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ZADEVA: 	 PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE MIRNA 

NASLOV GRADIVA: 	Sklepi o sprejemu investicijske dokumentacije - 
seznanitev 

Pristojno delovno telo: 

Gradivo predlaga: 

Poročevalec: 
uradniški naziv: 

PREDLOG SKLEPA: 

Dušan Skerbiš, župan 

direktorica Občinske uprave Tanja Šinkovec na podlagi 
75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011, 53/2015) 

Skladno s sklepom številka 410-0059/2016-22 z dne 27.02.2017 je župan 
Občinski svet Občine Mirna seznanil, da je sprejel naslednje investicijske 
dokumente: 

Dokument identifikacije investicijskega projekta »PIC Mirna - 2. faza(( 
(sklep številka 613-0003/2016-6 z dne 28.02.2017), 
Investicijski program »PIC Mirna - 2. faza« (sklep številka 613-0003/2016-
7 z dne 04.09.2017), 
Dokument identifikacije investicijskega projekta »Regionalna kolesarska 
povezava Trebnje - Mirna - Mokronog« (sklep številka 430-0048/2017-3 z 
dne 23.01.2018). 

n Skerbiš 
PAN 

Priloge: 
- 	sklep o sprejetju DIIP za projekt »PIC Mirna - 2. faza 
- 	sklep o sprejetju IP za projekt »PIC Mirna - 2. faza« 
- 	sklep o sprejetju DIIP za projekt »Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna - Mokronog« 
- 	sklep št 410-0059/2016-22 z dne 27.02.2017 
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MIRNA 

Zadeva: Sklepi o sprejemu investicijske dokumentacije - seznanitev 

Občinskemu svetu se na podlagi 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011, 53/2015) posreduje v seznanitev sklepe o 
sprejemu investicijske dokumentacije. Občinskemu svetu se s sprejetimi sklepi seznani. 

NASLOV AKTA 

Sklepi o sprejemu investicijske dokumentacije - seznanitev 

OPIS PROJEKTOV 

2.1 PIC - MIRNA - 2. faza 
Obstaja več  razlogov za izvedbo investicije, med katerimi je najpomembnejši 
zagotovitev pogojev za nastanek novih delovnih mest. 
Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so: 

izboljšati pogoje za poslovanje obstoječih in potencialnih novih gospodarskih 
subjektov, 
zagotoviti ugodne pogoje za nastanek, rast in razvoj podjetij, 
omogočiti gospodarski razvoj občine Mirna, 
vzpostaviti osrednji del cone v operativno stanje, 
privabiti investicije (domače in tuje), 
izboljšati ekonomski položaj občanov, 
omogočiti delo v domači občini, 
znižati stopnjo brezposelnosti, 
povišati prihodke občine (davki, prispevki), 
izboljšati komunalno urejenost PIC Mirna in pozitivno vplivati na okolje, 
pozitivno vplivati na gospodarski položaj in konkurenčnost Slovenije, 
izboljšati prepoznavnost občine Mirna, 
pozitivno vplivati na poseljenost in 
dvigniti življenjski standard občanov. 

Poleg vseh naštetih razlogov bo investicija preko zagotavljanja pogojev za poslovanje 
podjetij in zaposlitev pozitivno vplivala na splošni razvoj občine. 

PIC Mirna bo v celoti vzpostavljena v več  fazah. V 1. fazi, ki je potekala v letih 2013 in 
2014, je bilo komunalno opremljenih 2,13 ha severovzhodnega dela cone, z 2. fazo, ki je 
predmet te investicije pa bo komunalno urejenih 1,29 ha osrednjega dela cone. Občina se 
bo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne 
infrastrukture v letih 2017 in 2018, ki ga je dne 14.07.2017 objavilo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju JR- MGRT) in bo izvedla potrebne 
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postopke ter pridobila dokumente, ki so potrebni za pravočasno pripravo ustrezne 
vloge. V času priprave gradiva so pismo o nameri podpisali trije investitorji, ki z 
izgradnjo novih oz. širitvijo obstoječih poslovnih objektov nameravajo širiti svojo 
poslovno dejavnost, kar bo rezultiralo v dodatnem zaposlovanju. 

Namen investicije je izboljšati pogoje za poslovanje obstoječih ter nastanek, rast in 
razvoj novih gospodarskih subjektov ter posledično izboljšati pogoje za nastanek novih 
delovnih mest z ureditvijo komunalne opreme v osrednjem delu PIC Mirna. 

Cilj investicije je komunalno opremiti osrednji del PIC Mirna (1,29 ha), kar obsega: 
nasip terena na površini 12.587 m2, 
ureditev ceste na površini 300 m2, 
izgradnjo 30 m meteornega kanala, 
izgradnjo 30 m vodovoda, 
izgradnjo 30 m fekalnega kanala, 
izgradnjo 30 m NN voda, 
izgradnjo 30 m TK voda ter 
izgradnjo 30 m cestne razsvetljave. 

Projekt je dobil podporo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij 
ekonomsko poslovne infrastrukture v letih 2017-2018 in se sofinancira iz Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«; prednostne 
osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne 
naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe 
novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi 
inkubatorji«; specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«. 

2.1 	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA TREBNJE - MIRNA - MOKRONOG 
Vodilni partner projekta je Občina Trebnje, sodelujoča partnerja sta občini Mirna in 
Mokronog Trebelno. 

Osnovni namen investicije: 
Obstoječe razmere regionalnih kolesarskih povezav so zelo slabe, oziroma jih praktično 
ni, zato občine želijo vzpostaviti neprekinjeno in varno kolesarsko povezavo, ki bo 
povezala vse pomembnejše stanovanjske, poslovne, industrijske in uslužnostne dele 
naselij ter zvezno povezavo s samim zaposlitvenim in upravnim središčem, Trebnjem. 
Osnovni namen izgradnje kolesarske steze je ureditev varnega kolesarskega prometa 
med Trebnjem, Mirno in Mokronogom. Z investicijo bo omogočena dnevna migracija 
kolesarjev v smeri iz Mokronoga in Mirne proti zaposlitvenem in upravnem središču, 
Trebnjem in obratno. S tem se bodo spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri 
čemer se strmi k temu, da kolo postane dobra alternativa osebnemu vozilu. Povečala se 
bo tudi prometna varnost kolesarjev zaradi urejenih kolesarskih povezav, kar bo 
vplivalo tudi na povečanje števila dnevnih kolesarjev. 

Splošni cilji investicije: 
izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, 
povečanje prometne varnosti za kolesarje, 
povečanje dnevnih migracij s kolesom, 
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izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, 
vplivanje na spreminjanje potovalnih navad občanov, 
spodbujanje kolesarjenja kot alternativo osebnemu avtomobilskemu prometu, 
vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, 
izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje emisij CO2 iz osebnega avtomobilskega 
prometa, zmanjšanje onesnaževanja z delci PM10), 
pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, 
izboljšanje podobe občin in regije, 
izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti. 

Operativni cilji investicije: 
izgradnja regijske kolesarske povezave od Trebnjega, Mirne do Mokronog v 
skupni dolžini 5291m 

Projekt kandidira za koriščenje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnega javnega prispevka iz Proračuna RS oziroma Ministrstva za infrastrukturo 
iz naslova drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj 
regije, in sicer znotraj tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih, prednostno naložbo 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih 
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem 
trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014 - 2020. 

Ocena finančnih in drugih posledic 
Sprejeti sklepi bodo imeli finančne posledice na proračun v smislu izvajanja projektov 
in so skladni s sprejetim proračunom Občine mirna za leto 2018. 

PRAVNE PODLAGE 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, št 60/06, 54/10 in 27/16), ki v 10. členu 
opredeljuje vrste investicijske dokumentacije ter v 18., 19. in 20. členu postopek 
priprave in obravnave posameznega investicijskega dokumenta. 

Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011, 16/2016), ki v 17. 
členu določa pristojnosti občinskega sveta. 

Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2018 (UGSO št 61/16), ki v 2. členu določa, 
strukturo in sestavo proračuna; načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

BESEDILO SKLEPA (V PRILOGI 4x) 

pripra il 
direkt 
Tanja 

občinske uprave 
vec, dipl. ekon. 
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Številka: 430-0048/2017-3 
Datum: 23.01.2018 

SKLEP O POTRDITVI DIIP 

Investitor: OBČINA MIRNA 
Naslov: Glavna cesta 28, 8233 Mirna 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 1 1/201 1- ZJF-UPB4), Uredbe o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 17. člena Statuta Občine Mima (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 21/2011, 16/2016) je župan Občine Mima na podlagi sklepa št. 410-0059/2016-22 z dne 27.02.2017 sprejel 
naslednji sklep: 

Potrdi sel: Dokument identifikacije investicijskega projekta za 
naložba/program2: »Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mima-Mokronog«, ki ga je izdelalo podjetje EPLAN d.o.o., 
Ulica Mirana Jarca 34, 8000 Novo mesto v decembru 2017. 

V NRP občine se (podčrtaj): 
uvrsti nova naložba  
spremeni veljavna naložba. 

Odobri se izvedba investicije 
Občina bo projekt prijavila za koriščenje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnega javnega 
prispevka iz Proračuna RS oziroma Ministrstva za infrastrukturo iz naslova drugega povabila razvojnim svetom regij za 
dopolnitev dogovora za razvoj regije, in sicer znotraj tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih, prednostno naložbo 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste 
območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in 
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014 — 2020. 

Skladno z DIIP in Idejno zasnovo »Regionalna kolesarska povezava Trebnje — Mima — Mokronog, št. IDZ-R5/2017, 
december 2017, izdelovalca ACER Novo mesto d.o.o. je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 

Vrednost investicije po tekočih in stalnih cenah znaša: 
- po tekočih cenah 2.001.139,76 EUR (bruto z DDV) oz. 1.673.202,48 EUR (brez povračljivega DDV), 
- po stalnih cenah 1.892.679,51 EUR (bruto z DDV) oz. 1.583.022,19 EUR (brez povračljivega DDV) 
in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od julija 2019 do oktobra 2021. 

Vire za financiranie (brez povračljivega DDV, v tekočih cenah) zagotavljajo: 
Lastna finančna sredstva v znesku 141.112,93 EUR 
Sredstva ESRR v znesku 761.457,64 EUR 
Sredstva Kohezijskega sklada v znesku 65.667,49 EUR 
Nacionalna sredstva (MZI) v znesku 201.952,79 EUR 
Drugo - sredstva iz proračuna Občine Trebnje v znesku 604.598,46 EUR 

- sredstva iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno v znesku 226.350,45 EUR 

Ime in priimek odgovorne osebe: 	 Dušan ke š, župan 
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Številka: 613-0003/2016-7 
Datum: 04.09.2017 

SKLEP O POTRDITVI IP 

Investitor: OBČINA MIRNA 
Naslov: Glavna cesta 28, 8233 Mirna 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- 21F-LIPB4), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 54/10), 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št 
60/06 in 54/10) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011, 16/2016) je župan Občine Mirna na 
podlagi sklepa št 410-0059/2016-22 z dne 27.02.2017 sprejel naslednji sklep: 

Potrdi sel: Investicijski program za izvedbo projekta »PIC MIRNA _ 2. FAZA«, ki ga je izdelalo podjetje Espri d.o.o,, Novi trg 11, 
8000 Novo mesto v decembru 2013. 

V NRP občine se (podčrtaj): 
uvrsti nova naložba. 
spremeni veljavna naložba. 

Odobri se izvedba investicije 
Občina bo projekt prijavila za koriščenja sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomsko — poslovne 
infrastrukture v letih 2017 in 2018, ki ga je dne 14.07.2017 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Skladno z IP in projektnim predlogom izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije je finan'čna konstrukcija naložbe 
sledeča: 

Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah znaša: 381.304,90 EUR (bruto s povračljivim DDV) oz. 366.124,90 EUR (brez 
povračljivega DDV), in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od julija 2016 do oktobra 2018. 

Vire za financiranje (brez povračljivega DDV) zagotavljajo: 
Lastna finančna sredstva v znesku 89.350,60 EUR 
Sredstva ESRR v znesku 207.580,73 EUR 
Sredstva iz proračuna RS v znesku 69.193,58 EUR. 

Ime in priimek odgovorne osebe: 	 Dušan Skerbiš, župan 
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Številka: 613-0003/2016-6 
Datum: 28.02.2017 

SKLEP O POTRDITVI DIIP 

Investitor: OBČINA MIRNA 
Naslov: Glavna cesta 28, 8233 Mirna 

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 - ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 17. člena Statuta Občine 
Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011, 16/2016) je je župan Občine Mirna na podlagi sklepa 
št. 410-0059/2016-22 z dne 27.02.2017 sprejel naslednji sklep: 

1. Potrdi sel: Dokument identifikacije investicijskega projekta za 
investicila/projelct: »PIC MIRNA - 2 FAZA; ki ga je izdelalo podjetje ESPRI D.0.0., Novi trg 11, 8000 Novo 
mesto v juniju 2016. 

2 V NRP občine se (podčrtaj): 
uvrsti nova naložbw 
spremeni veljavna naložba. 

3 Odobri se izvedba investieiie 
Občina bo projekt financirala iz lastnih virov. 

Skladno z DIIP je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 

4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša: 335.410,20 EUR brez DDV oz. 406.017,27 z DDV in se bo 
izvajala skladno s časovnim načrtom od aprila 2017 do junija 2018. 

5_,XLer za Pn nriwnje zagotavljajo: 
lastna finančna sredstva v znesku 406.017,27 z DDV. 

Ime in priimek odgovorne osebe: Dušan Skerbiš, upan 

podp 
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številka: 410-0059/2016-21_ 
datum: 27.02.2017 

Občinski svet Občine Mirna je na 15. redni seji, dne 27.02.2017 pod 14, točko dnevnega 
reda »Pooblastilo županu za sprejem investicijske dokumentacije« 

sprejel naslednji SKLEP: 
Občinski svet Občine Mirna pooblašča župana Dušana Skerbiša za sprejem 
investicijske dokumentacije skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, st. 60/06, 54/10, 27/16) za investicijske projekte, ki bodo 
uvrščeni v načrt razvojnih programov, ki je sestavni del veljavnega proračuna 
Občine Mirna za leto 2017 in za leto 2018. 

O sprejemu in vsebini investicijske dokumentacije župan seznani Občinski 
svet Občine Mirna. 

priloga: ni 

objava: ni 
vročiti: 

županu 
občinski upravi Občine Mirna 

vložiti: 
v zadevo 
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