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Levstikov trg 1
1315 Velike Laš e

Zapisnik 1. dopisne seje Ob inskega sveta Ob ine Velike Laš e, ki je bila dne
26. februarja 2007
Dnevni red:
Predlog sklepa o potrditvi novelirane investicijske dokumentacije in zagotovitvi sredstev za
projekt OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠ E S TELOVADNICO
Razlogi za sklic dopisne seje in obrazložitev:
Zaradi nujnosti uskladitve investicijskega projekta za gradnjo telovadnice z novimi izhodiš i za
pripravo finan ne konstrukcije je bila dne 26. 2. 2007 sklicana dopisna seja. Novo potrjeno
finan no konstrukcijo za na rtovano investicijo je bilo zaradi pridobitve soglasja k investiciji s
strani Ministrstva za finance potrebno posredovati Ministrstvu za šolstvo in šport, ki je kot
sofinancer pristojno za vložitev predloga za pridobitev soglasja.
Razlogi za spremembo finan ne konstrukcije na rtovane investicije:
1. Ministrstvo za šolstvo in šport je opozorilo, da je potrebno na rtovani kredit za investicijo
vklju iti v postavko lastna sredstva iz ob inskega prora una.
2. Vir sredstev v na rtu razvojnih programov, predviden iz Fundacije za šport, znaša na podlagi
odlo be, prejete 22. 2. 2007 52.000 EUR. Sredstva so odobrena za leti 2008 in 2009.
3. Vir sredstev v na rtu razvojnih programov, predviden iz Ministrstva za šolstvo in šport –
šolski del, je za leto 2008 ve ji za 12.702 EUR. Sprememba je bila iz Ministrstva za šolstvo in
šport – službe za investicije, po telefonu sporo ena 23. 2. 2008.
Zaradi imprejšnje pridobitve soglasja Ministrstva za finance, ki je pogoj za za etek investicije,
je bila za odlo anje o predlogu sklepa sklicana dopisna seja.
Predlog sklepa:
Ob inski svet Ob ine Velike Laš e je na svoji dopisni seji dne 26.02.2007 sprejel
SKLEP
o potrditvi novelirane investicijske dokumentacije in zagotovitvi sredstev za projekt
OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠ E S TELOVADNICO
V na rtu razvojnih programov se za na rtovano investicijo pove a delež lastnih sredstev iz
ob inskega prora una, tako da ta znaša za leto 2007: 713.687 EUR in za leto 2008: 658.418
EUR. Delež sredstev Fundacije za šport se uskladi na podlagi prejete odlo be o sofinanciranju
investicije v letih 2008: 23.000 EUR in v letu 2009: 29.000 EUR. Uskladi se tudi na novo
izra uni delež Ministrstva za šolstvo in šport – šolski del za leto 2008 in sicer 185.615 EUR.
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.
Župan
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Mag. Polona Cvelbar po telefonu ni bila dosegljiva, zato o predlogu ni glasovala.
Pripombe svetnikov k predlogu:
Jože Pirman: o tako pomembni zadevi se ne more odlo ati na dopisni seji.
Matjaž Gruden: Sam bi se bolj zavzemal za prerazporeditev sredstev v okviru NRP iz druge
investicije, kot pa za najetje kredita, vendar zaradi pomembnosti na rtovane investiciji predlog
vseeno podpira.
Sonja Ratej Pirkovi : Pri najetju kredita bo pomembna pravilna izbira posojilodajalca. Razlike
v obrestni meri med posameznimi bankami lahko v kon ni fazi prinesejo velike finan ne
razlike. Sama je pri izbiri pripravljena pomagati pri iskanju najugodnejše ponudbe.
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