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OBEINSKEMU SVETU

ZADEVA: Sprememba Na6rta razvojnih programov 2020-2023 in sklep o zadoliitvi v
proraEunu draave za investicijski projeK Rekonstrukcija JP 916101
Ropasija

Obdine smo dne 14. 10. 2019 s strani Ministrstva za gospodarski raanq in tehnologijo (v
nadaljevanju: MGRT) prejele predhodni izra6un razpolo2ljivih sredstev za sofinanciranje
obdinskih investicij po 23. 6lenu Zakona o financiranju obdin v letih 2020 in 2021 (ZFO-1;
Uradni list RS, 5t. 123106, 57108, 36111, 14115 - ZUUJFO, 71117 in 21118 - popr.). Na
podlagi predhodnega izraduna je bil investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija
uvrscen v proradun Obdine Vransko za lelo 2020 oz. Na6rt razvojnih programov 2020-2023.

Po sprejetju drZavnih proradunov za leti 2020 in 2021 smo dne 17. 1.2020 s strani MGRT
prejeli obvestilo o deleZih sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, kjer so se
razpoloZljiva sredstva za leto 2020 v primerjavi s predhodnim izradunom povedala s
170.713,00 EUR na 171.383,00 EUR (114.255 EUR nepovratnih in 57.128 EUR povratnih
sredstev) . V mesecu januarju je bil izdelan tudi projeKantski predra6un, v katerem so stroski
del v zvezi z rekonstrukcijo JP 916101 Ropasija v dolZini 752 m, ocenjeni na 160.850,76
EUR oz. 196.237,93 EUR skupaj z DDV.

Obdinski svet je na 9. redni seji dne 18. 2. 2020 potrdil spremembo NRP 2020-2023 - vire in
dinamiko financiranja predmetnega projekta ter sprejel sklep o zadolZitvi v proradunu drZave
za povratna (kreditna) sredstva, nakar smo dne 2. 3. 2020 na MGRT vloiili vlogo za
sofinanciranje, ki je bila dne 17. 3. 2020 tudi odobrena.

V nadaljevanju smo izvedli javno narodilo, pri katerem je najugodnejSi ponudnik GP Zalec,
d.o.o. ponudil izvedbo gradbenih del za 161.154,55 EUR (z DDV).
Dne 9. 6. 2020 pa smo s strani MGRT prejeli obvestilo o novih vrednostih sredstev za
sofinanciranje investicij na podlagi 23. 6lena ZFO-| za lelo 2020 kot posledice dviga
povrpre6nine za ob6ine s strani nove Vlade RS - 1'19.001 EUR nepovratnih in 59.501 EUR
povratnih (kreditnih) sredstev.
V skladu z navedenim se spremen|o viri financiranja investicijskega projekta.

Za korisdenje povratnih (kreditnih) sredstev je s strani MGRT zahtevan tudi sklep obcinskega
sveta o zadol2itvi ob6ine v drZavnem proradunu. Zaradi spremenjene viSine povratnih
(kreditnih) sredstev je potrebno sprejeti nov sklep o zadol2itvi v drZavnem prora6unu.

Obdinskemu svetu zato predlagam:
- sprejetje sklepa o spremembi Na6rta razvojnih programov 2020-2023 in

-1-



PREDLOG SKLEPA
ZOBRAZLOZTIVIIO

- sprejetje sklepa o zadol2itvi v proradunu RS za razpolollliva povratna (kreditna) sredstva po
23. 6lenu ZFO-1.

Sklep 5t. 1:
Nadrt ov Obdine Vransko 2020-2023 se ni kot sledi:

Sklep 5t. 2:
Ob6ina Vransko se za financiranje investicijskega proiekta Rekonstrukcija JP 916101
Ropasija zadolli v proraiunu driave v vi5ini 48.012,42EUR.
Obrestna mera kredita je 0,0 olo (brez EURIBOR), moratorij za vradanje kredita je eno (1)
leto ter odpla6ilna doba devet let (1+9), z moinostio preddasnega vradila kredita.

Priloge:
- Obvestilo obdinam o predhodnim podatkih zdne 14. 10.2019;
- Obvestilo obdinam o deleZih sredstev z dne 9. 1.2020;
- Obvestilo ob6inam o dele2ih sredstev z dne 2.6.2020.
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PV - Transler iz
driavnega proraduna

0 1 19.001,00 0 0 0 0

PV - Lastna
proradunska
sredstva

0 48.012,42 0 0 0 0

Viriskupaj 0 167.013,42 0 0 0 0
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