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Številka: 371-86/2021 

Datum:  3. 6. 2021 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ptuj 

 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 27. redni seji Mestnega sveta Mestne 

občine Ptuj 

  

NASLOV: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Obnova ceste LC 328091 od 

križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi (mimo 

vojašnice)« 

  

PRIPRAVIL: Oddelek za gospodarske dejavnosti 

Aleš Gregorec, višji svetovalec 

  

PRAVNA  

PODLAGA: 

23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 

Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 79. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne 

občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20) 

 

POROČEVALEC: Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti 

  

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO: 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko 

infrastrukturo, Odbor za gospodarstvo 

 

  

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi 

Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova 

ceste LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi 

(mimo vojašnice)« v predloženem besedilu. 

 

 

Nuška Gajšek 

županja 

 

 

Priloge: 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova ceste LC 328091 od križišča z Raičevo 

ulico do trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)« 

- Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova ceste 

LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)« 



 

 PREDLOG 

 junij 2021 

 

Na podlagi 11. in 18. člena 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 12. člena Statuta 

Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj 

na ___ seji, dne ___________, sprejel naslednji 

 

 

SKLEP 

O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)  

»OBNOVA CESTE LC 328091 OD KRIŽIŠČA Z RAIČEVO ULICO DO TRGOVINE NA VIČAVI (MIMO 

VOJAŠNICE)« 

 

1. 

Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova 

ceste LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)«. 

 

2. 

Finančna sredstva za izvedbo projekta bo Mestna občina Ptuj zagotovila iz proračuna Mestne občine Ptuj. 

 

3. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj. 

 

 

Številka: 371-86/2021 

Datum:  

 

 

Obrazložitev: 

 

Največji problem obravnavanega območja ceste LC 328091 je neurejeno vozišče in pločnik, neurejeno 

odvodnjavanje vozišča in neurejeni prepusti. Pločniki so v nezavidljivem stanju in predstavljajo z vidika 

dostopnosti težavo, še posebej za ranljive skupine (otroke, starejše, mamice z vozički, invalide ipd.). 

Problemi neurejenega prepusta in pomanjkanje obcestne mulde se pokažejo ob močnejših nalivih, ko se 

na in ob cestišču pojavlja blato in večje količine zastale vode. 

 

V okviru investicije se bo izvedla obnova ceste LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi 

(mimo vojašnice), v skupni dolžini 520 m. Gre za odstranitev vrhnjega sloja asfalta ceste in pločnika, 

sanacija podlage, asfaltiranje vozišča, ureditev površine za pešce, ureditev odvodnjavanja ter izvedba 

ponikovalnice, ureditev asfaltne mulde in ureditev avtobusnega postajališča. 

 

Celotna vrednost investicije znaša 111.258,25 EUR brez DDV oziroma 135.735,07 EUR z DDV. Predviden 

zaključek investicije je september 2021. 

 

Viri financiranja 

VIRI FINANCIRANJA 2021 Skupaj Delež 

1 Mestna občina Ptuj 135.735,07 135.735,07 1,00 
 SKUPAJ 135.735,07 135.735,07 1,00 

 



 

Za izvedbo investicije bo MO Ptuj zagotovila lastna sredstva iz občinskega proračuna. Sredstva so 

zagotovljena na skupni proračunski postavki 6110 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v okviru 

NRP OB096-20-0044 v višini 135.735,07 EUR. 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani 

sklep. 

 

Pripravil:  

Aleš Gregorec 

                             Nuška Gajšek 

                                                          županja  

 

 

 

 


