
 
 

SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 
 
Investitor: Občina Sveta Ana 
Naslov: Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah  
Oznaka (številka, šifra) sklepa: 35406-1/2012-1 
Datum sklepa: 25.02.2013 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 

56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi 
Statuta Občine Sveta Ana je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe: 

 
1. Potrdi se  Dokument identifikacije investicijskega projekta za 
projekt/program1:Rekonstrukcija LC 203101 ter dela ceste LC 203501 skozi naselje 
Kremberk z obnovo javne razsvetljave, ki ga 
je izdelal2 ProFUTURUS d.o.o., Črtomirova 11, 2000 Maribor, januar 2013. 
 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 316.073,00 EUR (z vključenim DDV) in 
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1.3.2012 do 31.7.2013. 
 
3. Vire za financiranje zagotavljajo3: 
- Nepovratna sredstva MGRT 21. člen ZFO-1 v znesku  144.270,00 EUR 
- Občina Sveta Ana (upravičeni stroški) v znesku  119.124,17 EUR  
- Občina Sveta Ana (neupravičeni stroški) v znesku  52.678,83 EUR 
      
      
 
4. V NRP občine / države se4

 spremeni veljavni projekt5. 
 
5. Odobri se6 

 priprava Predinvesticijske zasnove 
 priprava Investicijskega programa 
 izvedba investicije. 

 
Odgovorna oseba investitorja: 
Ime in priimek: Silvo Slaček 
Funkcija: Župan 
 
Podpis: _______________________________________ 
 
 

                                                 
1
 Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije) 

2
 Ime in naslov osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo investicijski dokument ter datum izdelave 

3
 Navedite investitorja in sofinancerje ter vpišite zneske, ki jih zagotavljajo za pokrivanje finančne konstrukcije – 

po potrebi dodajte vrstice 
4
 Označite ustrezen dogodek 

5
 Sprememba – če gre za spremembo vrednosti projekta za več kot 20 %. 

6
 Označite, katere od naštetih aktivnosti sledijo temu sklepu (potrdite v kvadratu) 


