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1. Podatki o investitorju, izdelovalcu investicijske in projektne dokumentacije, 

upravljavcu ter odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo 

dokumentacije 

 

 

1.1. Investitor 

 

Investitorji predmetne investicije so štiri občine (navedeno po abecednem vrstnem redu): 

Občina Kamnik, Občina Mengeš, Občina Trzin in MO Ljubljana. 

 

 

Naziv: Občina Kamnik 

Naslov: Glavni trg 24, 1240 Kamnik 

Telefon: 01/831 81 00 

E-pošta: obcina@kamnik.si 

Matična številka: 5874483 

Davčna številka: SI28232801 

Skrbnik projekta: Barbara Strajnar 

Odgovorna oseba investitorja: Marjan Šarec, župan 

 

 

Naziv: MO Ljubljana 

Naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/306 10 00 

E-pošta: glavna.pisarna@ljubljana.si 

Matična številka: 5874025 

Davčna številka: SI67593321 

Skrbnik projekta: Matic Sopotnik 

Odgovorna oseba investitorja: Zoran Janković, župan 
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Naziv: Občina Mengeš 

Naslov: Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš 

Telefon: 01/724 71 00 

E-pošta: obcina.menges@menges.si 

Matična številka: 5880483000 

Davčna številka: SI74039059 

Skrbnik projekta: Bogo Ropotar 

Odgovorna oseba investitorja: Franc Jerič, župan 

 

 

Naziv: Občina Trzin 

Naslov: Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

Telefon: 01/ 564 45 44 

E-pošta: info@trzin.si 

Matična številka: 1358561000 

Davčna številka: SI33714789 

Skrbnik projekta: Ana Movrin 

Odgovorna oseba investitorja: Peter Ložar, župan 

 

Žigi in podpisi investitorjev se nahajajo na strani 2 tega dokumenta. 
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1.2. Upravljavec  

 

Upravljavec novozgrajene infrastrukture bodo vse občine, vsaka občina bo na svojem ozemlju 

upravljala s kolesarsko povezavo. 

 

Naziv: Občina Kamnik 

Naslov: Glavni trg 24, 1240 Kamnik 

Telefon: 01/831 81 00 

E-pošta: obcina@kamnik.si 

Matična številka: 5874483 

Davčna številka: SI28232801 

Odgovorna oseba investitorja: Marjan Šarec, župan 

 

 

Naziv: MO Ljubljana 

Naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/306 10 00 

E-pošta: glavna.pisarna@ljubljana.si 

Matična številka: 5874025 

Davčna številka: SI67593321 

Odgovorna oseba investitorja: Zoran Janković, župan 

 

 

Naziv: Občina Mengeš 

Naslov: Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš 

Telefon: 01/724 71 00 

E-pošta: obcina.menges@menges.si 

Matična številka: 5880483000 

Davčna številka: SI74039059 

Odgovorna oseba investitorja: Franc Jerič, župan 
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Naziv: Občina Trzin 

Naslov: Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

Telefon: 01/ 564 45 44 

E-pošta: info@trzin.si 

Matična številka: 1358561000 

Davčna številka: SI33714789 

Odgovorna oseba investitorja: Peter Ložar, župan 

 

Žigi in podpisi upravljavcev se nahajajo na strani 3 tega dokumenta. 

 

 

1.3. Odgovorni za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije 

 

Naziv: Občina Kamnik 

Naslov: Glavni trg 24, 1240 Kamnik 

Telefon: 01/831 81 00 

E-pošta: obcina@kamnik.si 

Matična številka: 5874483 

Davčna številka: SI28232801 

Skrbnik projekta: Barbara Strajnar 

 

 

Naziv: MO Ljubljana 

Naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/306 10 00 

E-pošta: glavna.pisarna@ljubljana.si 

Matična številka: 5874025 

Davčna številka: SI67593321 

Skrbnik projekta: Matic Sopotnik 
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Naziv: Občina Mengeš 

Naslov: Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš 

Telefon: 01/724 71 00 

E-pošta: obcina.menges@menges.si 

Matična številka: 5880483000 

Davčna številka: SI74039059 

Skrbnik projekta: Bogo Ropotar 

 

 

Naziv: Občina Trzin 

Naslov: Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

Telefon: 01/ 564 45 44 

E-pošta: info@trzin.si 

Matična številka: 1358561000 

Davčna številka: SI33714789 

Skrbnik projekta: Ana Movrin 

 

Žigi in podpisi skrbnikov projekta se nahajajo na strani 4 tega dokumenta. 

 

1.4. Izdelovalec investicijske dokumentacije 

 

Naziv: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

Naslov: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/30 61 902 

E-pošta: lur@ljubljana.si 

Matična številka: 1584758 

Davčna številka: SI36213250 

Izdelovalec dokumenta: Marjeta Sternad Kuharič, vodja projektov 

Zakoniti zastopnik: Lilijana Madjar, direktorica 

 

Žig in podpisi izdelovalca dokumenta se nahajajo na strani 5 tega dokumenta. 

 

  

mailto:lur@ljubljana.si
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2. Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero 

 

 

2.1. Analiza stanja 

 

Kolesarske površine v Republiki Sloveniji so v glavnem nepovezane. Izhodišča za izpolnitev 

načrtov na tem področju so relativno majhna, vendar nacionalna strategija in prometna 

politika spodbujata razvoj nemotoriziranega prometa, kolesarske infrastrukture in uporabo 

koles povsod, kjer je to možno in smiselno. 

Posamezni deli predvidenega državnega kolesarskega omrežja potekajo tudi skozi naselja, 

kjer je vedno več predvsem dnevnih kolesarjev, ki imajo jasen izvor in cilj. V Sloveniji je ob 

državnih cestah približno 1.700 naselij v skupni dolžini 1.200 km, kar znaša petino celotnega 

državnega cestnega omrežja. Razen večjih mest, naselja praviloma nimajo urejenih pločnikov, 

kolesarskih poti, prehodov za pešce, ukrepov za umirjanje prometa in drugih ureditev, ki bi 

zagotavljali primerno prometno varnost šibkejšim udeležencem v prometu. Po Zakonu o 

javnih cestah je občina dolžna financirati graditev prometnih površin, objektov in naprav, ki 

so potrebni na vozišču, ob vozišču ali nad voziščem državne ceste za varen potek prometa in 

urejanje prometnega režima v naseljih, vendar se lahko Direkcija RS za ceste kot upravljavec 

državnih cest in občina dogovorita o skupnem financiranju pri urejanju teh površin. 

Ob zelo hitri in stalni rasti števila motornih vozil v zadnjem času posvečamo vedno večjo 

pozornost negativnim vplivom na okolje in varnosti v prometu. Kolo omogoča za okolje 

najsprejemljivejšo in najprijaznejšo osnovno mobilnost. Prednosti pred drugimi prometnimi 

sredstvi so predvsem zmanjševanje onesnaževanja zraka, hrupa, obremenjenosti centrov 

mest z motornimi vozili in varčevanje z energijo. 

Številne raziskave po Evropi in drugod po svetu dokazujejo, da je kolesarjenje zelo koristno za 

zdravje. V Washingtonu so v raziskavi obravnavali 600 moških in žensk, starih od 18 do 56 let, 

ki prekolesarijo 16 km ali več vsaj štirikrat na teden, in ugotovili, da so kolesarji fizično in 

psihično bolj zdravi od nekolesarjev. 

Zmanjša se stopnja srčnih težav in visokega pritiska, kroničnega bronhitisa, astme, 

ortopedskih težav, obolenj žlez lojnic in krčnih žil na nogah. Nedavna angleška raziskava je 

pokazala, da prekolesarjenih 8 km štirikrat tedensko zmanjša možnost kardiovaskularnega 

obolenja za polovico. 

Raziskave v tujini so pokazale, da bi ob povečani stopnji kolesarjenja zaradi zmanjšanja 

stroškov zdravstva, pri čemer so upoštevali povečanje števila poškodb in smrti v prometnih 

nezgodah zaradi večjega števila kolesarjev, letno prihranili do 10 % celotnega zdravstvenega 

proračuna. Ljudje, ki redno kolesarijo ali se kako drugače redno gibljejo, so manj odsotni z 

dela zaradi bolezni. Podatki iz Velike Britanije kažejo, da živijo redni kolesarji dlje in da 

ostanejo bolj zdravi od tistih, ki ne kolesarijo. 
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Na območju obravnavanih občin, je v letu 2017 živelo 329.477 prebivalcev. 

 

Tabela 1: Število prebivalcev po občinah 
 

Občina 
Št. Prebivalcev 

31.12.2017 

Kamnik 29.458 

Ljubljana 288.250 

Mengeš 7.877 

Trzin 3.892 

Skupaj 329.477 
Vir: SURS 

 

Gostota poselitve v vseh občinah močno presega slovensko povprečje in sicer v MO Ljubljana 

kar za 10 x (indeks 1.048,2).  

 

Tabela 2: Povprečna gostota naselitve po občinah 

 

Občina 
Gostota 

naseljenosti 2017 

Kamnik 110,9 

Ljubljana 1.048,2 

Mengeš 351,7 

Trzin 452,6 

Povprečje Slovenija 101,9 
Vir: SURS 

 

Za občine  severno od Ljubljane so značilne velike dnevne migracije v Ljubljano, ki povzročajo 

močne prometne obremenitve predvsem z osebnimi vozili.  

 

Dnevno migrirajo zlasti zaposleni, študenti in dijaki. Med obravnavanimi občinami migrira 

dnevno okoli 10.000 zaposlenih, 900 dijakov in okoli 1400 študentov (ni točnega podatka o 

mestu študija, vendar jih večina študira v Ljubljani).  
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Tabela 3: Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah 
delovnega mesta 

 

  
Kamnik (delo) Ljubljana (delo) Mengeš (delo) Trzin (delo) 

Kamnik (prebivališče) 4.631 4.364 289 281 

Ljubljana (prebivališče) 541 96.614 321 1.254 

Mengeš (prebivališče) 165 1.452 700 107 

Trzin (prebivališče) 33 817 32 426 
Vir: SURS 

 

 

Tabela 4: Dijaki po občini stalnega prebivališča in občini šolanja 2016/2017 

 

Občina 
Prebivališče/šolanje 

Šolanje v 
Kamniku 

Šolanje v 
Ljubljani 

Ljubljana (prebivališče) 28 8.290 

Kamnik (prebivališče) 431 495 

Mengeš (prebivališče) 56 191 

Trzin (prebivališče) 11 118 

Skupaj 526 9.094 
Vir: SURS 

 
 

Tabela 5: Študenti po občini prebivališča 2016/2017 

 

Občina 
Prebivališče, šolanje 

Število 

Ljubljana  10.814 

Kamnik  1.058 

Mengeš  275 

Trzin  152 

Skupaj  12.299 
Vir: SURS 

 

V obravnavanih občinah je skupaj 30.330 medobčinskih delovnih migrantov.  
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Tabela 6: Medobčinski delovni migranti 
 

Občina 

Medobčinski 
delovni migranti 

po občini 
prebivališča 

Kamnik 7.672 

Ljubljana 19.002 

Mengeš 2.480 

Trzin 1.176 

Skupaj 30.330 
Vir: SURS 

 

Obravnavan projekt se bo izvajal na območju Osrednjeslovenske statistične regije. Gre za eno 

najbolj urbaniziranih regij v državi. Regija je tudi prometno obremenjena, kar izkazujejo tudi 

meritve prometa.  
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Slika 1: Prometne obremenitve na območju obravnavanih občin 

 

Vir: Karta prometnih obremenitev 2016, Direkcija RS za infrastrukturo; lastni izris. 

 

Na območju občin Kamnik, MO Ljubljana, Mengeš in Trzin ravninska lega med urbanimi 

središči predstavlja velik potencial za dnevno mobilnost. Kljub posameznim manjšim 

odsekom urejenih kolesarskih povezav manjkajo številne ureditve, kolesarska mreža je 

nepovezana in ne zagotavlja varnega in hitrega dostopa na cilj.  

Kolesarska povezava bo povezovala Ljubljano (nacionalno središče mednarodnega pomena, 

najpomembnejše državno prometno vozlišče ter najpomembnejše zaposlitveno in 

izobraževalno središče), z občinskimi središči Trzin in Mengeš ter regionalnim središčem 

Kamnik. 

 

Območje občin Kamnik, 

Mengeš, Trzin, Ljubljana 
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Projekt se navezuje na 2 cilja celostne prometne strategije (v nadaljnjem besedilu: CPS). 

Mestna Občina Ljubljana in Občina Kamnik imata sprejeti Celostni prometni strategiji.  

 

 

 

2.2. Razlogi za investicijsko namero 

 

Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejši izboljšati 

trajnostno mobilnost. 

 

Ostali razlogi za investicijsko namero so: 

 pomanjkanje kakovostnih infrastrukturnih pogojev, zaradi katerih občani občin Kamnik, 

MO Ljubljana, Mengeš in Trzin ne morejo uporabljati koles za dnevno migracijo, 

 kolesarska infrastruktura sicer obstaja, a je njena uporabna vrednost nizka (nezadostne 

dimenzije, ovire, poškodovana vozna površina, prometno varnostna tveganja, 

neustrezna signalizacija), 

 pomembne točke, med katerimi je pretok občanov največji, niso povezane s kolesarsko 

infrastrukturo,  

 posredno vodenje skozi križišča, kar poveča možnosti za nesreče, ker vozniki motornih 

vozil prej spregledajo kolesarje, 

 prometna varnost kolesarjev ni zadovoljiva,  

 ovirajoč objekt na vozni površini, ki je lahko v obliki prometnega znaka, ulične 

razsvetljave, urbane opreme ali parkiranih vozil,  

 konflikt s pešci, ki pridejo še posebej do izraza, kadar so klančine na prehodih za pešce 

preozko spuščene ali kadar je kolesarska steza postavljena na ozek pločnik, 

 zaradi motornih vozil nastajajo toplogredni plini, 

 velika poraba fosilnih goriv, 

 potrebno je izboljšati splošne pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce. 
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3. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti 

z razvojnimi strategijami in politikami 

 

 

3.1. Cilji investicije 

 

Splošni cilj projekta je zagotoviti ustrezno, varno in sklenjeno kolesarsko infrastrukturo do te 

mere, da bo ponujala dobro (hitro in varno) alternativo vožnji z osebnim avtomobilom. 

 

Specifični cilji projekta so: 

 zgraditi kolesarske povezave tam, kjer še ne obstajajo, 

 tam, kjer ustrezna kolesarska povezava obstaja zgolj na določenih kratkih odsekih, te 

skleniti, v uporabne, daljše kolesarske povezave, 

 izboljšati obstoječo kolesarsko infrastrukturo tam, kjer le ta ne dosega standardov, 

 vplivati na spremembo izbire prometnega sredstva v korist kolesarjev, 

 zmanjšati negativne vplive na okolje. 

 

Merljiv cilj projekta, ki je skladen z Operativnim programom izvajanja Evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014 - 2020 je: 

 regionalne kolesarske povezave: dolžina kolesarske povezave: 19,8 km, od tega: 

 kolesarski pas: 4,3 km, 

 kolesarska steza in kolesarska pot: 13,1 km, 

 shared space: 2,4 km. 

 

Z gradnjo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost se bo zagotovila njena uporabnost 

ter tako tudi sprememba potovalnih navad na račun manjše uporabe avtomobilov. 

 

 

3.2. Mesto investicije v razvojnih dokumentih  

 

Evropska komisija je leta 2011 sprejela dokument Belo knjigo - Načrt za enotni evropski 

prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu.  

Med vizijo za konkurenčen in trajnosten razvoj obravnava tudi področja zmanjšanja emisij 

(Podpiranje mobilnosti ob hkratnem doseganju cilja 60-odstotnega zmanjšanja emisij) in 

mestno trajnostno mobilnost (Učinkovito osrednje prometno omrežje za multimodalna 

medkrajevna potovanja in promet; Čist mestni promet in dnevna migracija). 
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V novem večletnem finančnem okviru 2014 – 2020 je krovni strateški dokument v Sloveniji 

Strategija razvoja Slovenije 2030, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije. Dokument je 

bil decembra 2017 sprejet na Vladi RS in zajema pet strateških usmeritev: 

 vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 

 visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 

 učenje za in skozi vse življenje, 

 ohranjeno zdravo in naravno okolje, 

 visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 

 

Projekt prispeva k strateški usmeritvi ohranjeno zdravo in naravno okolje, kjer se želi doseči 

izboljšanje stanja okolja in obenem prispeva k cilju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva, z 

zagotavljanjem, da infrastruktura in raba energije v prometu podpirata prehod v 

nizkoogljično krožno gospodarstvo ter omogočata trajnostno mobilnost, tudi z uvajanjem 

novih konceptov mobilnosti in povečanjem deleža javnega potniškega prometa. 

 

Vlada Republike Slovenije je v letu 2015 sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki 

Sloveniji do leta 2030, kjer so bili določeni splošni cilji: 

 izboljšati mobilnost in dostopnost, 

 izboljšati oskrbo gospodarstva, 

 izboljšati prometno varnost in varovanje, 

 zmanjšati porabo energije, 

 zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev, 

 zmanjšati okoljske obremenitve. 

 

Glede na način prevoza, so bili določeni tudi posebni cilji, ki so za področje cest sledeči: 

 zmanjšanje potovalnih časov med regijami, 

 odprava zastojev oziroma slabše pretočnosti, 

 zagotovitev večje prometne varnosti z odpravo mest zgostitve prometnih nesreč ter 

uvedbo veljavne domače in EU-zakonodaje, 

 zagotoviti primerno in povezljivo cestninjenje, skladno z zakonodajo EU, 

 izboljšanje stanja vzporedne državne cestne mreže z načrtnim gospodarjenjem, kjer je to 

potrebno, 

 zagotovitev ustreznih prometnih površin za nemotorizirane udeležence v prometu, z 

nadgradnjo obstoječega kolesarskega omrežja, 

 zagotoviti ustrezna varna in varovana parkirišča na avtocestah, približno na vsakih 100 

kilometrov, 
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 zagotoviti infrastrukturo za alternativno gorivo, 

 zagotoviti urejene in varne postaje in postajališča JPP. 

 

V letu 2006 sprejeta Resolucija o prometni politiki RS opredeljuje izhodišča, cilje, ukrepe za 

doseganje ciljev in ključne nosilce prometne politike. Resolucija vizije mobilnosti prebivalstva 

med drugim navaja, da je: »Kolesar je enakovreden udeleženec v prometu, zato mu moramo 

posvečati več pozornosti v sklopu oblikovanja celotne prometne infrastrukture. Površine za 

kolesarje morajo biti načrtovane tako, da so kolesarji bistveno manj ogroženi in bolj 

upoštevani udeleženci v prometu.«  

 

Vlada Republike Slovenije je septembra 2016 sprejela Resolucijo o nacionalnem programu 

razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki pokriva področje cest, železnic, letalstva, pomorstva 

in javnega potniškega prometa, in predstavlja prehod med splošnimi ukrepi iz Strategije 

razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki je bila sprejeta 2015, na konkretne aktivnosti.  

 

Projekt je skladen z razvojnimi dokumenti, saj bo prispeval k izboljšanju trajnostne 

mobilnosti. 

 

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je bil na 

Vladi Republike Slovenije sprejet 13. novembra 2014, zadnja sprememba je bila sprejeta 6. 

decembra 2017. Dokument opredeljuje prednostna področja, na katerih bo Slovenija vlagala 

sredstva v naslednjih sedmih letih. Izmed 14 prednostnih osi je 4. prednostna os namenjena 

trajnostni rabi in proizvodnji energije ter pametnim omrežjem. Prednostna os ima štiri 

prednostne naložbe. Ena izmed prednostnih naložb je namenjena spodbujanju nizkoogljičnih 

strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne 

multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. 

 

Projekt bo prispeval k zmanjševanju vpliva osebnega prometa na kakovost zraka in 

uravnavajo naraščajoče potrebe po mobilnosti z izboljšavami na področju trajnostne 

mobilnosti, kar prispeva k večji kakovosti bivanja. 

 

 

Usklajenost projekta z Nacionalnim programom varstva okolja, ki je bil potrjen 24.11.2005, 

in ki kot enega izmed ciljev programa določa »Povečanje uporabe alternativnih oblik 

mobilnosti in odgovornejša raba avtomobila«. Eden izmed ukrepov za doseganje tega cilja je 

»sodelovanje in spodbujanje lokalnih skupnosti pri promociji trajnostne mobilnosti in 

ozaveščanje o vplivih avtomobilskega prometa ter prednostih alternativnih načinov prevoza«. 
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Projekt je usklajen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki določa, da se omrežja 

regionalnih kolesarskih povezav razvijajo v smereh daljinskih in glavnih cestnih povezav ter se 

jih navezuje na evropske kolesarske povezave. Na območju mest in drugih naselij se izgrajuje 

kolesarsko omrežje tudi za dnevno migracijo. 

 

Ljubljanska urbana regija je v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 

2014-2020 v programu 3.1 Trajnostna mobilnost navedla, da je eden izmed najpomembnejših 

ciljev izboljšati kakovost bivanja v regiji z večjo mobilnostjo, zmanjšati uporabo osebnih vozil 

ter spodbujati prehod na javni prevoz in nemotorizirane načine potovanja. 

 

Predmetno investicijo lahko umestimo v razvojno usmeritev regije, saj se bo z izvedbo 

projekta prispevalo k spremembi potovalnih navad. 
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4. Predstavitev variant 

 

 

4.1. Varianta »brez« investicije 

 

V primeru, da projekt ne bi bil izveden, bi to pomenilo, da v predmetnih občinah še naprej ne 

bi bilo kakovostnih kolesarskih povezav, posledično bi kolo kot prevozno sredstvo za 

vsakodnevna potovanja še naprej uporabljalo manjše število občanov. 

Brez investicije ne bi bili zagotovljeni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost z vidika 

kolesarjenja. 

Brez nove kolesarske infrastrukture bi ostala prometna varnost za kolesarje na relaciji Kamnik 

- Mengeš - Trzin - Ljubljana, slaba. 

Negativni vplivi na okolje oziroma izpusti toplogrednih plinov, ki so posledica uporabe 

motornih vozil, se brez investicije ne bi zmanjšali. 

Brez investicije in izgradnje kolesarske infrastrukture, povezanosti med pomembnimi točkami 

v občinah ne bo, ureditev kolesarske mreže ne bi bila izvedena, kakovost bivalnega okolja se 

ne bi izboljšala. 

Glede na pomembnost prometne infrastrukture pri razvoju določenega območja, bi 

neizvedba negativno vplivala na trajnostni razvoj vključenih občin.  

 

 

4.2. Varianta »z« investicijo 

 

Varianta z investicijo pomeni gradnjo regionalne kolesarske povezave za potrebe dnevne 

mobilnosti na relaciji Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana. 

 

Opis po občinah sledi glede na potek kolesarske povezave v smeri Kamnik - Ljubljana. 

 

Občina Kamnik 

Kolesarska povezava se začne v občini Kamnik na Jenkovi ulici v smeri proti Podgorju kot 

dvostranska enosmerna kolesarska steza, kjer prečka železniško progo na zavarovanem 

nivojskem prehodu. Za namene kolesarske povezave se razširi prehod. Po prehodu se profil 

kolesarske steze spremeni v kolesarsko pot, ki poteka ob železniški progi. Kolesarska pot je 

predvidena v izvedbi, ki omogoča tudi vožnjo s kmetijskimi stroji kot dostop do kmetijskih 

površin. Pred prečkanjem Korenove ceste se profil kolesarske poti usmeri na poljsko pot, po 

kateri poteka do prečne poljske poti Križ, od kjer se nadaljuje ob glavni cesti Mengeš-Duplica 
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do meje občine. Trasa znotraj občine Kamnik obsega okoli 220 m kolesarskih stez in 3,5 km 

kolesarskih poti. 

 

Občina Mengeš 

Na skrajnem severu občine kolesarska pot poteka ob glavni cesti Mengeš-Duplica proti jugu 

do krožišča (Mengeška obvoznica) v profilu kolesarske poti, ki je primerna tudi za uporabo 

kmetijskih strojev za dostop do kmetijskih površin. Krožišče kolesarska povezava prečka kot 

enosmerna dvostranska kolesarska steza in v tem profilu nadaljuje preko celega mesta po 

Slovenski cesti do krožišča z obvoznico. Za krožiščem se profil spremeni v kolesarsko pot na 

desni strani regionalne ceste. Na drugem odcepu desno kolesarska pot skrene po Testenovi 

ulici, spremeni se profil. Od tu naprej kolesarji koristijo isto površino kot ostali promet, profil 

preide v skupne prometne površine (shared space). Takšno ureditev se predvideva zaradi 

skorajšnje izgradnje zadnjega odseka Mengeške obvoznice, ki bo omogočila spremembo 

prometnih režimov v naselju Mengeš. Takšna ureditev se nadaljuje po Trzinski cesti do 

skrajnega juga občine. Trasa znotraj občine Mengeš obsega okoli 4,3 km kolesarskih pasov, 

130 m kolesarskih stez in 2,4 km kolesarskih poti in 1 km skupnih prometnih površin (shared 

space). 

 

Občina Trzin 

V občini Trzin se kolesarska povezava začne v križišču med Trzinsko cesto, Jemčevo cesto, 

Mengeško in Grajsko cesto in poteka po Jemčevi cesti kot skupni prometni prostor (shared 

space) ter se nadaljuje po cesti Za Hribom. Na Ljubljansko cesto se priključi v profilu že 

obstoječe enosmerne dvostranske kolesarske stez. Kolesarska steza se nadaljuje v profilu 

dvosmerne enostranske kolesarske steze čez križišče z regionalno cesto Ljubljana-Trzin. 

Kolesarska steza prečka nivojsko križanje z železniško progo. Ker je na tem delu profil ceste 

spremenjen zaradi kolesarske steze, je potrebno prestaviti signalizacijo v zvezi z železniškim 

prehodom. Kolesarska steza spremeni profil in se nadaljuje kot kolesarska pot, ki je glede na 

profil primerna za uporabo kmetijske mehanizacije kot dostopna pot. Kolesarska pot poteka 

ob železniški progi do juga občine. Kolesarka steza se v obliki kolesarske poti od nivojskega 

križanja z železniško progo nadaljuje tudi proti severovzhodu in sicer do meje z občino 

Domžale. Dolžina severovzhodnega dela kolesarske poti je 730 m, del te trase pa je tudi 15 m 

dolg most preko reke Pšate. Trasa znotraj občine Trzin obsega okoli 700 m kolesarskih stez, 

1,9 km kolesarskih poti in 1,4 km skupnih prometnih površin (shared space). 

 

Občina Ljubljana 

Kolesarska povezava pride iz občine Trzin ob železniški progi kot kolesarska pot in se tako 

nadaljuje tudi v občini Ljubljana do Zasavske ceste, ki jo prečka po obstoječem prehodu. V 

križišču se kolesarska pot nadaljuje naravnost ob železnici, odcepi pa se tudi proti 

načrtovanem P+R po obstoječi infrastrukturi. Kolesarska pot se križa z industrijskim tirom, 

kjer je potrebno urediti zavarovan nivojski prehod. Kolesarska pot se naveže na Šlandrovo 

ulico na desni strani Štajerske ceste in poteka do križišča z Brnčičevo ulico, kjer prečka 
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križišče in se nadaljuje po Cesti na Brod kot kolesarska pot, kjer je omogočena uporaba tudi 

kmetijskim strojem kot dostopna pot. Reko Savo prečka na obstoječem objektu in se 

nadaljuje po obstoječi Cesti na Brod v enakem profilu do že obstoječe infrastrukture za 

kolesarje. Trasa znotraj občine Ljubljana obsega okoli 40 m kolesarskih stez in 3,6 km 

kolesarskih poti. 

 

Natančnejši shematski prikaz poteka kolesarske povezave se nahajajo v Prilogi 1. 
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5. Opredelitev vrste investicije in ocena investicijskih stroškov  

 

5.1. Opredelitev vrste investicije 

 

Projekt spada med investicije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe, blaginji in 

kakovosti življenja državljanov Republike Slovenije. Predstavlja investiranje v infrastrukturo 

na področju trajnostne mobilnosti. 

 

Tabela 7: Določitev vrste investicije 
 

 Investicija v nakup  Adaptacija 

 Novogradnja  Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 

 Rekonstrukcija  Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 

Poleg tega pa tudi: 

 Če je podano državno poroštvo  Ali je vključeno v nacionalni program 

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 

60/06, 54/10, 27/16). 

 

 

5.2. Ocena investicijskih stroškov 

 

Ocena investicije izhaja iz: 

 Strokovne podlage: Priprava dokumentacije za umestitev regionalne kolesarske 

povezave Kamnik - Mengeš - Trzin - MO Ljubljana v prostor, za potrebe prijave projekta 

na »Prioritetno listo projektov« RRA LUR (Drugo povabilo razvojnim svetom regij za 

dopolnitev Dogovora za razvoj regije), Ljubljanski urbanistični zavod d.d., št. projekta 

8266, december 2017. 

 Ocene vrednosti še potrebne projektne in investicijske dokumentacije. 

 Ocene vrednosti nadzora. 

 Ocene vrednosti stroškov informiranja in obveščanja javnosti, kjer je upoštevna 

postavitev stalne plošče oz. panoja ob zaključku projekta, začasni pano v času izvajanja 

projekta, priprava sporočil za medije, organizacija ene novinarske konference. 

 V vrednosti je upoštevan tudi DDV v višini 22% in Davek na promet z nepremičninami v 

višini 2%. 

 

Ocenjena vrednost del znaša 3.145.549 EUR brez davkov oz. 3.734.217 EUR z davki.  
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V Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ je določeno, da se za projekte, katerih trajanje je daljše od enega leta, 

opredeli tudi investicijska vrednost po tekočih cenah.  

Ker je struktura stroškov za predmetni projekta taka, da med izvajanjem investicije učinka 

splošne rasti cen praktično ni pričakovati, je vrednost projekta enaka po stalnih in tekočih 

cenah. Največji delež stroškov predstavlja gradbeni del, vendar gradbena statistika ne 

sporoča večjih premikov, saj je bilo kljub povečanemu domačemu povpraševanju za 42 

odstotkov manj dodane vrednosti kot v primerljivem obdobju leta 2008. Pred krizo je bila 

tako nizka gradbena dodana vrednost nazadnje v devetmesečju leta 1998. Od leta 2013 sicer 

spremljamo 15-odstotno rast, kar je za štiriletno obdobje velike gospodarske rasti podatek, ki 

nakazuje zgolj za bolj ali manj blago zniževanje zaostanka za nekdanjimi ravnmi. Ostali stroški 

na projektu so ocenjeni na podlagi preteklih pogodb z izvajalci in v tem segmentu ni 

pričakovati porasta cen. 

 

V nadaljevanju zato prikazujemo vrednost projekta, kjer je vrednost po stalnih cenah enaka 

vrednosti po tekočih cenah. 

Vrednost upravičenih in neupravičenih stroškov je prikazana v naslednjem poglavju, ko je 

prikazana tudi okvirna finančna konstrukcija projekta. 

 

Skupni stroški projekta (dokumentacija, nadzor, informiranje in obveščanje javnosti) so 

razdeljeni proporcionalno glede na višino gradnje kolesarske povezave za posamezno občino. 

Del stroškov, vezanih na pripravo dokumentacije je bil s strani občin že pokrit, zato so 

vrednosti že vloženih sredstev upoštevane glede na dejansko vložena sredstva za posamezno 

občino. 

 
Tabela 8: Ocenjena vrednost projekta  

 

    
Skupaj (v EUR) 

Občina Kamnik 

Gradnja kolesarske povezave 798.018 

Dokumentacija 42.096 

Odkupi zemljišč 131.639 

Nadzor 16.265 

Obveščanje javnosti 1.822 

Skupaj 989.840 

Davki 191.437 

SKUPAJ z davki 1.181.277 
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Ocenjena vrednost projekta - nadaljevanje tabele 

 

MO Ljubljana 

Gradnja kolesarske povezave 644.380 

Dokumentacija 30.785 

Odkupi zemljišč 91.020 

Nadzor 13.134 

Obveščanje javnosti 1.471 

Skupaj 780.790 

Davki 153.570 

SKUPAJ z davki 934.360 

Mengeš 

Gradnja kolesarske povezave 433.687 

Dokumentacija 19.332 

Odkupi zemljišč 149.273 

Nadzor 8.839 

Obveščanje javnosti 990 

Skupaj 612.122 

Davki 104.812 

SKUPAJ z davki 716.934 

Trzin 

Gradnja kolesarske povezave 577.099 

Dokumentacija 27.786 

Odkupi zemljišč 144.833 

Nadzor 11.762 

Obveščanje javnosti 1.317 

Skupaj 762.798 

Davki 138.849 

SKUPAJ z davki 901.647 

Skupaj vse občine 

Gradnja kolesarske povezave 2.453.184 

Dokumentacija 120.000 

Odkupi zemljišč 516.765 

Nadzor 50.000 

Obveščanje javnosti 5.600 

Skupaj 3.145.549 

Davki 588.668 

SKUPAJ z davki 3.734.217 
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6. Opredelitev temeljnih prvin investicije 

 

6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP in predhodne idejne rešitve in študije 

 

Za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt Načrtovanje in 

gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - Mengeš - Trzin - MO Ljubljana so bili 

uporabljeni podatki iz dokumenta: Priprava dokumentacije za umestitev regionalne 

kolesarske povezave Kamnik - Mengeš - Trzin - MO Ljubljana v prostor, za potrebe prijave 

projekta na »Prioritetno listo projektov« RRA LUR (Drugo povabilo razvojnim svetom regij za 

dopolnitev Dogovora za razvoj regije), Ljubljanski urbanistični zavod d.d., št. projekta 8266, 

december 2017. Upoštevana je bila tudi Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 

27/16). 

 

 

6.2. Lokacija projekta 

 

Kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana z navezavo na javni potniški promet 

(avtobusni in železniški promet) zagotavlja kolesarsko povezanost najpogosteje poseljenega 

dela regije in največjega migracijskega centra (Ljubljana). Omogoča dnevne delovne migracije 

med posameznimi občinami vzdolž osi kot tudi možnost uporabe v rekreacijske namene. 

Načrtovana je kot hrbtenica kolesarskega omrežja v občinah, ki omogoča hitro, varno in 

udobno kolesarjenje ter je hkrati odlično povezana z vsemi vrstami javnega potniškega 

prometa. Navezuje se tako na avtobusni kot tudi na železniški promet, saj večji del poteka 

vzdolž regionalne železniške proge Ljubljana - Kamnik. V severnem delu MO Ljubljana, v 

Črnučah, se kolesarska povezava navezuje tudi na ureditve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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Slika 2: Lokacija občin investitork na ozemlju Slovenije  
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Slika 3: Potek kolesarske povezave na območju občin 

 
Vir: Priprava dokumentacije za umestitev regionalne kolesarske povezave Kamnik - Mengeš - Trzin - MO Ljubljana v prostor, za  

potrebe prijave projekta na »Prioritetno listo projektov« RRA LUR (Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev 

Dogovora za razvoj regije), Ljubljanski urbanistični zavod d.d., št. projekta 8266, december 2017 
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6.3. Terminski plan izvedbe projekta 

 

Projekt se je pričel izvajati že v letu 2017, ko se je pričelo s pripravo potrebnih osnov za 

opredelitev investicije. Konec leta 2017 je bila izdelana strokovna podlaga (navedena v 

poglavju 6.1.), pričelo se je z izdelavo DIIP. 

 

V letu 2018 je predvidena izdelava še potrebne projektne in investicijske dokumentacije. V 

letu 2019 je predviden odkup potrebnih zemljišč, v letu 2020 in 2021 pa bo izvedena sama 

gradnja kolesarske povezave. V letih 2020 in 2021 bo potekal tudi nadzor in aktivnosti iz 

naslova obveščanja javnosti, kjer se glavni del aktivnosti pričakuje v letu 2020. 

 

Tabela 9: Okvirni terminski plan izvajanja projekta 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Gradnja kolesarske povezave           

Dokumentacija           

Odkupi zemljišč           

Nadzor           

Obveščanje javnosti           

 

 

 

6.4. Varstvo okolja 

 

Projekt bo imel pozitivne vplive na okolje, saj bodo po izvedbi projekta prišlo do zmanjšanja 

negativnih vplivov motornega prometa na okolje kot so onesnaževanje zraka s strupenimi 

plini (CO, CO2, NOx, Cx, Hx in s svincem), povzročanje hrupa, povzročanje vibracij, izločanje 

motornih olj in ostalih škodljivih tekočin, veliki stroški vzdrževanja, velika poraba energije in 

surovin. 

 

Predvideni vplivi na okolje, ki bi bili lahko povzročeni med gradnjo kolesarske infrastrukture, 

bodo časovno omejeni samo na dobo izvajanja izvedbenih del. Vplivi bodo posledica ureditve 

gradbišča in prisotnosti mehanizacije. 

 

Ocenjuje se, da bodo vplivi na okolje, ki bodo nastajali v času izvedbenih del zaradi količinske, 

prostorske in časovne omejenosti sprejemljivi za okolje, zato ne bo stroškov odprave 

negativnih vplivov na okolje. 

Tudi po končanju del investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. 

 

Varstvo okolja lahko opredelimo glede na sledeča izhodišča: 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi57cazqPfWAhUoOpoKHf7DAj4QjRwIBw&url=https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=kamnik&psig=AOvVaw3_9RrkxUdiWIG2b3j6dynH&ust=1508317882805448
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 Učinkovitost izrabe naravnih virov 

Sama kolesarska infrastruktura ne izrablja naravnih virov in nanje nima posebnega 

vpliva. 

 Okoljska učinkovitost 

Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša 

razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ni zaznati drugih 

posebnosti. 

 Trajnostna dostopnost 

Investicija je naravnana na izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj bo zagotovila pogoje 

za kolesarjenje, ki je ena izmed najbolj trajnostnih oblik mobilnosti. Po zaključku 

investicije ter zagotovitvi kolesarskih povezav, ki bodo povezale pomembnejše točke 

med občinami, je predvideno, da se bo število prebivalcev, ki za dnevno migracijo 

uporabljajo kolo, povečalo. 

 Zmanjševanje vplivov na okolje 

Z izvedbo investicije bo prišlo do zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje (zmanjšale se 

bodo emisije izpustov toplogrednih plinov), saj bo nova kolesarska infrastruktura 

spodbujala prebivalce k manjši uporabi motornih vozil in pogostejšemu kolesarjenju. 

 

Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne. 

 

 

 

6.5. Organizacija in kadri 

 

Projekt se izvaja na območju štirih občin, vsaka občina ima določenega vodjo oziroma 

skrbnika projekta: 

 Občina Kamnik: Barbara Strajnar, Oddelek za razvoj in investicije 

 MO Ljubljana: Matic Sopotnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 

 Občina Mengeš: Bogo Ropotar, Podžupan  

 Občina Trzin: Ana Movrin, Višja svetovalka župana za okolje in prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi57cazqPfWAhUoOpoKHf7DAj4QjRwIBw&url=https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=kamnik&psig=AOvVaw3_9RrkxUdiWIG2b3j6dynH&ust=1508317882805448
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6.6. Predvideni viri financiranja 

 

Projekt bo financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), s sredstvi 

državnega proračuna (nacionalna udeležba) in s sredstvi občinskih proračunov. 

 

Struktura financiranja projekta je opredeljena je sledeče: 

 ESRR: v višini 80% upravičenih stroškov po izračunu finančnega primanjkljaja, 

 nacionalna udeležba: v višini 20% upravičenih stroškov po izračunu finančnega 

primanjkljaja, 

 občinski proračun: že vložena sredstva in neupravičeni stroški (davki, investicijska 

dokumentacija). 

Glede na to, da je uporaba kolesarske infrastrukture brezplačna in projekt ne bo ustvarjal 

finančnih prihodkov, lahko strukturo financiranja projekta pripravimo ob upoštevanju stopnje 

finančnega primanjkljaja v višini 100%. 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi57cazqPfWAhUoOpoKHf7DAj4QjRwIBw&url=https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=kamnik&psig=AOvVaw3_9RrkxUdiWIG2b3j6dynH&ust=1508317882805448
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Tabela 10: Okvirna struktura financiranja projekta 
                                                v EUR 

  Že vložena sred. 2018 2019 2020 2021 Skupaj  

Občina Kamnik             

Vrednost investicije 7.958 43.399 134.272 498.935 496.713 1.181.277 

Upravičeni stroški  0 26.385 131.639 408.963 407.141 974.129 

Neupravičeni stroški 7.958 17.014 2.633 89.972 89.571 207.148 

Viri financiranja 7.958 43.399 134.272 498.935 496.713 1.181.277 

EU sredstva 0 21.108 105.311 327.171 325.713 779.303 

Nacionalna sredstva 0 5.277 26.328 81.793 81.428 194.826 

Občinski proračun 7.958 17.014 2.633 89.972 89.571 207.148 

MO Ljubljana             

Vrednost investicije 2.514 35.044 92.840 402.878 401.083 934.360 

Upravičeni stroški  0 21.305 91.020 330.228 328.757 771.310 

Neupravičeni stroški 2.514 13.739 1.820 72.650 72.326 163.050 

Viri financiranja 2.514 35.044 92.840 402.878 401.083 934.360 

EU sredstva 0 17.044 72.816 264.182 263.005 617.048 

Nacionalna sredstva 0 4.261 18.204 66.046 65.751 154.262 

Občinski proračun 2.514 13.739 1.820 72.650 72.326 163.050 
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Okvirna struktura financiranja projekta - nadaljevanje tabele 
 

                        v EUR 

  Že vložena sred. 2018 2019 2020 2021 Skupaj  

Mengeš             

Vrednost investicije 0 23.585 152.258 271.149 269.941 716.934 

Upravičeni stroški  0 14.339 149.273 222.253 221.263 607.128 

Neupravičeni stroški 0 9.246 2.985 48.896 48.678 109.805 

Viri financiranja 0 23.585 152.258 271.149 269.941 716.934 

EU sredstva 0 11.471 119.418 177.803 177.011 485.703 

Nacionalna sredstva 0 2.868 29.855 44.451 44.253 121.426 

Občinski proračun 0 9.246 2.985 48.896 48.678 109.805 

Trzin             

Vrednost investicije 2.514 31.385 147.730 360.813 359.205 901.647 

Upravičeni stroški  0 19.081 144.833 295.748 294.431 754.092 

Neupravičeni stroški 2.514 12.304 2.897 65.065 64.775 147.554 

Viri financiranja 2.514 31.385 147.730 360.813 359.205 901.647 

EU sredstva 0 15.265 115.866 236.598 235.544 603.274 

Nacionalna sredstva 0 3.816 28.967 59.150 58.886 150.818 

Občinski proračun 2.514 12.304 2.897 65.065 64.775 147.554 
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Okvirna struktura financiranja projekta - nadaljevanje tabele 
 

                        v EUR 

  Že vložena sred. 2018 2019 2020 2021 Skupaj  

Skupaj vse občine             

Vrednost investicije 12.987 133.413 527.100 1.533.774 1.526.942 3.734.217 

Upravičeni stroški  0 109.355 516.765 1.257.192 1.251.592 3.134.904 

Neupravičeni stroški 12.987 24.058 10.335 276.582 275.350 599.313 

Viri financiranja 12.987 133.413 527.100 1.533.774 1.526.942 3.734.217 

EU sredstva 0 87.484 413.412 1.005.754 1.001.274 2.507.923 

Nacionalna sredstva 0 21.871 103.353 251.438 250.318 626.981 

Občinski proračun 12.987 24.058 10.335 276.582 275.350 599.313 
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Slika 4: Struktura financiranja projekta 

 
 

 

 

Glede na to, da bodo sredstva ESRR in nacionalne udeležbe dodeljeni preko mehanizma 

Dogovor za razvoj regij, prikazujemo varianto strukture financiranja projekta z upoštevanjem 

omejitev pri višini sofinanciranja s strani ESRR in nacionalne udeležbe. 
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Tabela 11: Okvirna struktura financiranja projekta ob upoštevanju omejitev sofinanciranja 
 
                     v EUR 

  Že vložena sred. 2018 2019 2020 2021 Skupaj  

Občina Kamnik             

Vrednost investicije 7.958 43.399 134.272 498.935 496.713 1.181.277 

Upravičeni stroški  0 26.385 131.639 408.963 407.141 974.129 

Neupravičeni stroški 7.958 17.014 2.633 89.972 89.571 207.148 

Viri financiranja 7.958 43.399 134.272 498.935 496.713 1.181.277 

EU sredstva 0 21.108 105.311 327.171 325.713 779.303 

Nacionalna sredstva 0 5.277 26.328 81.793 81.428 194.826 

Občinski proračun 7.958 17.014 2.633 89.972 89.571 207.148 

MO Ljubljana             

Vrednost investicije 2.514 35.044 92.840 402.878 401.083 934.360 

Upravičeni stroški  0 21.305 91.020 330.228 328.757 771.310 

Neupravičeni stroški 2.514 13.739 1.820 72.650 72.326 163.050 

Viri financiranja 2.514 35.044 92.840 402.878 401.083 934.360 

EU sredstva 0 17.044 72.816 264.182 263.005 617.048 

Nacionalna sredstva 0 4.261 18.204 66.046 65.751 154.262 

Občinski proračun 2.514 13.739 1.820 72.650 72.326 163.050 
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Okvirna struktura financiranja projekta ob upoštevanju omejitev sofinanciranja - nadaljevanje tabele 

                     v EUR 

  Že vložena sred. 2018 2019 2020 2021 Skupaj  

Mengeš             

Vrednost investicije 0 23.585 152.258 271.149 269.941 716.934 

Upravičeni stroški  0 14.339 149.273 222.253 221.263 607.128 

Neupravičeni stroški 0 9.246 2.985 48.896 48.678 109.805 

Viri financiranja 0 23.585 152.258 271.149 269.941 716.934 

EU sredstva 0 11.471 119.418 177.803 177.011 485.703 

Nacionalna sredstva 0 2.868 29.855 44.451 44.253 121.426 

Občinski proračun 0 9.246 2.985 48.896 48.678 109.805 

Trzin             

Vrednost investicije 2.514 31.385 147.730 360.813 359.205 901.647 

Upravičeni stroški  0 19.081 144.833 295.748 294.431 754.092 

Neupravičeni stroški 2.514 12.304 2.897 65.065 64.775 147.554 

Viri financiranja 2.514 31.385 147.730 360.813 359.205 901.647 

EU sredstva 0 6.478 49.168 100.401 99.954 256.000 

Nacionalna sredstva 0 1.619 12.292 25.100 24.988 64.000 

Občinski proračun 2.514 12.304 2.897 65.065 64.775 147.554 

Ostali viri 0 10.984 83.373 170.247 169.489 434.092 
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Okvirna struktura financiranja projekta ob upoštevanju omejitev sofinanciranja - nadaljevanje tabele 

                     v EUR 

  Že vložena sred. 2018 2019 2020 2021 Skupaj  

Skupaj vse občine             

Vrednost investicije 12.987 133.413 527.100 1.533.774 1.526.942 3.734.217 

Upravičeni stroški  0 109.355 516.765 1.257.192 1.251.592 3.134.904 

Neupravičeni stroški 12.987 24.058 10.335 276.582 275.350 599.313 

Viri financiranja 12.987 133.413 527.100 1.533.774 1.526.942 3.734.217 

EU sredstva 0 56.101 346.714 869.556 865.683 2.138.053 

Nacionalna sredstva 0 14.025 86.678 217.389 216.421 534.513 

Občinski proračun 12.987 52.303 10.335 276.582 275.350 627.558 

Ostali viri 0 10.984 83.373 170.247 169.489 434.092 
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Slika 5: Struktura financiranja projekta ob upoštevanju omejitev sofinanciranja 

 

 
 

 

6.7. Ekonomska upravičenost projekta 

 

V nasprotju z motornim prometom ima kolo številne prednosti. Ne povzroča negativnih 

vplivov na okolje, kot je onesnaževanje zraka s strupenimi plini, ne povzroča hrupa, vibracij ali 

izločanja olj in ostalih tekočin. Vožnja s kolesom ne zahteva posebnega znanja. S kolesom se 

lahko vozimo, ne da bi zapravljali dragocene vire energije, je poceni tudi za vzdrževanje in 

zato dostopno vsem socialnim in starostnim skupinam. Z energijo, potrebno za izdelavo 

enega avtomobila, lahko izdelamo 70 do 100 koles. Kolo je najhitrejše in najbolj prilagodljivo 

prometno sredstvo v mestu. S kolesom se izognemo kolonam, iskanju parkirnega prostora, 

pripeljemo se lahko “od vrat do vrat”, premikamo pa se lahko do petkrat hitreje kot peš in pri 

tem porabimo petkrat manj energije. Izgradnja ustrezne infrastrukture ne zahteva velike 

porabe prostora in je cenejša od izgradnje širokih cest in velikih parkirišč, potrebnih za 

motorna vozila. 

 

Evropska skupnost je pripravila dokument, ki določa eksterne stroške motornega prometa. 

To so stroški zaradi hrupa, vibracij, onesnaževanja ozračja, tal in vode, zaradi zastojev, porabe 

prostora, stroški prometnih nesreč in drugih negativnih vplivov na okolje, ki jih povzroča 

motorni promet. 
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Promet je leta 2012 predstavljal kar 31% skupnih izpustov toplogrednih plinov, od tega je bil 

delež iz tovornega prometa leta 2012 ocenjen na 34,5%, medtem ko druge izpuste povzroča 

potniški promet (osebni promet 64%, avtobusni promet 1,5%). V primeru ohranjanja 

nespremenjenega stanja se bodo nadaljevali negativni vplivi na okolje v smislu povečevanja 

emisij toplogrednih plinov.  

Z uspešno izvedbo projektov izboljšanje kolesarske infrastrukture se zniža obseg prevoženih 

kilometrov osebnih avtomobilov v urbanih središčih, kar bo pozitivno vplivalo na okolje in 

družinske izdatke za mobilnost. 
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7. Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne 

in druge dokumentacije s časovnim načrtom 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo 

posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na 

dodano vrednost in sicer:  

 za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj 

dokument identifikacije investicijskega projekta, 

 za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije 

investicijskega projekta in investicijski program, 

 za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije 

investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program, 

 za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument 

identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 

o pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

o pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na 

primer visoki stroški vzdrževanja); 

o kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

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. 

 

Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah vključno z davki je ocenjena na 

3.734.217 EUR in presega 2.500.000 EUR, je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen 

projekt potrebno izdelati Predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in Investicijski program (IP). 
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8. Priloge 

 

 

 

8.1. Priloga 1: Shematski prikaz poteka kolesarske povezave 

8.2. Priloga 2: Sklepi o potrditvi DIIP 
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Sklep o potrditvi DIIP 
 

 

 

Investitor: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik 

Oznaka sklepa: ________________________ 

Datum sklepa:  ________________________ 

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št. 54/10), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na podlagi Statuta Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 50/15, 20/17) so bili 
sprejeti naslednji sklepi: 
 
1. Potrdi se DIIP za projekt: Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - 

Mengeš - Trzin - MO Ljubljana, ki ga je izdelala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. 

 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 3.734.217 EUR (z vključenimi davki), od tega za 

Občino Kamnik 1.181.277 EUR (z vključenimi davki) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v 
letih 2018 - 2021. 

 
3. Predvideni viri financiranja projekta za občino Kamnik so: 

 EU sredstva v znesku 779.303 EUR, 

 Nacionalna sredstva v znesku 194.826 EUR, 

 Občinski proračun v znesku 207.148 EUR. 
 

       
 
 
 
          Žig:     OBČINA KAMNIK 

   Marjan Šarec 
         župan 

 

 

_________________________ 
       (podpis)  

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079


 

 

Sklep o potrditvi DIIP 
 

 

 

Investitor: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Oznaka sklepa: ________________________ 

Datum sklepa:  ________________________ 

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št. 54/10), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na podlagi Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 66/07, 
15/12, 84/15) so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
4. Potrdi se DIIP za projekt: Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - 

Mengeš - Trzin - MO Ljubljana, ki ga je izdelala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. 

 
5. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 3.734.217 EUR (z vključenimi davki), od tega za MO 

Ljubljana 934.360 EUR (z vključenimi davki) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v letih 
2018 - 2021. 

 
6. Predvideni viri financiranja projekta za MO Ljubljana so: 

 EU sredstva v znesku 617.048 EUR, 

 Nacionalna sredstva v znesku 154.262 EUR, 

 Občinski proračun v znesku 163.050 EUR. 
 

       
 
 
 
          Žig:    MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

   Zoran Janković 
         župan 

 

 

_________________________ 
       (podpis)  

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079


 

 

Sklep o potrditvi DIIP 
 

 

 

Investitor: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš 

Oznaka sklepa: ________________________ 

Datum sklepa:  ________________________ 

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št. 54/10), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na podlagi Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 
5/2000) so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
7. Potrdi se DIIP za projekt: Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - 

Mengeš - Trzin - MO Ljubljana, ki ga je izdelala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. 

 
8. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 3.734.217 EUR (z vključenimi davki), od tega za 

Občino Mengeš 716.934 EUR (z vključenimi davki) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v 
letih 2018 - 2021. 

 
9. Predvideni viri financiranja projekta za občino Mengeš so: 

 EU sredstva v znesku 485.703 EUR, 

 Nacionalna sredstva v znesku 121.426 EUR, 

 Občinski proračun v znesku 109.805 EUR. 
 

       
 
 
 
          Žig:     OBČINA MENGEŠ 

   Franc Jerič 
         župan 

 

 

_________________________ 
       (podpis)  

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079


 

 

Sklep o potrditvi DIIP 
 

 

 

Investitor: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

Oznaka sklepa: ________________________ 

Datum sklepa:  ________________________ 

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št. 54/10), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 
2/2006) so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
10. Potrdi se DIIP za projekt: Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - 

Mengeš - Trzin - MO Ljubljana, ki ga je izdelala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. 

 
11. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 3.734.217 EUR (z vključenimi davki), od tega za 

Občino Trzin 901.647 EUR (z vključenimi davki) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v 
letih 2018 - 2021. 

 
12. Predvideni viri financiranja projekta za občino Trzin so: 

 EU sredstva v znesku 603.274 EUR, 

 Nacionalna sredstva v znesku 150.818 EUR, 

 Občinski proračun v znesku 147.554 EUR, 
 
oziroma ob upoštevanju omejitve sofinanciranja: 

 EU sredstva v znesku 256.000 EUR, 

 Nacionalna sredstva v znesku 64.000 EUR, 

 Občinski proračun v znesku 147.554 EUR, 

 Ostali viri v znesku 434.092 EUR. 
 

       
 
 
 
          Žig:       OBČINA TRZIN 

   Peter Ložar 
         župan 

 

 

_________________________ 
       (podpis)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079

