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PREDLOG SKLEPA 

O POTRDITVI NOVELACIJE 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - IP 

 

za projekt »Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – 
Počehova.« 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

GRADIVO PRIPRAVIL:   

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 

14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - 

ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 

71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ  (Uradni list RS, št. 60/06, 

54/10, 27/16) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) občinski svet:  

1. Potrditvi NOVELACIJO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - IP za projekt: 
»»Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova«,  kot je  predložen. 

 
2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v IP za morebitne spremembe projekta za potrebe 
javnega razpisa. 
 

 



 

 

Obrazložitev: 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016 (v nadaljevanju: Uredba), v 

svojem 13. členu določa, da je Investicijski program (v nadaljevanju: IP) s svojim tehnično-

tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. 

IP za projekt »Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova«, je Občinski 
svet Občine Sveta Ana sprejel na 5. redni seji dne 25. 9. 2019. 
 
Vodilni partner v projektu je Občina Šentilj, v postopku javnega javnega naročanja gradnje za 

izvedbo Rekonstrukcije tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova, so v zaključni fazi, 

pred izdajo odločitve o izboru izvajalca del. 

Pred objavo odločitve moramo vse občine sprejeti novelacijo investicijskega programa (IP). V 

novelaciji IP pri višini sredstev ni sprememb, saj so vrednosti enake kot so se že potrdile ob 

vlogi na MOP.  Sprememba v novelaciji IP je le v dinamiki financiranji, katera se je zamaknila, 

zaradi javnega naročanja. 

 

Občinskemu svetu predlagamo potrditev predlagane novelacije IP-ja.  

 

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus 

 

 

 

                                                                                                   Silvo Slaček, župan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


