)   407.701,58 

Diskontirani inv. stroški (DIC) 467.656,90   

Diskontirani neto prihodki (DNR) 6.185,50   

 

          DNR>0   DNR<0 

1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 461.471,40   467.656,90 

1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 98,68 % 100,00 

2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 402.309,08   407.701,58 

3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 100,00 % 100,00 

3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 402.309,08   407.701,58 

Če so diskontirani neto prihodki niţji od 0, se upošteva finančna vrzel 100 
  

 
Ekonomska analiza  
 
Namen ekonomske analize je ocena vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-ekonomsko okolje. V 
okviru ekonomske analize se namreč ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker 
njegove koristi presegajo stroške. Hkrati pa se ugotovi tudi, ali je projekt upravičen do sofinanciranja. Le 
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v primeru, če je vpliv projekta pozitiven, je upravičen do sofinanciranja. Ekonomska analiza je izvedena z 
vidika družbe. Osnovo za izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti predstavljajo parametri, 
upoštevani v finančni analizi, ki so nadgrajeni še parametri proučevanje vpliva projekta na širše okolje in 
jih je mogoče kvantificirati v denarju. Uporabljeni dodatni parametri predstavljajo možne vplive izvedbe 
projekta na širše okolje. V tem primeru je proučevan vpliv projekta na nivoju lokalne skupnosti. 
Uporabljeni parametri so naslednji:  
Parameter  Predpostavka  
Referenčno obdobje  20 let  
Diskontna stopnja  7%  
Osnova  Predpostavke finančne analize  
Družbene koristi  občani imajo boljše življenjske in delovne okolje 

  

Izračunani ekonomski kazalniki kažejo na pozitivni vpliv izvedbe investicije na širše družbeno okolje. To 
pomeni, da so družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta večje kot so stroški zanj. S tega vidika je 
investicija tudi upravičena do sofinanciranja iz državnih sredstev (MGRT). 
 
Tabela: Finančni kazalci upravičenosti investicije 

Diskontna stopnja  7% 

Finančna interna stopnja 
donosnosti investicije negativna 

 
 
 
Analiza tveganj  
 
Problematika tveganj v projektu se kaže predvsem pri doseganju rokov, cene, kvalitete in ciljev projekta. 
Ena izmed rešitev tega problemskega stanja je vsekakor pravočasno in ustrezno planiranje tveganj. 
Metodologija planiranja tveganj je procesno usmerjena in je sestavljena iz petih korakov: 
1. korak: je členjen na oblikovanje plana obvladovanja tveganj, prepoznavanje tveganj in kvalitativne 
analize tveganj,  
2. korak: vsebuje kvantitativno analizo tveganj,  
3. korak: planiranje odzivov na tveganja,  
4. korak: spremljanje in kontroliranje tveganj in  
5. korak: oblikovanje zaključnega poročila. 
 
Izvedba ocene tveganja je potrebna sestavina vsake investicijske ocene. Njen namen je spoznavanje 
razmer, oblikovanje strategije ukrepanja in kontinuirano izboljševanje. Ocena tveganja torej ni enkraten 
proces, saj je treba projekt neprenehoma spremljati in ustrezno ukrepati. Vsakokratna ocena tveganja 
odraža trenutno stanje na projektu, istočasno pa z ukrepi, ki so njen sestavni, bistveni del, zagotavlja 
njegovo nenehno izboljševanje. Pri oceni tveganj ne gre za iskanje napak. Gre za iskanje možnosti in 
načinov izboljšanja stanja, iskanje inovativnosti in splošno spodbujanje k uspešni realizaciji v okviru 
stroškov, kvalitete in rokov. Osnovni namen je razvrščanje tveganj glede na naravo. Tveganja razvrstimo 
glede na možne posledice v povezavi z verjetnostjo nastanka tovrstnih posledic. Ocena tveganj obsega: 
 opis tveganja (tekstualen),  
 verjetnost, da bo nastopilo (velika/srednja/majhna),  
 možnost obvladovanja (da/ne) in  
 predvidene ukrepe za obvladovanje (tekstualen opis). 
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VODSTVENA TVEGANJA, KADROVSKA TVEGANJA  
Tveganje je NIZKO, saj je za izvedbo projekta sestavljen tim s primernimi referencami, kvalificiranim 
kadrom in vodstvenimi sposobnostmi, tako da niti višja sila na tem področju ne more ogroziti izvedbe 
projekta.  
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: Pri izvajanju je jasna organizacijska struktura, moč realizacije pa ni 
odvisna samo od ene osebe.  
 
TEHNIČNA TVEGANJA  
Terminski plan: zamude pri izboru projekta, neupoštevanje rokov zunanjih izvajalcev ...  
Tehnologija gradnje: morebitna nova dejstva bi lahko pomenila tako zamude kot dodatne finančne 
zahteve.  
Tveganje (pri terminskem planu in tehnologiji) je v osnovi pri tovrstnih investicijah srednje, vendar smo 
ga z ustreznim načrtovanjem zmanjšali, da je NIZKO. Do zamud bi prišlo le v primeru, da bi se neizbran 
ponudnik pritoževal nad izborom in ne bi bilo možno realizirati pravočasnega podpisa pogodbe. Teren 
projekta je poznan, tehnična izvedba tehnološko ni zahtevna.  
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: Terminski plan ima nekatere rezerve, aktivnosti so načrtovane realno. 
Pri zunanjih izvajalcih bomo s primernimi javnimi naročili in sprotno kontrolo tveganje minimizirali. 
Tehnologija gradnje ni zahtevna.  
 
FINANČNA TVEGANJA 
Višji stroški, pomanjkanje sredstev: npr. zaradi spremembe zakonodaje na področju financiranja lokalnih 
skupnosti, zaradi podražitev/pocenitev, zaradi sprememb, zaradi novih dejstev, ki se bodo pokazala, 
dejanskih vrednosti del pridobljenih na osnovi razpisa. Tveganje je SREDNJE. 
Nepredvidena, dodatna dela: izvajalci bodo zahtevali dodatna plačila.  
Z ustreznim načrtovanjem ga je možno zmanjšati.  
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: V primeru novih dejstev bo prijavitelj moral zagotoviti dodatne vire 
sredstev na osnovi rebalansa. Če bodo nastali dodatni stroški, jih bo občina pokrila iz lastnih virov, tako 
da bo finančna konstrukcija zaprta. 
 
PRAVNA TVEGANJA 
Sprememba zakonodaje: na področju javnega financiranja, javnega naročanja, uvedba dodatnih 
postopkov ... Tveganje je NIZKO do SREDNJE. 
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: menimo, da spremembe oz. dopolnitve zakonodaje na tem področju ne 
bodo bistvene za projekt (npr. verjetno se bodo sprejeli podzakonski akti na področju Zakona o javnih 
naročilih, sprememba prostorske zakonodaje, zakona o graditvi objektov …). V teku je sicer sprejemanje 
podzakonskih aktov Zakona o graditvi objekta, zato je tveganje srednje.  
 
OSTALA TVEGANJA:   
Politične spremembe: morebitne spremembe v lokalni ali državni politiki ne bodo bistveno vplivale na 
projekt, saj investicija ni odvisna od dnevne politike. Tveganje je NIZKO, za projekt je bila pridobljena 
naklonjenost širšega kroga občanov, naložba sprejeta v NRP in potrjena na Občinskem svetu.  
Višja sila: naravne katastrofe, druge višje sile, ki bi prizadele objekt. Tveganje je NIZKO, primernih 
ukrepov za uravnavanje tega pa na žalost ni. 
 
 
Tabelarni prikaz 
 

VRSTA 
TVEGANJA: 

TVEGANJE:            STOPNJA 
TVEGANJA: 

UKREP: 
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NIZKA SREDNJA VISOKA 

Kadrovska Odhod ključnih 
članov tima 

x   Razpršenost in 
nadomestljivost članov.  

Tehnična Terminski plan x   Terminski plan ima 
rezerve.  

Tehnična Nepredvidena dela  x  Dobro opredeljen in 
natančen projekt.  

Finančna Višji stroški, 
pomanjkanje 
sredstev 

 x  Občinski proračun.  

Pravna Sprememba 
zakonodaje 

x x  Prilagoditev v 
prehodnih rokih. 

Ostala Politično tveganje x   Sprejem naložbe NRP  

Ostala Višja sila x   Zavarovanje, območje 
ni ogroženo.  

 
 
 Analiza občutljivosti  
 
V  analizi občutljivosti  smo določili parametre, ki bi lahko vplivali na izvedbo projekta, izvedli analizo 
kritičnih spremenljivk in pokazali vpliv na projekt. 
 
 

Tabela: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev kritičnih spremenljivk    
        

Razred Spremenljivke 

Parametri modela Diskontna stopnja 

Gibanje prodajnih cen inflacija v splošnem, konkretne cenovne spremembe po odločitvi OS 

Gibanje  nabavnih cen  po elementih strukture naravnih vrst stroškov 

Povpraševanje, poraba sprememba obsega 

Investicijski stroški sprememba investicijskih stroškov 

        
* upoštevanje tistih parametrov, katerih spreminjanje  spremeni IRR za 1% ali NPV za 
5%.    
 
Tabela: Analiza učinkov kritičnih spremenljivk      
        

    Elastičnost  

Razredi parametrov   visoka 
dvomljiv
a nizka  

Parametri modela Inflacija   x    

  Realna rast plač     X  

  Spremembe cen energentov   x     

  Spremembe cen blaga in storitev   x    

Podatki o povpraševanju Specifična potrošnja    x   

  Stopnja demografske rasti     x  

  Količina prometa  x     

Stroški investicije Razlika cen na trgu in projektantskega predračuna  x     

  Razlika med projektno rešitvijo in izvedbo x      
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* kvalitativna ocena 
elastičnosti        

 

Skladno z navodilom Delovni dokument št. 4 Evropske komisije, Navodilo za uporabo metodologije pri 
izdelavi analize stroškov in koristi, se za investicije pod 1mio EUR ne izdela popolna CBA analiza. 

 

9.PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE, KI TEMELJI NA DOKUMENTACIJI IZ 

13. ČLENA TE UREDBE 
 
 
 
Na osnovi predhodnih analiz in primerjav posameznih variant, se kot najprimernejša določi varianta 2, ki 
pogojuje investicijo v ureditev cestne infrastrukture v občini Prevalje (Kot-Leše). 
 
 
 

10. PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 

Investitor upravičuje naložbo s koristmi, ki jih urejene prometne povezave na podeželju prinašajo 
krajanom in turistom turističnega območja Leše-Kot, občanom Občine Prevalje in delu Koroške regije v 
Mežiški dolini. Z nameravano naložbo ni povzročene nobene škode v tem pogledu, da bi katerikoli od 
subjektov bil oškodovan. 

Koristi, ki nastanejo z uspešno realizirano naložbo, strnemo v  spodnji preglednici. V  celoti dobijo 
nastale koristi svoj pomen z zaključkom investicije v letu 2017. 

 

 dvig  kvalitete življenja na podeželju in ohranitev poseljenosti na podeželju, 

 vzpostavitev pogojev za gospodarski razvoj občine Prevalje, Koroške regije, 

 razvoj novih delovnih mest in povečanje podjetniškega kapitala v razvoj turizma,  

 izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu, zmanjžanje števila nesreč in materialni 
poškodb,  

 znižane stroškov vzdrževanja javnih prometnih površin na projektnem območju.  
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11. PRILOGE 
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telefon: +386 (0) 2 824 61 00         fax: +386 (0)2  824 61 24 

spletna stran:http://www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si 
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SLIKOVNO GRADIVO – PRILOGA 1 K DIIP »UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU 
KOT – LEŠE« 
 
Potek trase Kot-Leše - odsek KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA  (LC 350531) 
 

1. Začetek trase poteka investicije 
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2. 
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3. 
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4. 
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5. 
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6.Zaključek trase poteka investicije 

 


