OPOMNIK
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (UEM) (Ur.l. RS 60/06 in 54/10)


Investicijsko dokumentacijo je dolžan pripraviti investitor. Za DIIP je priporočeno, da jo izdela
sam oz. njegove strokovne službe, za višje stopnje investicijske dokumentacije (PIZ, IP, NIP)
pa se lahko vključi zunanje eksperte.
Naziv investicijske
dokumentacije
1

Dokument identifikacije
investicijskega projekta

2 Predinvesticijska zasnova

3

Investicijski program

Kratica

Angleški izraz

Obvezna izdelava* nad ….
EUR (4. člen UEM)**

DIIP (ali
samo DIP) Project Fische

300.000 EUR

PIZ

Pre-feasibility
Study

2.500.000 EUR

IP

Feasibility
Study

500.000 EUR

kdo jo potrdi

najnižja stopnja
projekt.dok. (po ZGO)
kot strokovna podlaga

odgovorna oseba investitorja idejne rešitve
odgovorna oseba investitorja,
lahko predhodno imenjuje
strokovno skupino za pregled idejna zasnova
odgovorna oseba investitorja,
lahko predhodno imenjuje
strokovno skupino za pregled idejni projekt

* za uporabnike javnih financ
** v stalnih cenah z vključenim in posebej prikazanim DDV





Opomniti velja naslednje: Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen
investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska
dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako
podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.
DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) je dokument, kjer se ideja da na papir
(kdo, kaj, kako, koliko ˝čez prst˝ bo to stalo) in hkrati minimalna podlaga, da se projekt lahko
uvrsti v državni proračun. V kolikor DIIP nadomešča kasnejšo investicijsko dokumentacijo
(vrednost pod 500.000 €), mora ta vsebovati tudi določene elemente PIZ in IP, npr. prikazati
nabor možnih variant in izbor optimalne, analizo stroškov in koristi (ali so rezultati investicije
vredni več od stroškov), predstavitev optimalne variante.

DIIP (vse
prvine za
odločitev)


IZVEDBA
projekta

PIZ pomeni predinvesticijsko zasnovo, ki jo je po uredbi potrebno pripraviti za projekte z
vrednostjo nad 2.500.000 € (po stalnih cenah z vključenim in posebej prikazanim DDV) in
vključuje razne študije, raziskave in analize predmetnega predloga. V prvi vrsti je njen namen
preigrati različne variante(variante se razlikujejo po lokacijah, rokih, tehnoloških rešitvah,
obsegu, virih in načinih financiranja, itd.) za dosego zadanih ciljev in izbor optimalne.

IP+

Izvedba
projekta

Študija
izvedbe (ŠI)

PIZ
varianta 1

DIIP


varianta 2

optimalna varianta

...

IP je investicijski program in je po uredbi obvezen za projekte nad 500.000 € (po stalnih
cenah z vključenim in posebej prikazanim DDV). Predstavlja podroben opis ciljev in vsega
potrebnega za njihovo doseganje, z drugimi besedami se v njem do podrobnosti opiše
izbrana varianta (odgovorne osebe, organizacija, oceno vrednosti, časovni načrt…)
Investicijski program (oziroma DIIP, v kolikor ta nadomešča IP) je podlaga za začetek
izvedbene faze projekta.



DIIP

IP +
Študija
izvedbe
(ŠI)

IZVEDBA
projekta



Novelacija IP je dopolnjen/spremenjen investicijski program, ki se pripravi v primeru večjih
odstopanj (predvsem odstopanje za več kot 20% od izhodiščne vrednosti)

novelacija
IP
(PIZ) in IP
DIIP

IZVEDBA
PROJEKTA

