
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18), 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18), 23. člena Statuta Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10- uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19), 8. člena Odloka o 
proračunu Občine Idrija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19, 34/19) je Občinski svet Občine 
Idrija na _____ redni seji dne ______ sprejel 

 

SKLEP O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE IDRIJA 2018 – 
2024 

1. člen 

V Načrtu razvojnih programov Občine Idrija 2019 – 2024 se v letu 2021 na projektu OB036-
17-0010 Prizidava OŠ Sp. Idrija doda 150.000 € na konto 420401 Novogradnje z viri 
financiranja PV-LS Lastna proračunska sredstva, 2.000 € na konto 420801 Investicijski nadzor 
z viri financiranja PV-LS Lastna proračunska sredstva ter 10.000 € na konto 420804 Načrti in 
druga projektna dokumentacija z viri financiranja PV-LS Lastna proračunska sredstva.  
V Načrtu razvojnih programov Občine Idrija 2019 – 2024 se v letu 2021 na projektu OB036-
17-0010 Prizidava OŠ Sp. Idrija na kontu 420401 Novogradnje spremeni vir financiranja iz 
PV-LS Lastna proračunska sredstva v PV-TDP Transfer iz državnega proračuna v znesku 
345.599 €. 

V Načrtu razvojnih programov Občine Idrija 2019 – 2024 se v letu 2021 na projektu OB036-
15-0151 Vrtec Spodnja Idrija konto 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška 
igrišča z viri financiranja PV-LS Lastna proračunska sredstva zmanjša za 351.200 €, konto 
420299 Nakup druge opreme in napeljav z viri financiranja PV-LS Lastna proračunska 
sredstva se zmanjša za 224.720 €, konto 420401 Novogradnje z viri financiranja PV-LS Lastna 
proračunska sredstva se zmanjša za 775.956 €, konto 420801 Investicijski nadzor z viri 
financiranja PV-LS Lastna proračunska sredstva se zmanjša za 20.000 €, konto 420401 
Novogradnje z viri financiranja PV-TDP Transfer iz državnega proračuna se zmanjša za 
765.614 €, konto 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča z viri 
financiranja PV-TDP Transfer iz državnega proračuna se poveča za 175.665 €, konto 420299 
Nakup druge opreme in napeljav z viri financiranja PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 
se poveča za 224.890 €, konto 420801 Investicijski nadzor z viri financiranja PV-TDP Transfer 
iz državnega proračuna se poveča za 28.000 €, konto 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija z viri financiranja PV-TDP Transfer iz državnega proračuna se poveča za 
10.000 €. 

2. člen 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu. 

Štev.: 410-0021/2018 

Datum: 4.7.2019 

        ŽUPAN  

                                                                                    Tomaž Vencelj 



 

Obrazložitev:  

Projekt OB036-17-0010 Prizidava OŠ Sp. Idrija 

Predlagamo, da se investicija prizidava OŠ Spodnja Idrija premakne v leto 2021 zaradi 
prioritetne izgradnje vrtca Spodnja Idrija. 

Projekt OB036-15-0151 Vrtec Spodnja Idrija 

Na podlagi izvedene racionalizacije projekta Vrtec Spodnja Idrija je pripravljena nova 
projektantska ocena vrednosti, ki bo podlaga za novelacijo investicijske dokumentacije 
in oceno vrednosti v postopku javnega razpisa za izbor izvajalcev del. V primerjavi s 
ponudbenimi cenami iz prvega, neuspelega razpisa  za izvedbo gradbeno obrtniških 
del (4.590.330,00 €) je vrednost samih gradbeno obrtniških del in opreme zmanjšana 
na 4.198.235 € (poleg tega pa moramo zagotoviti še sredstva za izvedbo gradbenega 
nadzora, dokumentacije in drugih storitev). Celotna vrednost projekta je ocenjena na 
4.306.235 € .  

Časovnica izvedbe projekta je od jeseni 2019 do pomladi 2021, pri čemer glavnina del 
sodi v leto 2020. Primerljivo so sredstva za financiranje projekta razporejena v letih 
2019-2021.  

 

                                                                                               ŽUPAN  

                                                                                         Tomaž Vencelj 

 

Predlagamo, da občinski svet sprejme naslednji SKLEP: 

Sprejme se SKLEP O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE IDRIJA 
2019 – 2024 v predlaganem besedilu. 

 

 


