
            

SKLEP O POTRDITVI DIIP IN UVRSTITEV V NRP OBČINE (DIIP-NRP)-NOVELACIJA DIIP 

Investitor/občina: Lovrenc na Pohorju 

Naslov: Spodnji trg 8 

Pošta: 2344 Lovrenc na Pohorju 

 

Številka: 7323-0008/2016-005 

Datum:_______________________________ 

 

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 Statuta/Pravilnika 14. člena  (navedite ustrezno pravno podlago) občine Lovrenc na 
Pohorju, je občinski svet/odgovorna oseba investitorja dne _________ s sklepom št: ____________sprejela/a: 

 

1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP za 
investicija/projekt¹: Rekonstrukcija LC cesta na Kumen-1.del-NOVELACIJA 
ki ga je izdelal²: E-zavod, Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj dne 
03.03.2016. 
 

2. V NRP občine se (obkrožite): 
- uvrsti nova naložba; 
- drugo (navedite). 

 
3. Odobri se izvedba investicije. 

Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin 
(ZFO-1), na osnovi izračunanih deležev razpoložljivih sredstev občin za sofinanciranje občinskih investicij v letih 
2016 in 2017, št. 4100-1/2016/1 z dne 28.01.2016, objavljenih na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. 

 

Skladno z DIIP-om in načrtom porabe je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 

 

4. Vrednost investicije po tekočih cenah v vključenim DDV znaša 256.747,90 EUR, brez DDV 210.449,10 EUR in 
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februar 2016 do avgust 2017. 
 

5. Vire za financiranje zagotavljajo: 
 

- Lastna finančna sredstva v znesku 9.013,90 EUR 
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 141.562,00 EUR 
- Povratna – proračunska kreditna sredstva v znesku 106.172,00 EUR 
- Drugo v znesku 0,0 EUR. 

Ime in priimek odgovorne osebe: 

 

     Žig      podpis 

 

¹Navedite točen naziv investicijskega projekta. 

²Ime in priimek osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo PIZ / IP / spremembo IP ter datum izdelave. 


