
 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
                                                                                                                                                                    
Številka: 43003-0012/2018 
Datum: 19. 3. 2019 
 
Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 
           Obravnava Novelacije Investicijskega programa (NIP) za 

 

OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU 

 

Gradivo za obravnavo na seji 1. izredna seja 

Točka dnevnega reda 2. 

Predlagatelj Župan 

Pripravljalec gradiva Robert Likar, Ni-Bo 

Poročevalec/ka Robert likar, Ni-Bo 

Pristojno delovno telo Odbor za gospodarstvo in proračun 

 
 
         Župan 
             Mauricij Humar  
 
 
Priloge: 

- Novelacija IP za OŠ Miren   
 
 

 

 

 

 

 



Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB-4, 14/13,-popr., 101/13, 

55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 

postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS št. 44/07), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacij na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16), 

na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 2/2016 – UPB, 

62/2016) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 je Občinski 

svet Občine Miren-Kostanjevica na 1. izredni  seji dne 28. 8. 2019 sprejel naslednji 

 

 

SKLEP  

o potrditvi NIP za 

 

»OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU«, 

 

 

1. Potrdi se dokument NIP-a, za »OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V 

MIRNU«, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO Robert Likar s.p., avgusta 2019. 

 

2. Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 5.276.891,84 EUR z 

vključenim davkom na dodano vrednost oziroma 4.325.321,18 EUR brez DDV ter se 

bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2019 do decembra 2023 

(zaključek financiranja).  

 

3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

 Lastna sredstva Občine Miren-Kostanjevica v znesku 5.020.545,84 EUR  

 Nepovratna sredstva 23. člen ZFO-1 v znesku 128.173,00 EUR 

 Povratna, kreditna sredstva 23.člen ZFO-1 v znesku 128.173,00 EUR 

 

4. Projekt je vključen v NRP občine 2019-2023. 

 

5. Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 43003-0012/2018 

Datum: 28. 8. 2019         

         

                                                                                       Mauricij Humar 

                                                                                                      Župan 

 

 

 

 

 



Obrazložitev: 

 

V nadaljevanju podajamo obrazložitev potrebe po izdelavi in potrditvi novelacije investicijskega 

programa (NIP): OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU. 

 

Izdelava noveliranega investicijskega programa (NIP) je potrebna zaradi prijave projekta na koriščenje 

nepovratnih in povratnih (kreditnih) sredstev na osnovni 23. člena ZFO-1 v letu 2019, saj je potrebno 

za prijavo projekta upoštevani le dejansko že pridobljene ostale vire financiranja ter že določena 

sredstva za koriščenje sredstev na osnovni 23. člena ZFO-1. 

 

Primerjava med viri financiranja v IP (03/2019) in NIP (08/2019): 

v EUR z DDV % v EUR z DDV %

LASTNI VIRI: Proračunska sredstva Občine MIREN-KOSTANJEVICA 2.700.918,04 €             51,2% 5.020.545,84 €             95,1% 2.319.627,80 €             

JAVNI VIRI: MGRT (23. člen ZFO-1) 1.281.730,00 €               24,3% 256.346,00 €                4,9% 1.025.384,00 €-             

Nepovratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 640.865,00 €                12,1% 128.173,00 €                  2,4% 512.692,00 €-                  

Povratna (kreditna) sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 640.865,00 €                12,1% 128.173,00 €                  2,4% 512.692,00 €-                  

EKO SKLAD - Nepovratne finančne spodbude 1.294.243,80 €              24,5% -  €                              0,0% 1.294.243,80 €-             

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 5.276.891,84 €         100,0% 5.276.891,84 €         100,0% -  €                           

Viri financiranja

IP (03/2019) NIP (08/2019)
Razlika NIP - IP

 
 

V okviru NIP (08/2019) so predstavljeni viri in dinamika financiranja investicijskega projekta le za 

zagotovljene vire financiranja, kot jih zahteva MGRT za prijavo projekta na koriščenje nepovratnih in 

povratnih sredstev na osnovi 23. člena ZFO-1 v letu 2019. Občina Miren-Kostanjevica pa tako kot je 

bilo že v prvotnem IP opredeljeno ima namen vire za financiranje investicijskega projekta zagotoviti iz: 

 lastnih proračunskih sredstev Občine Miren-Kostanjevica (v skupni višini 2.700.918,04 EUR); 

 iz javnih virov RS, in sicer s pridobitvijo nepovratnih in povratnih (kreditnih) sredstev na 

osnovni 23. člena ZFO-1 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologiji RS, ki 

pripadajo Občini Miren-Kostanjevica v letu 2019; za vsa nadaljnja leta se je predpostavilo, da 

bo višina nepovratnih in povratnih (kreditnih) sredstev, ki pripada Občini Miren-Kostanjevica 

na osnovni 23. člena ZFO-1, v isti višini kot v letu 2019 (v skupni višini 1.281.730,00 EUR, od 

tega nepovratnih sredstev v višini 640.865,00 EUR ter povratnih sredstev v višini 640.865,00 

EUR);ter 

 s pridobitvijo nepovratnih finančnih spodbud Eko Sklada v okviru Javnega poziva 56SUB-

LSRS17 za nove naložbe v gradnjo skoraj nič energijskih stavb splošnega družbenega 

pomena (v skupni višini 1.294.243,80 EUR). 

 

Od izdelave predhodno izdelane investicijske dokumentacije (PIZ in IP) pa do izdelave tega 

dokumenta (NIP) ni prišlo do drugih sprememb. Spremembe so vezane le na načrt financiranja. 

 

 

 

 

 


