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NASLOV GRADIVA: 

Pristojno delovno telo: 

Gradivo predlaga: 

Poročevalec: 
uradniški naziv: 

PREDLOG SKLEPA: 

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE MIRNA 

Sklep o sprejemu investicijske dokumentacije 

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 naslednji investicijski 
dokument: Dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova in 
preplastitev krožnega atletskega tekališča s tartanom« (sklep številka 613-
0006/2018-1 z dne 12.06.2018). 
V načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 se uvrsti nov projekt 
»Obnova in preplastitev krožnega atletskega tekališča s tartanom». 
Sredstva za izvedbo projekta 	tl z rebalansom proračuna Ob'ine 
Mirna za leto 2018. 

Dušan Skerbiš 
ŽUPAN 

Priloge: 
DIIP za projekt »Obnova in preplastitev krožnega atletskega tekališča s tartanom« 
sklep o sprejetju DIIP za projekt »Obnova in preplastitev krožnega atletskega tekališča s 
tartanom« številka 613-0006/2018-1 z dne 12.06.2018 
sklep št. 410-0059/2016-22 z dne 27.02.2017 
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Zadeva: Sklep o sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
»Obnova in preplastitev krožnega atletskega tekališča s tartanom« 

Na podlagi sklepa št. 410-0059/2016-22 z dne 27.0271 župan seznanja Občinski svet, da 
je sprejel Sklep o sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnova 
in preplastitev krožnega atletskega tekališča s tartanom« 

NASLOV AKTA 

Sklep o sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnova in 
preplastitev krožnega atletskega tekališča s tartanom« 

UVOD 

1. Opis razlogov za sprejem akta 
Občina se je prijavila na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v 
obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo 
atletskih tekališč  v letu 2018, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport (v nadaljevanju: MzIZŠ)18.05.2018. 

V proračunu Občine Mirna za leto 2018 za financiranje projekta »Obnova in preplastitev 
krožnega atletskega tekališča s tartanom« ni zagotovljenih sredstev. S predlogom 
rebalansa 3 proračuna se v načrt razvojnih programov uvršča navedeni projekt z oznako 
0B212-18-0005 Obnova in preplastitev tekališča s tartanom v letu 2018 v višini 141.511 
EUR. 

Vrednost investicije po virih sredstev v priloženem DIIP po virih financiranja in 
dejanskih stroških v tekočih cenah: 

Obnova in preplastitev krožnega atletskega 
tekališča s tartanom 0B212-18-0005 vrednost v EUR 

delež v % 

proračun Občine Mirna 98.601,39 69,68 
državni proračun 42.909,00 30,32 

SKUPAJ 141.510,39 100,00 
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Ocena stanja na področju, ki se ureja s predlaganim aktom 
Stavba Osnovne šole Mirna je bila zgrajena leta 1968, telovadnico in športno igrišče (ki 
je predmet obnove) pa je dobila leta 1974. Leta 1980 je bil zgrajen montažni prizidek, 
leta 2001 je bila obnovljena osnovna stavba, leta 2003 pa je montažni del šole zamenjala 
novogradnja. Istega leta je bila zgrajena tudi nova športna dvorana v izmeri 1.124 m2, ki 
jo uporabljajo za potrebe pouka šolske športne vzgoje, otrok iz vrtca, treningov mirnskih 
in gostujočih športnih klubov ter rekreacijske vadbe Mirnčanov. V njej se redno odvijajo 
tekmovanja v rokometu, odbojki in badmintonu tako na lokalni, regijski, državni kot tudi 
mednarodni ravni. Športna dvorana gosti tudi večje kulturne prireditve. 
V neposredni bližini šole so nogometno in košarkarsko igrišče, 200-metrska atletska 
steza in igrišče za odbojko na mivki in ograjeno malo nogometno igrišče z umetno travo. 
Da bi bili mladi deležni ustrezne in strokovno vodene usmeritve v atletiko, je treba 
posvetiti posebno skrb interesni športni vzgoji v sistemu vzgoje in izobraževanja. 
Atletika je že sedaj znotraj športne vzgoje v šoli oblikovana kot integralni del vzgojno-
izobraževalnega procesa. Temelj vrhunskega športa je kakovostna športna vzgoja, kjer je 
posebej pomembna primerna priprava mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni 
šport, zato je potrebno njihovim programom dati največjo vsebinsko, metodološko in 
materialno-finančno podporo. 

Cilji in načela 

Namen operacije:  
1. zagotovitev ustrezne infrastrukture za nadaljnje delo z mladimi in njihovo 

udejstvovanje na področju atletike, 
2. popularizacija atletskih športov na območju celotne regije, 
3. spodbujanje mladih, da se udejstvujejo na več  različnih športnih področjih. 

Eden pomembnih dejavnikov športnega udejstvovanje je materialno okolje, zato je ena 
od prednostnih nalog Občine Mirna izgradnja kakovostnih športnih objektov in naravnih 
površin za šport. Sofinanciranje dejavnosti na področju športnih objektov in naravnih 
površin za šport sodi v letne programe športa v občini. 
Športni prostori v šolah morajo biti kar najbolje izkoriščeni, tako za potrebe učencev, 
staršev, kot tudi društev zunaj šolskih delovnih dni. Tako je mogoče ustvariti povezave 
med športom v družini, šoli in društvih. Objekti za športno rekreacijo morajo biti 
dostopni vsem skupinam prebivalstva. 

Cilj operacije:  Prenova šolskega športnega igrišča s tartanom: 
Krožno tekališče: dolžine 200 m in širine 4,50 m (4 steze širine 1,1 m) 
Ravno tekališče: dolžine 60 m in širine 6,65 m (6 stez širine 1,1 m). 
Zaletišče: z odrivno desko za skok v daljino in troskok ter označeno cono odriva. 
Zunanji polkrožni del: skakališče za skok v višino in metališče. 

4. Ocena finančnih in drugih posledic 
S sprejemom predlaganega sklepa bodo nastale posledice za proračun Občine Mirna v 
smislu realizacije pogodbe z izvajalcem del, ki bo izbran na osnovi javnega razpisa v 
skladu z določbami Zakona o javnem naročanju - ZIN 3 (Ur.l. RS št. 91/2015). Na 
prihodkovni strani je načrtovan pozitivni finančni efekt v smislu prilivov v proračun po 
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izdanem in realiziranem zahtevku za povračilo sredstev na podlagi podpisane pogodbe z 
MzIZŠ, ob pogoju, da bo projekt uvrščen v shemo za sofinanciranje. 

III, PRAVNE PODLAGE 

Zakon o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - 
popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617), ki v 12. členu opredeljuje načrt 
razvojnih programov. 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06, 54/10)- v nadaljevanju: Uredba, ki v: 

členu določa vrste investicijske dokumentacije, 
členu opredeljuje dokument identifikacije investicijskega projekta, 

3> 18. členu postopek priprave in obravnave dokument identifikacije investicijskega 
projekta. Do DIIP se opredeli investitor s pisnim sklepom, tako da potrdi DIIP in s 
tem odobri pripravo druge vrste investicijske dokumentacije oziroma izvedbo 
investicije. Pisni sklep, ki je bil izdan pri obravnavi DIIP je obvezna priloga DIIP. 

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, 6/18, 17/18), ki v 11. 
členu določa, da se novi projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi 
odločitve občinskega sveta. 

priprav'la 
direkto ic bčinske uprave 
Tanja Š 	vec, dipl. ekon. 
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Številka: 613-0006/2018-1 
Datum: 12.062018 

SKLEP O POTRDITVI DIIP 

Investitor: OBČINA MIRNA, 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, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18), 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 pooblastila številka 410-0059/2016-22 z dne 
27.02.2017 sprejel naslednji sklep: 

Potrdi se: Dokument identifikacije investicijskega projekta za: »Obnova in preplastitev 
krožnega atletskega tekališča s tartanom«, ki ga je izdelalo podjetje RIP d.o.o., Cesta talcev 5, 
1230 Domžale v juniju 2018. 

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

Odobri se izvedba investicije  
Občina bo projekt prijavila za koriščenje sredstev iz državnega proračuna za leto 2016 na 
podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu CURL RS št. 29/17 in 21/18-ZNOrg) in na tej osnovi 
objavljenega Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v obnovo vgradne 
športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč  v letu 2018, ki 
ga je dne 18.05.2018 objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Vrednost investicije po znaša (stalne cene so enake tekočini): 
115.992,12 EUR brez DDV oz. 141.510,39 EUR z DDV in se bo izvajala skladno s časovnim 
načrtom od junija do novembra 2018. 

5. Vire za financiranje zagotavljajo: 
lastna finančna sredstva v znesku 98.601,39 EUR 
sredstva iz državnega proračuna - nenovratna v znesku: 42.909,00 EUR 

ime in priimek odgovorne osebe: Dušan Skerbiš, župan 



an Občine1jvlirna 
an Skeiš  
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številka: 410-0059/2016-12_ 
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 dokmnentacije župan seznani Občinski 
svet Občine Mirna. 

priloga: ni 

objava: ni 
vročiti: 

županu 
občinski upravi Občine Mirna 

vložiti: 
v zadevo 
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