Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1819- 83/18 in 19/19), Uredbe o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), 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 na podlagi Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne
objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na …… seji ………. sprejel naslednji

Sklep o potrditvi spremembe investicijskega dokumenta
Investicijskega projekta

1. Potrdi se dokument Sprememba investicijskega dokumenta DIIP za projekt « Obnova lokalne
ceste LC 490371 Založe - Podsevčnik 1. faza«, ki ga je izdelal RCI – Razvojni center
Inženiringi Celje d.o.o., julij 2019.

2. V NRP Občine Polzela se:
• uvrsti nova naložba;
• spremeni veljavna naložba OB173-18-0005 Obnova lokalne ceste LC 490371 ZaložePodsevčnik 1. faza.
3. Odobri se izvedba investicije. Skladno z Investicijskim dokumentom in načrtom porabe je
finančna konstrukcija naložbe sledeča:
Viri financiranja: tekoče cene
SKUPAJ PROJEKT
Občina Polzela
Državni proračun MGRT 23. člena ZFO-1)
23. člen ZFO-1 PP 160223
(povratna proračunska sredstva)
23. člen ZFO-1 PP 953610
(nepovratna proračunska sredstva)

vrednost z
2019
2020
DDV
473.260,00 289.500,00 183.760,00
408.430,00 224.670,00 183.760,00
64.830,00 64.830,00
0,00
0,00

0,00

0,00

64.830,00

0,00

0,00

4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim dejanskim DDV 473.260,00 EUR in se bo
izvajala skladno s časovnim načrtom v letih 2019 in 2020.
5. Viri za financiranje projekta so sledeči:
- lastna finančna sredstva v znesku 408.430,00 EUR,
- nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 64.830,00 EUR,
- povratna (kreditna) sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 0,00 EUR,
- drugo v znesku 0,00 EUR.

Številka: ………….………..
Datum:…………………….
Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev:
V mesecu marcu 2019 je bil v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in
27/2016) izdelan in s strani občine potrjen DIIP, na podlagi katerega je bil projekt vključen v
Proračun Občine Polzela, NRP projekt OB 173-18-0005 »Obnova lokalne ceste LC 490371 – ZaložePodsevčnik – 1. faza. DI-IP je bil potrjen s sklepom št. 371-52/2019/1 dne 20. 3. 2019.
V NRP je bilo predvideno financiranje z lastnimi sredstvi ter transferom državnega proračuna,
vrednost projekta je bila ocenjena na 189.500 EUR, predvideno sofinanciranje v skladu s tretjim
odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin v letu 2019 (64.000 EUR) ter izvedba zaključena v
letu 2019.
Investitor je pridobil PZI projektno dokumentacijo (izdelal: Uniprojekt d.o.o., julij 2019), na podlagi
katere je pridobil podatek o povečani ocenjeni investicijski vrednosti projekta, ki bistveno presega
predhodno oceno stroškov gradnje. Zaradi nezmožnosti financiranja izvedbe celotnega projekta v letu
2019 je bila sprejeta odločitev o izvedbi projekta v dveh ločenih podfazah v letih 2019 in 2020. V letu
2019 se bo izvajala faza 1a od km 0+000 do km 1+100, v letu 2020 pa faza 1b od km 1+100 do km
1+900. Zaradi povečane vrednosti del v letu 2019 bodo zagotovljena dodatna proračunska sredstva v
višini 100.000 EUR s prerazporeditvijo iz druge proračunske postavke ter vključena faza 1 b v
proračun za leto 2020. V letu 2019 je predvideno sofinanciranje na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini
64.830 EUR.
Glede na to, da občina nima sprejeta proračuna za leto 2020, skladno z drugim odstavkom 7. Člena
odloka o proračunu občine Polzela predlagamo občinskemu svetu, da potrdi sklep v predlagani
vsebini.

Pripravila:
Magda Cilenšek
Podsekretarka za gosp., okolje in prostor

