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Številka:604-41/2022 

Datum: 30.1.2023    VABILO 

 
Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar 

 

S PRAVILNO PRIPRAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE DO 

USPEŠNO IZVEDENEGA PROJEKTA 

Ponedeljek, 27.2. 2023 od 10.00 do 13.30 

Pred nami je nova finančna perspektiva, pripravljeni bodo novi razpisi za prepotrebne 

investicije in največ se jih seveda izvede v občinah. Nedvomno se vsi zavedamo, da se s 

pripravo pravilne investicijske dokumentacije prične vsak investicijski projekt, ki se deloma 

ali v celoti financira iz javnih sredstev. Ko je ta del »pod streho« sledi njegova uvrstitev v 

NRP. Če temu sledi pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, pa je treba v večini 

primerov izdelati tudi študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi. In temu sledi priprava 

vloge, ki pa seveda zahteva usklajenost z investicijsko dokumentacijo. 

 

Narediti je treba kar precej korakov, poznati veliko predpisov in dobrodošle so tudi izkušnje, 

da pridemo od prve do zadnje točke. Za uspeh pa je treba že osvojeno znanje nadgrajevati, 

dopolnjevati in to je eden glavnih namenov seminarja.  

 

Da bi imeli pri vseh postopkih imeli čim manj težav, vas vabimo, da se nam pridružite na 

seminarju, na katerem bo predavateljica mag. Nataša Dolanc Jerman predstavila vse kar 

je treba vedeti o predpisih in postopkih pri uspešni pripravi investicijske dokumentacije. 

 

Ciljna skupina tokratnega seminarja so direktorji občinskih uprav in javnih zavodov, 

zaposleni na občinskih upravah, ki opravljajo naloge vezane na investicije, odgovorne osebe 

za podpis dokumentacije, člani komisij, ki to dokumentacijo podpisujejo, skratka vsi, ki so 

vpeti v postopke in izvedbe projektov.   
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Program: 

1. Predstavitev zakonodaje, ki ureja področje priprave investicijske 

dokumentacije: 

• Zakon o javnih financah,  

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ, itd. 

 

2. Predstavitev vrst investicijske dokumentacije: 

• DIP 

• PIZ 

• IP 

3. Pravilna priprava in obravnava investicijske dokumentacije: 

• kdo je za kaj zadolžen in odgovoren, 

• na kaj je treba biti še posebej pozoren in česa se ne sme pozabiti/izpustiti,  

• obvezne priloge k dokumentom,  

• do kakšnih napak prihaja v praksi in kako se jim izogniti, itd.  

 

4. Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev 

 

 

Seminar bo trajal 4 šolske ure s 30 minutnim odmorom po koncu druge ure. 

 

 V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do 

odpovedi izobraževanja. 

 

Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do četrtka, 23.2. 2023, 

na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si. 

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si. 

 

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ 

 

Vljudno vabljeni 

 

Združenje občin Slovenije 
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