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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

ŽUPAN 

Številka: 0321-0003/2014-001 
Datum. 6.4.2016 
          Točka 12 
 
 
Zadeva: Predlog za obravnavo na 11. seji Občinskega sveta Občine 

Lovrenc na Pohorju 
 
Naslov: OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POOBLASTILU ŽUPANU 

ZA POTRJEVANJE NOVELACIJE INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 

 
Predlagatelj: Župan Občine Lovrenc na Pohorju 
 
Postopek:  enofazni postopek 
 
Poročevalec na seji: Albina Pajtler 
 
Pravna podlaga: 5. člen Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št 13/2011 in 17/2014) 

 
 
Finančne posledice sprejetja sklepa: Ni neposrednih dodatnih finančnih posledic, 
za realizacijo projekta pa je potrebno uskladiti proračunska sredstva (posebni del ali 
NRP) v skladu z novelirano investicijsko dokumentacijo. 
 
Župan občine predlaga Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju v sprejem 
naslednji predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju pooblašča župana Občine Lovrenc na 
Pohorju, da v primerih potrebe po manjših vsebinskih in finančnih spremembah 
investicijske dokumentacije (DIIP, IP) v postopku usklajevanja podatkov ob 
prijavah za koriščenje evropskih/državnih sredstev potrdi novelirano 
investicijsko dokumentacijo. Sprememba vrednosti projekta je v tem primeru 
dovoljena do 20% skupne vrednosti investicije. 
 
 
 
 

    Občina Lovrenc na Pohorju 
             župan  

                                                                              Joško Manfreda 
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O b r a z l o ž i t e v 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) določa pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta, - DIIP, 

investicijski program – IP) za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo 

po predpisih, ki urejajo javne finance. 

Pripravo DIIP zagotovi investitor, ki se do njega opredeli tako, da ga s sklepom potrdi 

ali zavrne. 

»Potrjen investicijski projekt« je projekt, za katerega je izdelana predpisana 

investicijska dokumentacija, ki jo investitor na podlagi predhodnega vrednotenja oceni 

in potrdi s sklepom. 

Če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (na primer 

sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na 

trgu kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, 

da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski 

dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene 

vrednosti projekta, se investicijski program spremeni in dopolni (novelira). Isto velja za 

DIIP, saj se ta v primeru, da IP ni obvezen, ob dopolnitvi z določenimi vsebinami, šteje 

za IP. 

Javni razpisi ali pozivi za sofinanciranje projektov z evropskimi ali državnimi sredstvi 

določajo različne pogoje za sofinanciranje projektov, ki se najpogosteje nanašajo na: 

- različno opredeljene upravičene in neupravičene stroške na projektu, 

- različne vire financiranja in različno višino teh, 

- fiksno določeni % posamezne vrste del/opreme v sklopu projekta, 

- čas nastanka posameznih stroškov ipd. 

V kolikor v izdelanem investicijskem dokumentu prihaja do neskladnosti tovrstnih 

podatkov, ga je potrebno novelirati, da lahko ob prijavi na javne razpise/pozive za 

sofinanciranje projektov oddamo popolne vloge z usklajenimi podatki tudi z 

investicijsko dokumentacijo. V nekaterih primerih vloge sploh ni možno/dopustno 

oddati kot nepopolne, ali pa je to dopustno, a že v naprej vemo, da bomo pozvani na 

dopolnitev vloge (v delu uskladitve podatkov z investicijskim dokumentom).  

Ker so roki za oddajo vlog oz. prijavo pogosto zelo »napeti« in kratki, predlagamo, da 

za potrebe prijav na javne razpise/pozive za sofinanciranje projektov občinski svet 

pooblasti župana, da v primerih potrebe po manjših vsebinskih in finančnih 

spremembah investicijske dokumentacije lahko potrdi novelirano investicijsko 

dokumentacijo v okviru finančnega odstopanja do 20 % investicije. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
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Občine imajo to problematiko različno urejeno:  

- investicijsko dokumentacijo potrjuje občinski svet,  

- investicijsko dokumentacijo potrjuje odgovorna oseba investitorja, 

- novelacijo investicijske dokumentacije potrjuje občinski svet, 

- za potrditev novelacije investicijske dokumentacije občinski svet pooblasti 
župana, 

- ob sprejemu sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije občinski svet 
istočasno sprejme tudi sklep o potrditvi morebitne novelacije investicijske 
dokumentacije. 

Smatramo, da je ureditev, ko za potrditev novelacije investicijske dokumentacije 
občinski svet pooblasti župana, glede na zgoraj navedene razloge, najprimernejša, 
zato  župan predlaga Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju, da sprejeme 
zgoraj navedeni predlog sklepa. 


