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Obrazložitev:  
 
Skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) je bil v maju 2016 pripravljen Investicijski 
program za investicijo »Dom zaščite in reševanja v Trzinu (DZiR Trzin)«, št. 430-0003/2016-34, (v nadaljevanju 
IP), ki ga je občinski svet obravnaval v okviru Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2016, sprejetega na 
14. redni seji Občinskega sveta dne 15. junija 2016. V nadaljevanju je bil Občinski svet Občine Trzin v okviru 
18. redne seje, 22. februarja 2017, po zaključku javnega anonimnega enostopenjskega arhitekturno-
urbanističnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše arhitekturne rešitve za Dom zaščite in reševanja 
v Trzinu, seznanjen s potekom investicije, ter s sklepom odločil, da se z investicijo nadaljuje skladno z 
investicijskim programom. 
 
IP je prikazal vrednost investicije, v kateri so zajeti stroški za naslednja dela, postavke in faze: nakup zemljišč, 
priprava in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta, izdelava potrebne projektne in investicijske 
dokumentacije, izvedba gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del (GOI del), izvedba zunanje ureditve, nakup 
potrebne opreme in izvedba svetovalnega inženiringa in nadzora nad gradnjo. IP je tekoče stroške gradnje 
DZiR (GOI dela in zunanja ureditev) ocenil na 1.395.167,25 z DDV, od tega 1.267.158,12 EUR za GOI dela in 
128.009,13 EUR za zunanjo ureditev. 
 
Z novelacijo investicijskega programa (novelacija) se celotna vsebina uskladi z dejanskimi vrednostni do sedaj 
opravljenih nalog po IP in s projektno dokumentacijo projekta za izvedbo (Projekt za izvedbo (PZI) za objekt: 
»Dom Zaščite in reševanja Trzin«, Počivašek d.o.o., Orožnova ulica 1, 3000 Celje, št. 02/17, april 2019 vključno 
z vsemi spremembami in dopolnitvami), ki je bila naročniku predana v juniju 2019 in na podlagi katere je bila 
pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter zunanje 
ureditve za izgradnjo Doma zaščite in reševanja Trzin (JN004785/2019-B01 objavljeno 8. 7. 2019). Stroški 
gradnje objekta so v novelaciji usklajeni z ponudbo najugodnejšega ponudnika, ki znaša 1.907.097.59 EUR z 
DDV od tega 1.688.058,90 EUR za GOI dela in 219.038,69 EUR za zunanjo ureditev objekta vključno z izvedbo 
priključkov na objekte GJI (oziroma 256.530,70 EUR vključno z izvedbo cestnih priključkov). 
 



Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
v 6. členu določa, da se novelacija pripravi, če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa 
v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski 
dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta. 
 
Razlogi za novelacijo investicijskega programa so naslednji: 

1. časovni načrt izvedbe: zamik vseh aktivnosti za 2 - 3 leta; 
2. obseg investicije: glede na osnovni investicijski program se poveča obseg gradnje priključkov na GJI; 
3. vrednost investicije: zaradi rasti cen v gradbeništvu 

 
Na podražitev investicije sta v večji meri vplivala dva dejavnika: 

1. Podražitev gradnje zaradi rasti cen v gradbeništvu, zaradi časovnega zamika izvajanja investicije. Po 
navedbah v medijih so se gradnje podražile za kar 30% glede na investicijske ocene med letoma 2015 
in 2017. (Boste gradili? Gradnja bo dražja. Delo, 03. januar 2019). 
Navedbe potrjujejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije, ki spremlja vrednosti opravljenih 
gradbenih del iz katerih je razvidno, da se je krivulja ravno v času priprave IP obrnila in se je do objave 
javnega naročila za gradnjo povzpela za približno 40%.  

 
Prikaz realnih indeksov vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100) (Vir: SURS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primerjava med predvidenim časovnim načrtom izvedbe investicije iz IP, maj 2016 ter realnim 
časovnim načrtom iz novelacije IP, september 2019 (Vir: Novelacija IP, september 2019). 

Pripravljanja faza IP (maj 2016) Novelacija IP (september 2019) SPREMEMBA 

Nakup/menjava zemljišč 2014/2015 2014/2015 / 

Strokovna podlaga z recenzijo (promet) 2015 2015 / 

Projektna naloga za OPPN 2015 2015 / 

DIIP 2015 2015 / 

OPPN 2016/2017 2017/2018 povečanje za 1 leto 

Program opremljanja 2017 / / 

Investicija 

Ocena stroškov gradnje april 2016 april 2016 / 

Natečajna/projektna naloga maj 2016 maj 2016 / 

IP maj 2016 maj 2016 / 

Arhitekturni natečaj skladno z ZJN-3 2016 2016 / 

PGD, PZI 2017 2018/2019 povečanje za 1,5 let 

Gradbeno dovoljenje 2017 2018 povečanje za 1 leto 

Dokumentacija za javno naročilo za izbor 
izvajalca skladno z ZJN-3 

2017 2019 povečanje za 2 leti 

Novelacija IP / september 2019  

Gradnja z gradbenim nadzorom začetek 2018 začetek 2020 povečanje za 2 leti 

PID 2018 2021 povečanje za 3 leta 

Uporabno dovoljenje konec 2018 september 2021 povečanje za 3 leta 



 
2. nepredvideni stroški gradnje - priključki na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI). Ocena IP je, da se 

priključki nahajajo v neposredni bližini gradbene parcele, tekom priprave OPPN in projektne 
dokumentacije ter usklajevanja z upravljavci GJI se je izkazalo, da načrtovana mesta priključitve 
nimajo ustreznih kapacitet. Tako sta NN elektro in kanalizacijski priključek načrtovana v dolžini 100 
m, s podbojem pod državno cesto G2 (Mengeška cesta). Spremenjeni so bili tudi pogoji glede 
priključevanja objekta na državno cesto. Vsi stroški v zvezi z izvajanjem priključkov na GJI znašajo 
103.263,46 EUR. Preostanek stroškov, 153.267,25 EUR, pa pade na zunanjo ureditev objekta. Večina 
podražitve na segmentu zunanje ureditve je zaradi pogojev glede priključevanja na GJI. 

 
Glede na prvotni oceno IP-a je sama zasnova objekta pridobila na nekaterih dejavnikih, ki v manjši meri 
vplivajo na povečanje stroškov gradnje, hkrati pa v znatnem delu pripomorejo k upravičenosti investicije: 

1. vadbene površine na strehi objekta, kamor se prenese del zunanjih aktivnosti. S tem se na razmeroma 
majhnem pripadajočem zemljišču objekta nadomesti skoraj vse zunanje površine, ki jih zaseda 
stavbišče. 

2. fleksibilna zasnova 1. nadstropja, ki bo omogočala, da bo objekt stalno v uporabi tudi za različne 
dogodke in druženja občanov v okviru društev, delavnic, srečanj, ipd., kar pomeni, da bo investicija 
neposredno izboljšala pogoje širšemu krogu občanov, ki delujejo preko društev oziroma podobnih 
organiziranih skupin. 

 
Z novelacijo se uskladi podražitev celotne investicije, ki glede na investicijski program znaša 29,84%: 
 
Primerjava med ocenjenimi stroški investicije iz IP (maj 2016) ter realnimi stroški investicije iz novelacije IP 
(september 2019) (Vir: Novelacija IP, september 2019). 

Postavka IP (maj 2016) 
Novelacija IP 

(september 2019) 
SPREMEMBA 

Nakup zemljišč 186.265,75 183.108,00 

Povečanje za  
29,84 % 

Priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta 20.684,92 17.870,62 

Izdelava investicijske dokumentacije (IP, natečaj, razpis) 
112.320,95 

40.715,67 

Izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI, PID) 95.000,00 

GOI dela 1.267.158,12 1.688.058,90 

Zunanja ureditev 128.009,13 256.530,70 

Oprema 140.927,29 108.916,43 

Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo 46.082,84 62.455,27 

Drugi stroški / 16.091,34 

SKUPAJ 1.901.448,99 2.468.746,93 

 
Finančne posledice: 
Nadaljevanje investicijskega projekta po noveliranem investicijskem programu bo imelo finančne posledice 
za proračun Občine Trzin. 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Novelacija investicijskega programa, investicija »Dom zaščite in reševanja v Trzinu (DZiR Trzin)«, 
september 2019. 

 



Predlog sklepa: 

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 8. redni seji, dne 9. 
oktobra 2019, sprejel naslednji 
 

SKLEP 

 
Občinski svet se je seznanil z novelacijo investicijskega programa za investicijski projekt Dom zaščite in 
reševanja v Trzinu, št. 430-0003/2016-45, september 2019, ter županu nalaga, da nadaljuje z investicijo v 
skladu noveliranim investicijskim programom. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
 
 
Številka:  8-12/2019                                               Župan  
Datum:  9. 10. 2019                                         Peter LOŽAR, l. r. 
 


