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ŽUPAN
Številka: 900-8/2017
Datum: 10.4.2017

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
ZADEVA:

Potrditev sklepov o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta »Konstrukcijska ojačitev opornih zidov v področju ceste LC 480011 Zagorje –
V Zideh v jedru vasi Čemšenik-ID 1057599« z vključitvijo novega projekta v Načrt
razvojnih programov 2017-2020

NAMEN: Obravnava in sprejem
PRAVNA PODLAGA: 12., 22., 23, in 43. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/2011-UPB4 (14/2013-UPB4 popr.), 101/2013-ZJF-G, 55/2015-ZFisP, 96/2015ZIPRS1617),
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) in 7.
člen Odloka o Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/2016)

PREDLAGATELJ: Matjaž ŠVAGAN, župan
POROČEVALEC:
Ivo Vrtačnik, vodja oddelka za GJS

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je opredeljena v 12., 22. in
23. členu Zakona o javnih financah in v 7. členu Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2017.
Proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 skupaj z Načrtom razvojnih programov 2017
2020 je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi dne
23.12.2016. V skladu z zgoraj navedeno pravno podlago je v pristojnosti občinskega sveta,
da odloča o uvrstitvi dodatnih oziroma novih projektov v Načrt razvojnih programov 20172020.
43. člen Zakona o javnih financah med drugim ureja porabo namenskih prejemkov, ki niso
predhodno izkazani oziroma vključeni med prihodki sprejetega proračuna.
Vir za financiranje novega projekta so v sprejetem proračunu 2017 zagotovljena lastna
proračunska sredstva in sredstva, ki jih bo občina prejele v primeru podpisa pogodbe z
Ministrstvom za okolje in prostor. V primeru, da bo občina prejela namenske prihodke (od
Ministrstva za okolje in prostor), ki niso vključeni v proračunu, lahko realizira odhodke v
višini dejanskih prejemkov.
V nadaljevanju sledi obrazložitev projektnih aktivnosti, ki niso vključena v veljavni Proračun
Občine Zagorje ob Savi za leto 2017. Zato za ta projekt predlagamo, da občinski svet potrdi
DIIP in vključi nov projekt v veljavni načrt razvojnih programov proračuna 2017.
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Projektne aktivnosti »Konstrukcijska ojačitev opornih zidov v področju ceste LC 480011
Zagorje – V Zideh v jedru vasi Čemšenik-ID 1057599« so pripravljene v skladu z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).
Lokalna cesta LC480011 je speljana po južnem pobočju Čemšeniške planine od naselja V
Zideh proti Zagorju ob Savi. V območju vasi Čemšenik cesta poteka preko globokega plazu
na katerem leži preko 20 stanovanjskih in gospodarskih objektov, šola, cerkev, župnišče,
prosvetni dom, itd.
Ozemlje gradijo v osnovi permokarbonski klastiti (C,P). Čez te kamnine so narinjene
mlajše, triasne karbonatne kamnine, ki gradijo Čemšeniško planino.
Osrednji del vasi je prekrit z debelo plastjo gruščnatega materiala iz triasnih karbonatnih
kamnin. Grušč je delno podornega značaja, kar je utemeljeno s prisotnostjo balvanov
prostornine več kubičnih metrov. Drobnejše frakcije pripadajo pobočnemu grušču,
delno pa je material pretransportiran, kar dokazuje prisotnost meljno – glinene frakcije in
bolj zaobljenih kosov kamnine.
Na osnovi geološkega kartiranja in podatkov raziskovalnih vrtin je ugotovljeno, da je v
srednjem delu vasi debelina podornega materiala največja, do 25 m in zapolnjuje
erozijski jarek v osnovni permokarbonski podlagi (paleorelief), širine 120 m (v spodnjem delu
pod vasjo) do 210 m (v zgornjem delu pobočja, nad vasjo). Gruščnat material je bil odložen v
več fazah, delno kot podorni material, delno kot pobočni grušč, delno pa kot hudourniški
nanos.
Zaradi karbonatnega zaledja je v bližini kontakta s permokarbonom, nad vasjo več izvirov.
Voda v gruščnato plazino prihaja predvsem iz SV pobočne strani (območje vodnih zajetij).
Drsna ploskev se je formirala v plasti deluvijalnih glin in gruščev, delno pa v preperelih in
pretrtih permokarbonskih kamninah. Do 25 m debela plast pobočnih gruščev in deluvijalnih
glin se premika kot relativno togo telo v smeri vpadnice jarka paleoreliefa v permokarbonskih
kamninah, ki ima smer JJV. Ocenjena površina je 7ha. Hitrost premikanja je počasna, od 1
do 2 cm/leto.
Največje poškodbe so vidne na starejših objektih in cestnih podpornih konstrukcijah v
osrednjem delu vasi. Močne padavine vplivajo na hitrost premikanja. Po ekstremnih
padavinah konec avgusta 2016 so se dodatno pojavile razpoke na zidovih ob lokalni cesti
LC480011. Zidovi so stari, zgrajeni iz kamenja brez veziva in segajo do 5m nad cesto
oziroma teraso nad njo, kjer je zgrajen tudi poškodovan starejši cerkveni objekt.
Poškodovani zidovi se v kritičnem profilu približajo cerkvenemu objektu na 4,5m, zato je
sanacija zidov pogojno izvedljiva.
Sanacijski ukrepi
Za izboljšanje stabilnostnih razmer v jedru vasi in sanacijo poškodovane ceste z zidovi so
predvideni naslednji ukrepi:
1. Odvodnjevanje pobočja v zgornjem delu plazu s horizontalnimi drenažnimi vrtinami in
kanalizacijo vode v vodno zajetje pod cesto
2. ZID A – na zahodnem delu jedra vasi:
 Izdelava mikro pilotne stene (piloti DN30cm, L=8m) nad obstoječim kamnitim
poškodovanim zidom nad cesto in sidranje s pasivnimi sidri, po kampadni odstranitvi
poškodovanega kamnitega zidu.
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Izdelava pilotne stene (piloti DN 80, L=12m) v cesti pod mikro pilotno steno.
AB greda, ki povezuje pilote in mikro pilote v cestnem telesu, nadvišana z AB zidom
do vrha mikro pilotne stene.
3. ZID B - na vzhodnem delu jedra vasi:
 Izdelava sidrane pilotne stene (piloti DN80cm, L=12m)
 AB greda, ki povezuje pilote, nadvišana z AB zidom do obstoječega poškodovanega
zidu.
4. Kanalizacija meteornih in fekalnih voda na območju posega.
Občina bo v letu 2017 pristopila k sanaciji plazu v jedru vasi Čemšenik. To bo tehnično in
finančno zelo zahteven projekt, zato ocenjujemo, da bo morala občina med vire financiranja
vključiti tudi sredstva proračunske rezerve občine.
V letu 2017 načrtovane aktivnosti pri sanaciji plazu v jedru vasi Čemšenik se nanašajo na
konstrukcijsko ojačitev kamnitih opornih zidov v področju ceste LC480011 Zagorje – V Zideh
v jedru vasi Čemšenik in zajemajo naslednja dela v naslednjih okvirnih vrednostih:

Zap.
1
2
3
4
5
6
7

Aktivnosti
Investicijska dokumentacija
Preddela
Zemeljska dela
Pilotni steni nad in pod zidom
Podinjektiranje
Tuje storitve

Odvodnjavanje plazu s
horizontalnimi drenažami
8 Odvodnjavanje vode od drenaž
do vodnega zajetja
9 Kanalizacija

10
11
12
13

Projektantski nadzor
Strokovni nadzor
Geološki nadzor
Varnostni načrt in koordinator iz
varstva pri delu

SKUPAJ

Znesek v EUR brez DDV- DDV
Skupni znesek v
ja
EUR
5.000,00
1.100,00
6.100,00
24.970,00
5.493,40
30.463,40
31.265,00
6.878,30
38.143,30
314.388,00 69.165,36
383.553,36
91.000,00 20.020,00
111.020,00
55.933,00 12.305,26
68.238,26
143.525,00
143.525,00
61.747,07
88.876,15
3.500,00
12.300,00
8.790,16
5.000,00

61.747,07
19.552,75
770,00
2.706,00
1.933,84
1.100,00

108.428,90
4.270,00
15.006,00
10.724,00
6.100,00

846.294,38 141.024,91

987.319,29

Občina ocenjuje, da bo vrednost vseh vlaganj v sanacijo plazu v vasi Čemšenik v letu 2017
znašala cca 987.319,29 EUR bruto upoštevaje možnost odbitka DDV v določenih segmentih
projekta.
Občini je uspelo z Ministrstvom za okolje in prostor dogovoriti, da bo ministrstvo v letu 2017
zagotovilo sredstva za sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik. Upoštevaje izkušnje zadnjih let
ocenjujemo, da bo ministrstvo zagotavljalo sredstva le za »upravičene« stroške, med katere
pa ne spada davek na dodano vrednost, stroški dokumentacije, stroški nadzora in
nepredvidena dela. To pomeni, da bo morala občina za plačilo tovrstnih stroškov sredstva
zagotoviti sama. Ocenjujemo, da bomo s strani Ministrstvom za okolje in prostor prejeli
811.704,22 EUR.
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Občinskemu svetu Občine Zagorje ob Savi zato predlagamo, da sprejme:
1. sklep o potrditvi DIIP-a »Konstrukcijska ojačitev opornih zidov v področju ceste LC
480011 Zagorje – V Zideh v jedru vasi Čemšenik-ID 1057599« (skrajšano: »Sanacijo
plazu v jedru vasi Čemšenik« in sklep o vključitvi novega projekta v Načrt razvojnih
programov 2017-2020 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017:




 OB142-17-0003 »Sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik«
Vrednost: 987.319,29 EUR
dinamika financiranja: 2017
vir financiranja:
- Občinski proračun: 175.615,07 € (PP 99620 Sanacija plazov in objektov, PP
91123 Vodovodni sistem Čemšenik in Sredstva proračunske rezerve)
- Ministrstvo za okolje in prostor: 811.704,22 €

na način, da vključitev novih projektov v Načrt razvojnih programov 2017-2020 in z njim
povezane prerazporeditve pravic porabe v posebnem delu proračuna 2017 ne vplivajo na
uravnoteženost proračuna in tudi ne na usklajenost drugega (posebni del proračuna) in
tretjega (načrt razvojnih programov) dela Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016.

ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan

Priloga:
- sklep o potrditvi DIIP-a
- sklep o vključitvi novega projekta v načrt razvojnih programov
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OBČINSKI SVET
Številka: 900-8/2017
Datum: 10.4.2017
Na podlagi 12., 22. in 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4
(14/2013-UPB4 popr.), 101/2013-ZJF-G, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617), Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), in 7. člena Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/2016) je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi na svoji 17. redni seji dne, 10.4.2017, sprejel naslednji

SKLEP
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt/program:
»Sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik«, ki ga je v marcu izdelali v Regionalni razvojni agenciji
Zasavje (Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi).
2. Vrednost investicije po tekočih/stalnih cenah znaša 987.319,29 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost).

3. Vir financiranja:
 Občinski proračun: 175.615,07 €
 Ministrstvom za okolje in prostor: 811.704,22 €
4. Dinamika izvedbe:
V proračunskem letu 2017.
5. Občinska uprava naj pristopi k izdelavi vse potrebne investicijske dokumentacije.

Ta sklep velja takoj.
ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan
Vročiti:
- Oddelek za gospodarske javne službe
- Oddelek za javne finance
Vložiti:
- Občinski svet (št. spisa 900-8/2017)
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OBČINSKI SVET
Številka: 900-8/2017
Datum: 10.4.2017
Na podlagi 12., 22. in 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4
(14/2013-UPB4 popr.), 101/2013-ZJF-G, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617), Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), in 7. člena Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/2016) je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi na svoji 17. redni seji dne 10.4.2017 sprejel naslednji

SKLEP
1. V NRP 2017-2020 proračuna Občine Zagorje ob Savi 2017 se uvrsti nov projekt z nazivom
»Sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik«:
 OB142-17-0003 »Sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik«
 Vrednost: 987.319,29 EUR (z DDV)
 dinamika financiranja: 2017
 vir financiranja:
- Občinski proračun: 175.615,07 € (PP 99620 Sanacija plazov in objektov, PP
91123 Vodovodni sistem Čemšenik in Sredstva proračunske rezerve)
- Ministrstvom za okolje in prostor: 811.704,22 €
 vir financiranja projekta: državni proračun, občinski proračun
 skrbnik projekta: Andrej Drnovšek
Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v Načrtu razvojnih programov 20172020 v okviru Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017, in sicer tako, da spremembe
ne vplivajo na uravnoteženost proračuna in tudi ne na usklajenost drugega (posebni del
proračuna) in tretjega (načrt razvojnih programov) dela Proračuna Občine Zagorje ob Savi
za leto 2017.

2. Odobri se pristop k izvedbi ostale potrebne investicijske dokumentacije za izvedbo investicije.
3. Ta sklep velja takoj.
ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan
Vročiti:
- Oddelek za gospodarske javne službe
- Oddelek za javne finance
Vložiti:
- Občinski svet (št. spisa 900-8/2017)
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