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Številka: 4110-0010/2019-14                                                      K TOČKI 10 c 

Datum:  20. 1. 2020 

  

OBČINSKI SVET  

OBČINE RADLJE OB DRAVI  

  

ZADEVA:  POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI« 

  

PREDLAGATELJ:  

  

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK  

  

GRADIVO PRIPRAVIL:  

 

GRADIVO OBRAVNAVAL: 

 

POROČEVALEC: 

 

PRAVNA PODLAGA: 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi  

 

/ 

 

mag. Maša Peteržinek, Višji svetovalec za pripravo in 

vodenje projektov 

 

16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 

28/2016, 35/2017 in 11/2019),  

 

PREDLOG SKLEPA:  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »PRIZIDEK K 

VRTCU RADLJE OB DRAVI« v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana 

za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V prilogi. 

 

 Mag. Alan BUKOVNIK 

             ŽUPAN 

 

 

 

Priloga:  

 Obrazložitev; 

 povzetek DIIP-a »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI« in 

 predlog sklepa. 

 

  



OBRAZLOŽITEV  

DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »PRIZIDEK K VRTCU 

RADLJE OB DRAVI« 

 

 

 

Občina Radlje ob Dravi je pristopila k projektu »Prizidek k Vrtcu Radlje ob Dravi«, ker se 

sooča s prostorsko stisko, ki jo utrpijo otroci, ki so vpisani v vrtec in otroci, ki zaradi 

prezasedenosti sploh ne dobijo mesta v njem. Tako bo projekt zagotovil več prostora, 

kar pomeni več vpisanih otrok in manj otrok na čakalni listi za vpis. 

 

Investicija v projekt je nujna, saj lahko le z ustrezno kapaciteto prostorov v vrtcu 

zagotovimo dovolj prostora za vse otroke, ki so vanj vpisani in tisti, ki so na čakalnih 

listah. 

 

Operacija se bo sofinancirala iz sredstev razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport, ki je predviden v začetku leta 2020. Glede na prejšnji razpis se predvideva 

sofinanciranje v višini 80% (325.680,00 EUR) upravičenih stroškov za GOI dela. Del GOI 

del pa se bo financiral iz Eko sklada in sicer je upravičenost 200 EUR po neto ogrevani 

površini, kar nanese 66.000,00 EUR. Z 182.696,00 EUR občina zapre finančno konstrukcijo 

projekta, kateri skupaj predstavlja vrednost 574.376,00 EUR z DDV. DDV ni upravičen 

strošek. 

 

 

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št 60/2006, 54/2010 in 27/16) 

je kot posebni pogoj razpisa za investicijske operacije potrebno izdelati DIIP 

(Dokument identifikacije investicijskega projekta) in še IP (Investicijski program). 

 



 

 

                      

 

 PREDLOG SKLEPA 

 

 

 

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006, 54/2010 in 27/16) in 16. člena 

Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi na svoji ________. redni seji, dne _____________ sprejel naslednji  

 

 

S K L E P  

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI« v predloženem besedilu. 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo.  

 

 

Številka: 4110-0001/2020-14 

Datum: __________________ 

 

         

            mag. Alan BUKOVNIK 

                ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

 Zadeva, tu 3x 

 Evidenca, tu 

 

 


