
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 
27/16) in Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  (MUV, št. 22/10, 12/14, UGSO, št. 57/17, 3/2019, 
Uradno glasilo e-občina 6/2020) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na ____. izredni seji, 
dne____________,  sprejel 

 
 

SKLEP  
O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 
 
Investitor/občina: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Naslov: Trojiški trg 26 
Pošta: 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

 
 

1. Potrdi se INVESTICIJSKI PROGRAM za investicijo KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP 
SLOVENSKE GORICE, ki ga je izdelal RISO d.o.o., septembra 2020 (v nadaljevanju: IP). 

2. V NRP občine se naložba uskladi z določili IP. 

3. Odobri se nadaljevanje izvedbe investicije. 

4. Skladno z IP vrednost investicije po tekočih cenah znaša 15.544.584,05 EUR z DDV in se bo izvajala 
skladno s časovnim načrtom od marca 2021 do junija 2023. 

5. Predvideni viri za izvedbo naložbe so: 
• Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija         9.952.437,05 EUR 
• Občine 5.592.147,00 EUR 

6. Operacija KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne 
naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno 
s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Naložba v vašo prihodnost. 

 
7. Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah pooblašča župana za potrditev vseh sprememb, 

dopolnitev investicijske dokumentacije, za potrditev vseh novelacij IP in za spremembe NRP občinskega 
proračuna, ki bi bile potrebne zaradi zagotovitve sofinancerskih sredstev. 

 
 
 
Številka: 411-1/2018 
Datum: 
 
                David KLOBASA 
                        ŽUPAN 


