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ZADEVA: Seznanitev občinskega sveta s sprejemom sklepa o potrditvi dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nakup e-vozila v sklopu 

projekta  »VOZIMO NA SONCE«, september 2019  

 

PRAVNA PODLAGA: sklep občinskega sveta Občine Loški Potok 

PREDLAGATELJ: Ivan Benčina, župan 

PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK 

POROČEVALEC: Sašo Debeljak 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Razlogi za seznanitev občinskega sveta s sprejemom sklepa o potrditvi 

dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nakup e-vozila v 

sklopu projekta »VOZIMO NA SONCE«,  september 2019 

 

Občinski svet Občine Loški Potok je na 2. redni seji 20. 12. 2018 na podlagi 14. člena Statuta 

občine Loški Potok (Ul. RS, št. 41/17) pooblastil župana, da lahko v primeru potrebe po 

hitrem sprejemu DIIP-a ali IP-a te dokumente potrdi sam. Z vsebino sprejetih dokumentov 

župan seznani občinski svet na prvi naslednji seji.  

Razlog za izdelavo DIIP je prijava na razpis za sofinanciranje projekta »vozimo na sonce« 

preko LAS-a ter umestitev v proračun za leto 2020 in NRP v kolikor bo sofinanciranje 

odobreno na razpisu. 

 

2. Ocena finančnih posledic 

 

Občina Loški Potok se je prijavila na razpis za sofinanciranje nakupa električnega avtomobila 

preko LAS-a. V projektu nastopajo Občina Loški Potok kot nosilec in Lesna zadruga Loški 

Potok in društvo upokojencev Loški Potok kot partnerja. Občina Loški Potok naj bi 

sofinancirala električni avtomobil, Lesna zadruga sončno elektrarno nad parkiriščem 

večnamenskega objekta Hrib, društvo upokojencev pa naj bi opravljajo prostovoljne prevoze 

z električnim avtomobilom. 

Na podlagi DIIP –a bo investicija umeščena v proračun za leto 2020. V letu 2020 se za nakup 

električnega avtomobila nameni 41.000 eur. Predvideno sofinanciranje preko razpisa LAS pa 

je 80% neto cene kar znese 25.584 eur.  

 

3. Predlog 

 

Občinski svet Občine Loški Potok se seznanja z vsebino sprejetega dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nakup e-vozila v sklopu projekta 

»vozimo na sonce« september 2019.   

 

Pripravil:                    Ivan Benčina 

Sašo Debeljak                                                                                                 ŽUPAN                                                                                                      


