OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET
PREDLOG

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št.
41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na
…………..seji dne ……………….sprejel

SKLEP

1. člen

Občinski svet Občine Kanal ob Soči pooblašča župana za potrditev investicijske
dokumentacije za vse projekte, za katere je v Proračunu odprta proračunska postavka ali pa
so projekti uvrščeni v Načrt razvojnih programov.
2. člen
Pooblastilo velja do 30.9.2018.
3. člen

Z navedenim dokumentom se Občinski svet seznani na prvi naslednji redni seji.
4. člen

Ta sklep velja takoj.

Številka: …………………
Datum:………………….
Župan Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi

OBRAZLOŽITEV:
Investicijska dokumentacija mora biti izdelana na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06 in 54/10).
Uredba določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske
projekte in druge ukrepe, ki se financirajo v skladu z Zakonom o javnih financah. Zakon o
javnih financah in področni predpisi podrobneje določajo obravnavo in sprejem proračuna.
S sprejemom proračuna Občinski svet potrdi tudi investicije, ki jih je dolžan izvajati župan kot
organ za izvajanje proračuna. Za vsako investicijo je glede na njihovo vrednost skladno z
Uredbo potrebno pripraviti investicijsko dokumentacijo, in sicer: Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP), Predinvesticijsko zasnovo (PZI) in Investicijski program (IP) ali
njegovo novelacijo.
V 2. členu Uredba opredeljuje investitorja kot pravno osebo, ki je navedena v investicijski
dokumentaciji,v našem primeru je Občina Kanal ob Soči, ki jo po Zakonu o lokalni
samoupravi in Statutu Občine Kanal ob Soči, predstavlja župan.
Glede na dejstvo, da Uredba zahteva, da se do izdelave investicijske dokumentacije
investitor opredeli s pisnim sklepom, s katerim potrdi posamezen dokument, predlagamo
občinskemu svetu, da za izdajo pisnega sklepa in s tem potrditev investicijske dokumentacije
pooblasti župana, saj potrditev teh dokumentov že pomeni fazo razvojnih projektov.

