Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si

Odbor za okolje in prostor
Številka: 900 – 12/2017-4
Datum: 5.4.2017
Odbor za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je na svoji 17. redni seji
dne, 5.4.2017 obravnaval gradivo za 17. redno sejo Občinskega sveta in na podlagi 73.
člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 30/15) sprejel
naslednji:
S K L E P št. 5/2017
1.
Odbor za okolje in prostor Občinskemu svetu predlaga, da pri 7. točki dnevnega reda Potrditev sklepov o potrditvi Dokumenta identifikacija investicijskega projekta »Konstrukcijska
ojačitev opornih zidov v področju ceste LC 480011 Zagorje – V Zideh v jedru vasi ČemšenikID 1057599« z vključitvijo novega projekta v Načrt razvojnih programov 2017-2020 - sprejme
predlagani sklep in sicer:
I.
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt/program:
»Sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik«, ki so ga v marcu izdelali v Regionalni razvojni
agenciji Zasavje (Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi).
2. Vrednost investicije po tekočih/stalnih cenah znaša 987.319,29 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost).
3. Vir financiranja:

Občinski proračun: 175.615,07 €

Ministrstvo za okolje in prostor: 811.704,22 €
4. Dinamika izvedbe: V proračunskem letu 2017.
5. Občinska uprava naj pristopi k izdelavi vse potrebne investicijske dokumentacije.
2.
Ta sklep velja takoj.

Predsednik Odbora za okolje in prostor:
Ivan KLANČIŠAR, l.r.

Vročiti:
Občinski svet
Oddelek za gospodarske javne službe
Oddelek za javne finance
V spis
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Odbor za okolje in prostor
Številka: 900 – 12/2017-5
Datum: 5.4.2017
Odbor za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je na svoji 17. redni seji
dne, 5.4.2017 obravnaval gradivo za 17. redno sejo Občinskega sveta in na podlagi 73.
člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 30/15) sprejel
naslednji:
S K L E P št. 6/2017
1.
Odbor za okolje in prostor Občinskemu svetu predlaga, da pri 7. točki dnevnega reda Potrditev sklepov o potrditvi Dokumenta identifikacija investicijskega projekta »Konstrukcijska
ojačitev opornih zidov v področju ceste LC 480011 Zagorje – V Zideh v jedru vasi ČemšenikID 1057599« z vključitvijo novega projekta v Načrt razvojnih programov 2017-2020 - sprejme
predlagani sklep in sicer:
I.
1. V NRP 2017-2020 proračuna Občine Zagorje ob Savi 2017 se uvrsti nov projekt z nazivom
»Sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik«:
OB142-17-0003 »Sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik«
 Vrednost: 987.319,29 EUR (z DDV)
 dinamika financiranja: 2017
 vir financiranja:
- Občinski proračun: 175.615,07 € (PP 99620 Sanacija plazov in objektov, PP 91123
Vodovodni sistem Čemšenik in Sredstva proračunske rezerve)
- Ministrstvom za okolje in prostor: 811.704,22 €
 vir financiranja projekta: državni proračun, občinski proračun
 skrbnik projekta: Andrej Drnovšek
Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v Načrtu razvojnih programov 20172020 v okviru Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017, in sicer tako, da spremembe
ne vplivajo na uravnoteženost proračuna in tudi ne na usklajenost drugega (posebni del
proračuna) in tretjega (načrt razvojnih programov) dela Proračuna Občine Zagorje ob Savi za
leto 2017.
2. Odobri se pristop k izvedbi ostale potrebne investicijske dokumentacije za izvedbo
investicije.
2.
Ta sklep velja takoj.
Predsednik Odbora za okolje in prostor:
Ivan KLANČIŠAR, l.r.
Vročiti:
Občinski svet
Oddelek za gospodarske javne službe
Oddelek za javne finance
- V spis

