
    

 

  OBČINA GORNJI GRAD 

OBČINSKI SVET 

Attemsov trg 3, 

         3342 Gornji Grad 
 

  tel: (03) 839-18-50
  fax: (03) 839-18-64 

  E-mail: obcina@gornji-grad.si 
 

Datum: 19.02.2020 

Naš znak: 03203-0002/2018-2020-3 
 

ZAPISNIK 

 

2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila izvedena v ponedeljek 

17.02.2020, od 10.00 ure, do srede 19.02.2020, do 09.00 ure. 

Glasovanje je potekalo elektronsko 

 
Dnevni red: 

 

1. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za investicijo 

»Ureditev lokalne ceste LC 107050 Križ - Florjan - Krnica« – Odsek mimo Jam 

 

V skladu z 21. členom Poslovnika občinskega sveta se lahko dopisna seja opravi, kadar ni pogojev za 

sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, 

o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o 

zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Ker sprejem 1. točke dnevnega reda ne 

predstavlja nič od naštetega in ker je potrebno ta sklep sprejeti čimprej, zaradi prijave na razpis, je 

župan Anton Špeh sklical to dopisno sejo. 

 

Dopisna seja je potekala elektronsko od ponedeljka 17.02.2020, od 10.00 ure, do srede 19.02.2020, do 

09.00 ure. Glasovalo je skupno 11 članov občinskega sveta, ki so se s sprejetjem Sklepa o potrditvi 

dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za investicijo »Ureditev lokalne ceste LC 

107050 Križ - Florjan - Krnica« – Odsek mimo Jam strinjali.  

 

Občinski svet sprejme naslednji sklep: 

 

Na podlagi 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 16. člena Statuta 

Občine Gornji Grad (UG SO št. 08/16) ) je Občinski svet Občine Gornji Grad, na svoji 2. dopisni seji, 

dne 19. februarja 2020, sprejel naslednji  

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP) 

za izvedbo investicije »Ureditev lokalne ceste LC 107050 Križ – Florjan – Krnica« – Odsek mimo 

Jam, ki ga je izdelal Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. Nazarje, februar 2020. 

 

1. Vrednost investicije po tekočih cenah, ki se bo izvajala v letu 2020 znaša 391.350 EUR z 

vključenim DDV. Izvedba del je načrtovana v časovnem načrtu v DIIP-u od junija 2020 do 

julija 2020, za izgradnjo ceste »Odsek mino Jam« v dolžini 1.226 m in širini 3,25 m. 

2. Vire za financiranje po tekočih cenah zagotavljajo: 

• Lastna finančna sredstva občine v znesku         141.915 EUR z DDV 

• Nepovratna sredstva na osnovi 23. čl.  ZFO-1 v znesku      166.290 EUR z DDV 
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• Povratna kreditna sred. na osnovi 23. čl. ZFO-1 v znesku     83.145 EUR z DDV 

3. Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje zadolžitev za izvedbo investicije iz deleža 

razpoložljivih sredstev občinam za sofinanciranje investicije v skladu z ZFO-1 v letu 2020 za 

občino Gornji Grad za povratna (kreditna) sredstva v znesku 83.145 EUR. 

4. V kolikor se odobritev o sofinanciranju s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo spremeni ali če se spremenijo ključne predpostavke, se terminski plan v DIIP-u 

ustrezno korigira, prav tako morebitne druge okoliščine, za kar župan sprejme noveliran sklep.  

5. Župan potrdi tudi investicijski program (IP). 

6. Sklep velja z dnem sprejema. 

 

 

Zapisala:        Župan: 

ZAVOLOVŠEK Liza l. r.                   ŠPEH Anton l. r. 


