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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 98. členom Poslovnika MOL, postavljam ustno vprašanje, ki zadeva izdelavo in potrditev 

Investicijskega programa: 

 INVESTICIJSKI PROGRAM 

1. Kako se imenuje dokument, s katerim MOL prehaja v izvedbeno fazo po 

pripravljeni investicijski dokumentacij in kdo ta dokument potrjuje?  
Ta dokument, po katerem vprašujemo, bi moral biti identičen dokumentu, ki je predpisan v Zakonu o 

javnih financah (ZJF), 23. člen, 3. točka  

in  

po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uredba),  

10. člen - (vrste investicijske dokumentacije), (1) Glede na fazo projektnega cikla je treba izdelati naslednje 

vrste investicijske dokumentacije: 
1. pri načrtovanju oziroma pred odločitvijo o investiciji: 
– dokument identifikacije investicijskega projekta, 
– predinvesticijsko zasnovo, 

– investicijski program ali njegovo novelacijo;  

in  

24. člen, 3. odstavek, zadnji stavek, ki se glasi: ”S potrditvijo investicijskega programa se stanje 

projekta lahko spremeni v izvajanje.” 

 

2. Na osnovi katerega dokumenta MOL izvaja novelacije investicijskih 

projektov, ko se pojavijo takšne spremembe, da je novelacija potrebna in kdo 

potrjuje novelacijo takega dokumenta? 

3. Koliko novelacij investicijskih projektov, ki so primerne novelaciji v skladu z 

Uredbo, je MOL pripravila v času vseh treh mandatov župana gospoda 

Zorana Jankovića? Prosim navedite naslove projektov  
 

OBRAZLOŢITEV 

Na svetniško vprašanje št. 03200-11/2012-9 z dne 15.10.2012, Koliko Investicijskih programov (IP) 

pripravljenih v skladu s 3. točko 23. člena Zakona o javnih financah (ZJF) in Uredbo  o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uredba), je ţupan MOL potrdil od začetka svojega prvega mandata v letu 2006 do danes, je 

odgovorila direktorica Uprave MOL in v dopisu št. 03200-15/2012-4 z dne 8.11.2012 eksplicitno 

odgovorila, da ţupan MOL v času svojega mandata od začetka do danes ni potrdil nobenega 

Investicijskega programa.   

Zato, zaradi dejstva, da MOL izvaja investicijske projekte z javnimi financami brez Investicijskega 

programa (IP) pripravljenega po zahtevah ZJF v skladu z Uredbo, prosim za ustni odgovor na 

postavljena vprašanja. 

Prosim, da ob ustnem odgovoru na 21. seji MS MOL posredujete tudi pisni odgovor, za kar se vam 

zahvaljujem. 

                                                                                                             Mirko Brnič Jager l.r., 

                                                                                                                   mestni svetnik 


