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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 - ZIPRS1415A, 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

SKLEP
1.

Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo Revitalizacija in
interpretacija habitatov reke Mure v Razkriškem kotu / Revitalization and interpretation of
the Mura River habitats in the Razkrižje Corner, z akronimom MurHabLIFE, z oznako
dokumenta DIIP-MurHabLIFE-1, ki ga je izdelala strokovna služba Občine Razkrižje, Šafarsko,
junij 2018.

2. V NRP Občine Razkrižje se uvrsti nova operacija.
3. Odobri se izdelava investicijske dokumentacije in izvedba investicije.
Občina je kandidirala s predlogom operacije v programu LIFE, ki je instrument EU za financiranje
ukrepov s področja okolja in podnebja.
Skladno z DIIP-om je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV, ki je strošek projekta, znaša
1.023.500,00 EUR, in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od julija 2019 do julija 2026.
5. Vire za financiranje zagotavljajo:
-

Zahtevani prispevek EU, v znesku 600.000,00 EUR,
Prispevek upravičenca, v znesku 400.000,00 EUR,
Prispevek pridruženih partnerjev, v znesku 23.500,00 EUR,
Drugo, v znesku 0,00 EUR.
Župan Občine Razkrižje
Stanko IVANUŠIČ

Številka:

………………………….

V Šafarskem, dne ………………………………
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Obrazložitev:
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 Razkrižje uresničuje naloge, ki so ji bile poverjene z ustanovitvijo. Tako se postopoma
uresničujejo tudi naloge, vezane na varovanje naravnega okolja in blaženje podnebnih sprememb.
Zaradi finančnih omejitev a hkrati velike potrebe bo projekt realiziran postopoma (2019-2026). Da
lahko občina pristopi k uresničevanju operacije pa mora na podlagi 44.čl. Uredbe o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti (ULRS, št. 44/2007, 54/2010) ob drugih izpolnjenih pogojih biti
izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. Dokument identifikacije investicijskega
projekta v skladu s statutom potrjuje Občinski svet.
Za operacijo je bila vložena tudi kandidatura na razpisu programa LIFE. V predlogu so upoštevani vsi

dejavniki vrednosti operacije.
CILJI IN VSEBINA SKLEPA: Vsebina sklepa je 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 se
operacija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Razkrižje.
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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