OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 RADLJE OB DRAVI
Številka: 4110-0003/2021
Datum: 15.2.2021

K TOČKI 12B

OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI
ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

»REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V VUHREDU (JP 846361 NOVAKSTRMŠNIK IN GASILSKI DOM-POGOREVC)«
PREDLAGATELJ:

mag. Alan Bukovnik, župan

GRADIVO PRIPRAVIL:

Skupni organ Koroške

POROČEVALEC:

Tanja Petre, Višja svetovalka

PREDLOG OBRAVNAVAL:

/

PRAVNA PODLAGA:

16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV,
št. 28/2016, 35/2017in 11/2019).

OCENA STANJA:

Obravnavana odseka cest sta poškodovan
oz. dotrajan. Cesti sta makadamski in ju vsaka
vremenska neprilika še dodatno poslabša.

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Razlog za sprejem je potreba rekonstrukciji
lokalnih cest v Vuhredu. Z investicijo se bo
zagotovila tudi varnejša vožnja in boljša
povezava do regionalnega središča za
prebivalstvo.

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Na odseku omenjene ceste se bo uredilo
odvodnjavanje z izvedbo odvodnih jarkov, muld in propustov. Na kritičnih mestih se bo
izvedla razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine. Izvedel se bo
gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast iz ustrezne asfaltne zmesi. Postavila se
bo še potrebna prometna signalizacija. Delo bo potekalo na odseku NOVAK-STRMŠNIK
(rekonstrukcija ceste v dolžini 600 m) ter na odseku OD GASILSKEGA DOMA DO HIŠNE
ŠTEVILKE 82 (rekonstrukcija ceste v dolžini 100 m). Ukrepi na tem delu bodo tako
zajemali rekonstrukcijo obstoječih cest v javno korist, v skupni dolžini 700 m.
MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo so pripravile strokovne službe SOK.

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za
vse občine za odločitev o izvedbi investicije.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC: V proračunu Občine Radlje ob Dravi bo v tekočem letu
potrebno zagotoviti 91.683,00 €.
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V
VUHREDU (JP 846361 NOVAK-STRMŠNIK IN GASILSKI DOM-POGOREVC)« v predloženem
besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
Pripravila: Nives Čavnik, višji svetovalec III
Pregledala: mag. Katja Burja Kotnik, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan Bukovnik

Priloge:
- Povzetek DIIP-a »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V VUHREDU (JP 846361
NOVAK-STRMŠNIK IN GASILSKI DOM-POGOREVC)« in
- predlog sklepa.

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006,54/2010in 27/16) in 16.
člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski
svet Občine Radlje ob Dravi na svoji _____. redni seji, dne ________ sprejel
naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V VUHREDU (JP
846361 NOVAK-STRMŠNIK IN GASILSKI DOM-POGOREVC)« v priloženem
besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje
aktivnosti v zvezi z investicijo.

Številka: 4110-0003/2021
Datum:__________

Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Sklep prejmejo:
- Zadeva, tu (3x)
- evidenca, tu

RADLJE OB DRAVI

POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)
»REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V VUHREDU
(JP 846361 NOVAK-STRMŠNIK IN GASILSKI DOMPOGOREVC)«

Investitor:

Številka dokumenta:
Datum:
Prijavitelj:

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

december 2020
Občina Radlje ob Dravi
Župan, mag. Alan Bukovnik

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Vsebina dokumenta identifikacije investicijskega projekta je zaščitena z avtorskimi pravicami Občine Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. Vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta vključno
s prilogami, pravne ali fizične osebe ne smejo kopirati in /sli posredovati tretjim osebam, razen izključno z
dovoljenjem avtorja. V primeru kršitve avtorskih pravic bo Občina Radlje ob Dravi, zoper storilca uveljavljala
odškodninsko materialno in nematerialno ter kazensko odgovornost.

Povzetek DIIP-a, »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V VUHREDU (JP 846361 NOVAKSTRMŠNIK IN GASILSKI DOM-POGOREVC)«

ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
Analiza obstoječega stanja nam kaže problematiko, da je odsek, kjer poteka projekt, poškodovan
oziroma dotrajan. Cesta je makadamska in jo vsaka vremenska neprilika še dodatno poslabša.
Na odseku omenjene ceste se bo uredilo odvodnjavanje z izvedbo odvodnih jarkov, muld in
propustov. Na kritičnih mestih se bo izvedla razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje
brežine. Izvedel se bo gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast iz ustrezne asfaltne zmesi.
Postavila se bo še potrebna prometna signalizacija. Cestišče nujno potrebuje investicijsko
vzdrževanje, da več ne bo makadamske izvedbe in uničevanja s strani vremenskih prilik.
Ukrep na tem delu bo tako zajemal tako investicijsko vzdrževalna dela ceste kot tudi rekonstrukcijo
obstoječe ceste-dela v javno korist.
Investicija bo omogočala varno vožnjo z manjšim tekočim vzdrževanjem. Z investicijo bomo
zagotovili tudi varnejšo vožnjo in boljšo povezavo do regionalnega središča za prebivalstvo.
FINANČNA SLIKA
Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz vrednosti za GOI dela, nadzor, vodenje investicije in
geodetski posnetek za primerljive že izvedenih investicij v letu 2020.
Gradnja v času gradbene sezone 2021. Zaključek investicije se načrtuje v letu 2021.
Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2021, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.
V spodnji tabeli so prikazani investicijski stroški po stalnih cenah v €.
Z.št.

postavka

vrednost
brez DDV

DDV (22%)

vrednost z
DDV

%

1.

Rekonstrukcije in adaptacije
Skupaj investicija

75.150,00
75.150,00

16.533,00
16.533,00

91.683,00
91.683,00

100
100

OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV
Strateški cilji investicijskega projekta so:
-

izboljšali bivalno okolje občanom, ki uporabljajo občinske ceste;
zagotoviti varno in udobno vožnjo na občinskih cestah.

Operativni cilji investicijskega projekta so:
-

zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste;
ureditev odvodnjavanja;
razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine;
asfaltiranje vozišča v skupni dolžini 700 m.
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LOKACIJA INVESTICIJE
Lokacija investicije je v Občini Radlje ob Dravi, naselje Vuhred.
Slika 3: CESTA: NOVAK-STRMŠNIK; rekonstrukcija ceste v dolžini 600 m

Slika 4: CESTA: OD GASILSKEGA DOMA DO HIŠNE ŠTEVILKE 82, VUHRED; rekonstrukcija
ceste v dolžini 100 m
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ČASOVNI NAČRT OPERACIJE
V okviru projekta se pričakujejo naslednje aktivnosti:
Ključni mejniki - opis
Izvedba del
Predano v uporabo

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi
Marec 2021 – December 2021
December 2021

Nosilec
preverjanja, da so
mejniki doseženi
Vodja projekta
Vodja projekta

SMISELNOST IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/10 in 27/16) je za vodenje in izvajanje investicije
potrebno zagotoviti samo dokument identifikacije investicijskega projekta.
Projektna dokumentacija je v izdelavi.
Ostale še potrebne aktivnosti:
- Prijava na sofinanciranje in morebitna prilagoditev investicijske dokumentacije;
- pridobitev izvajalca del.
Ugotavljamo, da je smiselno in priporočljivo nadaljevati z aktivnostmi za pripravo in izdelavo
potrebne preostale dokumentacije s ciljem izvedbe obnove občinskih cest.
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