OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA–
(DIIP)
Investitor:
Naslov:

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-4), Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list
RS št. 44/12) je občinski svet na 35. redni seji dne 06.02.2014 sprejel naslednji sklep:
Potrdi se:

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo:
DOM KRAJANOV PLAČE, ki ga je izdelala: Občinska uprava, Oddelek za
investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, januarja 2014.

Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena Zakona o
financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij
v letu 2014.
2. V NRP občine se (obkroži):
• uvrsti nova naložba;
• spremeni veljavna naložba.
Odobri se izvedba investicije.
3. Skladno z DIIP in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 314.060,89€ brez DDV oziroma 383.148,89€ z
DDV in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2014 (sklep o potrditvi DIIP)
do marca 2015.
4. Vire za financiranje zagotavljajo:
• RS – državni proračun
v znesku
• Občina Ajdovščina:
v znesku
žig

69.572,00 €
313.576,89 €
Marjan Poljšak, župan
podpis
__________________

Številka: 351-97/2013-6
Datum: 06.02.2014

OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS, št. 44/12) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na 35. redni seji dne 06.02.2014 sprejel:

SKLEP

O POOBLASTILU ZA DOPOLNITVE IN PRIPRAVO KONČNEGA BESEDILA
DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA–
(DIIP)

Občinski svet pooblašča župana, da pripravi dopolnitve in končno besedilo Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo: DOM KRAJANOV PLAČE, ki ga je
izdelala: Občinska uprava, Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne
službe, januarja 2014, v kolikor se te ne nanašajo na višino in vire financiranja.
Številka: 351-97/2013-7
Datum: 06.02.2014

žig

Marjan Poljšak, župan
podpis
___________________

