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5. Obravnava in potrditev spremembe DIIP-a za 
projekt Celovita obnova lesenega mostu čez 
reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju 
Šafarsko. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: Župan Stanko Ivanušič 
PREDSTAVNIK: Tajnik Občinske uprave Monika Holc 
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OBČINSKI SVET 
OBČINE RAZKRIŽJE 
 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; ULRS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 – odl. US, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 – odl. US, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 - ZUUJFO, 76/2016 - odl. 
US, 11/2018 - ZSPDSLS-1, 30/2018), Zakona o javnih financah (ZJF; ULRS št. 11/2011 – UPB4, 
110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-
A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - 
ZIPRS1819, 13/2018), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (ULRS, št. 
44/2007, 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (ULRS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), 6. in 20. člena 
Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/1999, 2/2001, 38/2004, 28/2012) ter Odloka o 
proračunu Občine Razkrižje za leto 2018 (ULRS, št. 24/2018) je sprejet  
 
 

S K L E P 
 
 
1. Potrdi se 1. sprememba dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo 

Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju 
Šafarsko, z akronimom MOST, z oznako dokumenta DIIP-MOST-1, ki ga je izdelala strokovna 
služba Občine Razkrižje, Šafarsko, september 2018. 
 

2. V NRP Občine Razkrižje se spremeni veljavna operacija. 
 

3. Odobri se izdelava investicijske dokumentacije in izvedba investicije. 
 
Občina je uspešno kandidirala s predlogom operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Prlekija v letih 2016-2018, financiranih iz sredstev 
ESRR, na osnovi 2. JAVNEGA POZIVA LAS PRLEKIJA za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, 
Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018. 
 
Skladno s spremembo DIIP-a je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  

 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV, ki je strošek projekta, znaša 

155.699,41 EUR, oziroma brez DDV 128.268,95 EUR, in se bo izvajala skladno s časovnim 
načrtom od september 2017 do decembra 2019. 
 

5. Vire za financiranje zagotavljajo: 
 

- Lastna finančna sredstva, v znesku 105.925,79 EUR, 
- Nepovratna sredstva ESRR, v znesku 39.818,90 EUR, 
- Nepovratna sredstva RS za kohezijsko politiko, v znesku 9.954,72 EUR, 
- Drugo, v znesku 0,00 EUR. 

 
Župan Občine Razkrižje 

Stanko IVANUŠIČ 
Številka: …………………………. 

 
V Šafarskem, dne ……………………………… 
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O b r a z l o ž i t e v : 
 

PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga je podana v Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS; ULRS, št. 94/2007 – UPB2, 
27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 – odl. US, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 - 
ZUUJFO, 76/2016 - odl. US, 11/2018 - ZSPDSLS-1, 30/2018), Zakonu o javnih financah (ZJF; ULRS 
št. 11/2011 – UPB4, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - 
ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 
80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018), Uredbi o dokumentih razvojnega načrtovanja 
in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ULRS, št. 44/2007, 54/2010), Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (ULRS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), 6. in 
20. členu Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/1999, 2/2001, 38/2004, 28/2012) ter 
Odloku o proračunu Občine Razkrižje za leto 2018 (ULRS, št. 24/2018). 
 
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA:  
Občina je pričela aktivnosti operacije v septembru 2017, kot je opredeljeno v časovnici                        
v prijavi operacije, kljub temu, da ni bil prepričana, ali bo prijava na ministrstvu odobrena in bodo 
nastali stroški vključeni v obdobje upravičenosti operacije. Za osrednjo aktivnost, ki obsega 
celovito obnovo lesenega mostu čez reko Ščavnico v naselju Šafarsko in ureditev brežine ob 
občinski javni poti v neposredni bližini, so bili za navedene posege pridobljeni Projektni pogoji št. 
35507-4010/2017-3, z dne 31. 7. 2017, Vodno soglasje, št. 35507-6389/2017-2, z dne 24. 10. 2017, 
ter Naravovarstveno soglasje št. 35620-4308/2017-6, z dne 7. 2. 2018.  V skladu z izdanimi 
projektnimi pogoji je bilo za načrtovano aktivnost potrebno izdelati dokumentacijo za pridobitev 
vodnega soglasja, ki obsega projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali za izvedbo 
(PZI), ob čemer je bilo zaradi izpostavljenosti območja pogostejšim poplavam v projektno 
dokumentacijo potrebno vključiti tudi karto poplavne nevarnosti in načrt omilitvenih ukrepov, ki 
jih lahko pripravi samo pooblaščen izvajalec. Glede na zahteve iz projektnih pogojev in vodnega 
soglasja so potrebna zahtevnejša gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje. 
Hkrati je morala občina po pridobitvi vodnega soglasja skleniti tudi pogodbo o ustanovitvi stavbne 
pravice za gradnjo mostu in prepustov na vodnem in priobalnem zemljišču reke Ščavnice in 
visokovodnega nasipa reke Mure, na podlagi katere ima občina pravico graditi na vodnem in 
priobalnem zemljišču, ki je v lasti države. Projektna dokumentacija mora biti usklajena s 
spremenjeno prostorsko zakonodajo, ki je pričela veljati z dnem 1. 6. 2018. Zahteva za izdajo 
gradbenega dovoljenja je bila pri pristojni upravni enoti vložena dne 19. 9. 2018. Po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja bo poleg že izvedenih aktivnosti operacije in aktivnosti v teku mogoče 
izvesti še javno naročilo ter dela na mostu in brežini. Zaradi vsega navedenega prihaja do 
povečanja stroškov in podaljšanja izvajanja operacije. V predlogu so upoštevani vsi dejavniki 
povečanja vrednosti operacije in nadaljnjega povečanja ni pričakovati. 
 
CILJI IN VSEBINA SKLEPA: Vsebina v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (ULRS, št. 60/2006, 54/2010, 
27/2016). 
 
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE: Sprejem sklepa ima finančne posledice za občino, saj je 
novelirana vrednost operacije višja od trenutno veljavne, vendar brez predlaganega povečanja 
operacije ne bo mogoče izvesti.  
 
Občinskemu svetu Občine Razkrižje predlagamo, da sprejme sklep v predlagani vsebini. 
 
Gradivo pripravila:  
Monika Holc, univ. dipl. ekon. 
Tajnik Občinske uprave 

Stanko Ivanušič 
ŽUPAN 
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