
 

PRILOGA 12 

 

 

                               

 

 

 

 

Obrazec 

 

za neposredno potrditev operacije iz vloge prijavitelja 

za projekt, skupino projektov, ali program, ki ga izvaja upravičenec 

Sklad: Kohezijski sklad  

Naložba: Naložba v infrastrukturo 

Projekt: 
OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE 

SAVE – 1.SKLOP 



 
 

A. IDENTIFIKACIJA 
 

A.1  Izvedbeni načrt operativnega programa 

Izvedbeni načrt operativnega programa Način izbora operacij v izvedbenem načrtu operativnega 

programa  

Vnese: PO 

(vnesi št. sprejetega INOP oz spremembe INOP) 

Vnese PO 

(navedi naziv NO v INOP) 

 

A.2  Operativni programov, prednostne osi, prednostne naložbe in specifični cilji 

OP Prednostna os OP  Prednostna naložba OP Specifični cilj OP 

Operativni program za 

izvajanje kohezijske 

politike v programskem 

obdobju 2014-2020 

06 BOLJŠE STANJE 

OKOLJA IN BIOTSKE 

RAZNOVRSTNOSTI 

6ii - Vlaganje v vodni 

sektor za izpolnitev 

zahtev okoljske 

zakonodaje Unije ter za 

zadovoljitev potreb po 

naložbah, ki jih 

opredelijo države 

članice in ki presegajo 

te zahteve 

2. Večja zanesljivost 

oskrbe z zdravstveno 

ustrezno pitno vodo 

 
 
A.3  Neposredna potrditev operacije 
 

Neposredna potrditev operacije  

Vnese prijavitelj/upravičenec 

OSKRA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE – 1.SKLOP 

Če je podana informacija o tem, da je operacija veliki projekt: 

- vnesite datum predložitve operacije na Komisijo  

Vnese: PO 

< Vnesi (dd.mm.llll)> 

- vnesite datum tihe privolitve / odobritve Komisije  

Vnese: PO 

< Vnesi (dd.mm.llll)> 

- vnesite številko CCI  

Vnese: PO 

< Vpiši številko CCI> 

 
 



 
 
A.4 Informacija o tem, ali je operacija skupni akcijski načrt(izberi »da« ali »ne«)1  
 
Izbere: PO 

   da     ne 

 
A.5 Naziv operacije  
 

Naziv oz. naslov  

Vnese prijavitelj/upravičenec 

Vnese naziv operacije 

OSKRA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE – 1.SKLOP 

 

A.6 Sklad  
 

Sklad  

Vnese prijavitelj/upravičenec 

KS 

 
 
A.7 Datum akta o izboru operacije na izvajalskem organu (če relevantno) 
 
G.7.1 Vnesite datum akta o izboru operacije na izvajalskem organu: 

 
Vnese: PO 

<Vnesi (dd.mm.llll)> 

 
A.8 Datum akta o izboru operacije na posredniškem organu (če ni pred tem izvajalski organ)  
 
G.8.1 Vnesite datum na posredniškem organu: 

 
Vnese: PO 

Vnese: PO 

<Vnesi (dd.mm.llll)> 

 
 
 

 
1 Skupni akcijski načrt je operacija, katere področje uporabe je opredeljeno in ki se upravlja glede na učinek in rezultate, ki se z njo 

dosežejo. Vključuje projekt ali skupino projektov, katerega oziroma katerih bistvo ni zagotavljanje infrastrukture in za izvajanje katerega 

oziroma katerih je odgovoren upravičenec v okviru operativnega programa ali programov. Realizacije in rezultate skupnega akcijskega 

načrta skupaj določita država članica in Komisija, prispevajo pa k posebnim ciljem operativnih programov in so podlaga za podporo iz 

skladov. Rezultati se nanašajo na neposredni vpliv skupnega akcijskega načrta. Upravičenec v skupnem akcijskem načrtu je oseba javnega 

prava. Skupni akcijski načrti ne štejejo kot veliki projekti (podlaga: UREDBA (EU) št. 1303/2013, poglavje III). 



G.8.2 Vnesite datum na PO ZMOS: 

 
Vnese: PO 

<Vnesi (dd.mm.llll)> 

 
A.9 Datum akta o izboru operacije na nosilnem posredniškem organu (če relevantno)  
 
G.9.1 Vnesite datum na nosilnem posredniškem organu: 

 
Vnese: PO 

<Vnesi (dd.mm.llll)> 

 

 
A.10 Nosilni posredniški organ (če relevantno, OP 4.1)  

Vnese: PO 

A.10.1 Ime (vnesi) 

A.10.2 Naslov (vnesi) 

A.10.3 Ime odgovorne osebe (vnesi) 

A.10.4 Položaj odgovorne osebe (vnesi) 

A.10.5 Telefonska številka (vnesi) 

A.10.6 E-naslov (vnesi) 

A.10.7 Ime kontaktne osebe (vnesi) 

A.10.8 Položaj kontaktne osebe (vnesi) 

A.10.9 Telefonska številka (vnesi) 

A.10.10 E-naslov (vnesi) 

 
A.11 Posredniški organ (na eni vlogi je lahko več PO -  npr. ZMOS oz. MZI) )  

Vnese: PO 

A.11.1 Ime (vnesi) 

A.11.2 Naslov (vnesi) 

A.11.3 Ime odgovorne osebe (vnesi) 

A.11.4 Položaj odgovorne osebe (vnesi) 

A.11.5 Telefonska številka (vnesi) 

A.11.6 E-naslov (vnesi) 

A.11.7 Ime kontaktne osebe (vnesi) 

A.11.8 Položaj kontaktne osebe (vnesi) 

A.11.9 Telefonska številka (vnesi) 

A.11.10 E-naslov (vnesi) 

 
A.12 Izvajalski organ (če relevantno) )  

Vnese: PO 

A.12.1 Ime (vnesi) 

A.12.2 Naslov (vnesi) 

A.12.3 Ime odgovorne osebe (vnesi) 

A.12.4 Položaj odgovorne osebe (vnesi) 

A.12.5 Telefonska številka (vnesi) 

A.12.6 E-naslov (vnesi) 

A.12.7 Ime kontaktne osebe (vnesi) 

A.12.8 Položaj kontaktne osebe (vnesi) 

A.12.9 Telefonska številka (vnesi) 

A.12.10 E-naslov (vnesi) 



 
A.13 Upravičenec (v primeru, da jih je več, se poda informacije za vsakega posebej)  

Vnese prijavitelj/upravičenec 

A.13.1 Ime OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM  
A.13.2 

Naslov 

Trg Davorina Jenka 13 

4207 Cerklje na Gorenjskem 

A.13.3 Davčna številka SI 14251086 
A.13.4 Tip upravičenca Javna uprava – občina  
A.13.5 Ime odgovorne osebe Franc Čebulj 
A.13.6 Položaj odgovorne osebe župan 
A.13.7 Telefonska številka +386 4 28 15 800 
A.13.8 E-naslov obcinacerklje@siol.net 
A.13.9 Ime kontaktne osebe Marta Jarc 
A.13.10 Položaj kontaktne osebe direktorica občinske uprave 

A.13.11 Telefonska številka +386 4 28 15 814 
A.13.12 E-naslov Marta.jarc@cerklje.si 
A.13.13 Velikost podjetja  / 
 

A.1.1 Ime OBČINA ŠENČUR 

A.11.2 Naslov Kranjska cesta 11 
4208 Šenčur 

A.11.3 Davčna številka SI 85537322 

A.11.4 Tip upravičenca Javna uprava – občina  

A.11.5 Ime odgovorne osebe Ciril Kozjek 

A.11.6 Položaj odgovorne osebe Župan 

A.11.7 Telefonska številka +386 4 251 91 00 

A.11.8 E-naslov obcina@sencur.sii 

A.11.9 Ime kontaktne osebe Marija Cankar 

A.11.10 Položaj kontaktne osebe Tajnik občinske uprave 

A.11.11 Telefonska številka +386 4 251 91 02 

A.11.12 E-naslov Marija.cankar@sencur.si 

A.11.13 Velikost podjetja  / 
 

A.1.1 Ime OBČINA KOMENDA 

A.11.2 Naslov Zajčeva cesta 23 
1218 Komenda 

A.11.3 Davčna številka SI 22332570 

A.11.4 Tip upravičenca Javna uprava – občina  

A.11.5 Ime odgovorne osebe Stanislav Poglajen 

A.11.6 Položaj odgovorne osebe Župan 

A.11.7 Telefonska številka +386 1 727 74 00 

A.11.8 E-naslov Obcina@komenda.sii 

A.11.9 Ime kontaktne osebe Bernarda Pavlinič 

A.11.10 Položaj kontaktne osebe Vodja režijskega oddelka 

A.11.11 Telefonska številka +386 1 727 74 00 

A.11.12 E-naslov Bernarda.pavlinic@komenda.si 

A.11.13 Velikost podjetja  / 
 

 

 

mailto:Obcina@komenda.sii
mailto:Bernarda.pavlinic@komenda.si


A.1.1 Ime OBČINA VODICE 

A.11.2 Naslov Kopitarjev trg 1 
1217 Vodice 

A.11.3 Davčna številka SI 61348139 

A.11.4 Tip upravičenca Javna uprava – občina  

A.11.5 Ime odgovorne osebe Aco Franc Šuštar 

A.11.6 Položaj odgovorne osebe Župan 

A.11.7 Telefonska številka +386 1 833 26 10 

A.11.8 E-naslov obcina@vodice.si 

A.11.9 Ime kontaktne osebe Miran Sirc 

A.11.10 Položaj kontaktne osebe Višji svetovalec 

A.11.11 Telefonska številka +386 1 833 26 21 

A.11.12 E-naslov Miran.sirc@vodice.si 

A.11.13 Velikost podjetja  / 
 

A.1.1 Ime MESTNA OBČINA KRANJ 

A.11.2 Naslov Slovenski trg 1 
4000 KRANJ 

A.11.3 Davčna številka SI 55789935 

A.11.4 Tip upravičenca Javna uprava – občina  

A.11.5 Ime odgovorne osebe Matjaž Rakovec 

A.11.6 Položaj odgovorne osebe Župan 

A.11.7 Telefonska številka +386 4 237 30 00 

A.11.8 E-naslov obcinakranj@kranj.si 

A.11.9 Ime kontaktne osebe Bor Rozman 

A.11.10 Položaj kontaktne osebe direktori občinske uprave 

A.11.11 Telefonska številka +386 4 23 73 112 

A.11.12 E-naslov Bor.rozman@kranj.si 

A.11.13 Velikost podjetja  / 
 

 

mailto:obcinakranj@kranj.si


B. Opis  
 

B.1  Opis operacije  

 
B.1.1  Predložite kratek in jedrnat opis operacije (predstavite cilj(e), namen, vprašanja, ki jih bo obravnavala, 

objekte, ki bodo zgrajeni, npr. ciljna skupina, itd.). 

Vnese prijavitelj/upravičenec 

 

Predmet projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)« je zagotovitev dolgoročne varne, 

kakovostne in zanesljive vodooskrbe na območju občin: Cerklje na Gorenjskem, del Kranja, del Šenčurja, 

Komende, Vodice, ki predstavlja zaključeno celoto, saj vsebuje izboljšanje stanje obstoječih vodnih virov, 

hidravlično izboljšavo cevovodov s pripadajočimi objekti, tako da bo zagotovljena celovitost vodooskrbe po 

zaključku projekta. 

 

Namen izvedbe projekta je povečanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo na območju predmetnih občin. Poleg 

primarnih ciljev, bodo doseženi tudi sekundarni cilji projekta: zagotovitev rezervnih vodnih količin, optimizacija 

delovanja celotnega sistema, izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer in zmanjšanje vodnih izgub. 

 

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)« sledi specifičnemu cilju Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje 

okolja in biotske raznovrstnosti« (podrobneje obravnavano v poglavju 3.1 Cilji projekta) in sicer: 

- Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

 

V okviru tega specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednji rezultat in učinek projekta: 

- Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode: 

Na območju vodovodnega sistema bo v letu 2023 zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne 

vode 29.234 prebivalcem. Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno 

ustrezne pitne vode prispeva 5,38% delež k končni vrednosti cilja RS za leto 2023 (29.234/(1.977.000-

1.434.000)=5,38%) 

- Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo: Na območju vodovodnega sistema bo 

dodatnih 29.234 prebivalcev deležno boljše oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo glede na trenutno 

stanje, kar prispeva 14,62% delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (29.234/200.000=14,62%). 

 

Naselja po občinah, kjer bo s projektom zagotovljen varni dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode: -

 Vodovodni sistem Cerklje na Gorenjskem, ki vključuje prebivalce naselij: Adergas, Cerkljanska 

Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Praprotna polica, Pšata, 

Pšenična polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje, Zalog pri Cerkljah, 

Zgornji Brnik, kjer je bilo leta 2018 priključenih na javni vodovod 6.796 prebivalcev, 

- Vodovodni sistem Kranj, ki vključuje prebivalce naselij v občini Šenčur in sicer Prebačevo, Srednja vas 

pri Šenčurju, Šenčur, Trboje, Voglje, Voklo in Žerjavka skupaj 6.154 prebivalcev in prebivalcev v naseljih 

Mestne občine Kranj: Britof, Hrastje, del Kranja, Orehovlje, skupaj 5.130 prebivalcev, 

- Vodovodni sistem Komenda, ki vključuje prebivalce naselij: Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri 

Komendi, Klanec, Komenda, Komendska dobrava, Križ, Mlaka, Moste, Nasovče, Podboršt pri Komendi, Potok 

pri Komendi, Suhadole, Žeje pri Komendi, kjer je bilo v letu 2018 priključenih na javni vodovod 6.239 stalnih 

prebivalcev, 

- Vodovodni sistem Vodice, ki vključuje prebivalce naselij; Bukovica in Utik, Dornice, Koseze, Polje, 

Repnje in Dobruša, Selo, Skaručna, Povodje, Vojsko, Šinkov turn, Vesca, Vodice, kjer je bilo v letu 2018 

priključeno na javni vodovod 4.915 prebivalcev. 



 

B.2 Sorazmernost upravičenosti glede na programsko območje / regijo V-SI in Z-SI (ti. »pro rata«) 
 
B.2.1 Navedite uporabo sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje: 

Izbere: PO 
   da     ne 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (možnih več odgovorov): 

Ali je sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje vezna na izvajanje celotne operacije (vnesi 

»da« ali »ne«)? 

Izbere: PO 
   da     ne 

Ali je sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje vezana na izvajanje posameznih aktivnosti 

operacije (ene ali več) (vnesi »da« ali »ne«)? 

Izbere: PO 
   da     ne 

Ali je sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje vezana na posamezne vrste stroška 

izvajanja operacije (vnesi »da« ali »ne«)? 

Izbere: PO 
   da     ne 

 

Projekt obsega rekonstrukcijo in gradnjo vodovodov in pripadajočih objektov. Projekt obsega: 

• gradnjo primarnih in sekundarnih kanalov v dolžini 24.381 m  cevovodov, 

• ureditev zajetja A in vodohrana, 

• gradnjo objekta za pripravo pitne vode, 

• gradnjo vodohrana Taber, 

• rekonstrukcijo vodohrana Grad in 

• gradnjo 10 vodovodnih vozlišč. 



B.3 Navedba glavne aktivnosti (npr. komponente oz dejavnosti)2  
 
B.3.1 Navedite predvidene aktivnosti operacije (npr. komponente oz. dejavnosti)3: 

Ali je aktivnost vezana na vrsta stroška (vnesi »da« ali »ne«)? 

Izbere: prijavitelj/upravičenec 
 

   da     ne 

Predvidene dejavnosti ali aktivnosti Predvidena vrsta stroška 
Skupni stroški 

(v EUR) 

1. Izgradnja vodovoda in objektov 
1.1.2 Gradnja nepremičnin 11.204.550,01 

6.1 DDV 2.465.000,98 

2. Nadzor nad gradnjo 
7.5. Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev 139.750,00 

6.1 DDV 30.745,00 

3.Obveščanje in informiranje javnosti 
5.9. Drugi stroški informiranja in komuniciranja 51.205,00 

6.1 DDV 11.265,10 

4. Projektna dokumentacija in ostali stroški 
7.5. Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev 574.552,93 

6.1 DDV 126.401,64 

Skupaj 14.603.470,67 

 

 

 

 

 

 
2 V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej.  

V primeru projekta ali programa, ki ga izvaja upravičenec, kjer nastopa več upravičencev in so ti tudi prejemniki sredstev, se na ravni 

vsakega upravičenca izpolni del vloge. 

3 Aktivnosti se v informacijski sistem eMA vnašajo na dva načina (če gre za fizični vnos v Prilogo 12 – izven informacijskega sistema eMA - se 

vnese vse podatke), in sicer: 

1. V kolikor se izbere opcija »DA«: V tabelo se vnesejo samo nazivi posamezne aktivnosti. Pri vnosu plana stroškov (v Prilogi 12 

preglednica D.1.2), pa se na posamezno aktivnost vnese posamezna kategorija stroškov/ vrsta stroškov s predvideno dinamiko 

po letih (upravičene in neupravičene). Informacijski sistem eMA pa avtomatično prenese podatke iz plana stroškov (v Prilogi 12 

preglednica D.1.2) na plan aktivnosti (v Prilogi 12 preglednica B.3.1)(kategorija stroškov/ vrsta stroškov, skupni znesek 

posamezne aktivnosti in seštevek vseh aktivnosti).  

2. V kolikor se izbere opcija »NE«: V tabelo se vnesejo nazive aktivnosti in na posamezno aktivnost vežeš eno ali več kategorij 

stroškov/vrste stroškov (en strošek je lahko vezan na več aktivnosti) ter vneseš vrednost posamezne aktivnosti (upravičene in 

neupravičene strošek). Pri vnosu plana stroškov (v Prilogi 12 preglednica D.1.2) pa se vnesejo samo kategorije stroškov/vrste 

stroškov s predvideno dinamiko po letih, brez navezave na posamezno aktivnost. Skupna vrednost aktivnosti mora biti enaka 

skupni vrednosti plana stroškov (upravičeni in neupravičeni stroški skupaj). 



B.4  Navedba lokacije operacije  
 

B.4.1  Predložite informacijo o lokaciji, na katerem je opredeljeno območje (občina) izvajanja operacije in njenih 

glavnih aktivnosti (v primeru, da te informacije na ravni občine ni možno podati, npr sistemski ukrepi ipd., se 

navedba informacije izpusti). 

 
 
 
 
 
 

Vnese: prijavitelj/upravičenec 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM, KOMENDA, KRANJ, 

ŠENČUR, VODICE 

Vnese: prijavitelj/upravičenec 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM, KOMENDA, KRANJ, 

ŠENČUR, VODICE 



C. Kategorizacija 
 

C.1  Kategorizacija dejavnosti operacije 4 

Vnese v celoti: PO 

PRED
NOS
TNA 
OS 

SKLAD KATEGORIJ
A REGIJ 

B.2.1 KODE 
ZA 
RAZSEŽNOS
T 
„DOMENA 
UKREPA“  

B.2.2 KODE ZA 
RAZSEŽNOST 
„OBLIKA 
FINANCIRANJ
A“ 

B.2.3 KODE 
ZA 
RAZSEŽNOS
T „VRSTA 
OZEMLJA“ 

B.2.4 KODE 
ZA 
RAZSEŽNOST 
„MEHANIZM
I ZA 
OZEMELJSKO 
IZVRŠEVANJE
“ 

B.2.5 KODE 
ZA 
RAZSEŽNOS
T 
„TEMATSKI 
CILJI“ 

B.2.6 KODE ZA 
RAZSEŽNOST 
„GOSPODARSK
A DEJAVNOST“ 

B.2.7 KODE 
ZA 
RAZSEŽNOS
T 
„LOKACIJA“ 

B.2.8 
NARAVA 
NALOŽBE 
(izpolnite 
le za 
produktivn
e naložbe) 

B.2.9 
ZADEVNI 
PROIZVOD 
(izpolnite 
le za 
produktivn
e naložbe) 

B.2.10 
„SEKUNDARN
O PODROČJE 
V OKVIRU 
ESS“ 
(izpolnite le 
za ESS) 

SKUPNI 
UPRAVIČENI 
STROŠKI 
OPERACIJ 

% JAVNI 
UPRAVIČENI 
STROŠKI 
OPERACIJ 

Podpora Unije 

(Vnesi) 

(Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) 
(Vnesi) 

(Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) 

(Vnesi) 

(Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) 

(Vnesi) 
(Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) 

(Vnesi) 
(Vnesi) 

(Vnesi) 

 

 

 
4 Za vsako izmed desetih kategorij intervencij je mogoče vnesti delitev na več različnih podkategorij. Izračun zneska razdelitve oziroma odstotka razdelitve je odvisen od prej vnesenega plana stroška (skupni 

upravičeni stroški operacij), zato se procesno kategorije intervencij vnaša za planom stroška. Ko se pri delitvi kategorije intervencije vnaša znesek, je potrebno kontrolirati, da se ne vnese večjega zneska, kot je 

določen upravičen strošek (skupni upravičen strošek na operaciji)  v planu stroška. Zaokroževanje se računa na identičen način kot pri ostalih procesih. 

Pri vnosu kombinacije razdelitve posamezne kategorije intervencije so obvezni podatki sklad, regijo, B.2.1 domeno ukrepa, B.2.2 obliko financiranja, B.2.3 vrsto ozemlja, B.2.4 mehanizem ozemeljskega izvrševanja, 

B.2.5 tematski cilj, B.2.6 gospodarska dejavnost, B.2.7 lokacija (NUTS3), B.2.8 narava naložbe (izpolnite le za produktivne naložbe) in B.2.9 zadevni proizvod (izpolnite le za produktivne naložbe )B.2.10 sekundarno 

področje v okviru ESS (izpolnite le za ESS, ki pa ima lahko še dodatnih 8 stolpcev ). Seznam posameznih kod od 1 do 7 in 10 je dostopen v Tabeli 1 Priloge 1 izvedbe Uredbe 215/2014. Seznam posameznih kod 8 in 9 je 

dostopen v Navodilih OU za načrtovanje (predvsem definicija B2.8. in B2.9.- glej Navodila OU za načrtovanje 1.4., str. 59 oziroma Uredbo št. 2658/87). 



 
D. SKUPNI STROŠKI IN SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI5 
 
D.1  Skupna preglednica stroškov operacije (vsi zneski v evrih glede na kategorijo regije)  

D.1.1 Izpolnite skupno preglednico stroškov operacije (glede na veljavna NUS) 
Vnese v celoti: prijavitelj/upravičenec 

 

  Aktivnost 
Kategorija 
stroška oz. 

vrsta stroška 

Kategorija 
regije[1] 

"Pro 
rata" 

Skupni stroški 
Neupravičeni 

stroški 

Upravičeni 
stroški do 
sofinanciranja 

Drugi 
upravičeni 

stroški 

Upravičeni 
stroški skupaj 

Odstotek 
skupnih 

upravičenih 
stroškov 

  (%) (A) (B) (C) (D) (E) = (C) + (D) E/A 

1 
Gradnja 
vodovod 

1.1.2 Gradnja 
nepremičnin 

V-SI               

Z-SI 100% 11.204.550,01   7.093.600,61 4.110.949,40 11.204.550,01 100,00% 

SI               

2 
Nadzor nad 
gradnjo 

7.5. Drugi 
stroški storitev 

zunanjih 
izvajalcev 

V-SI               

Z-SI 100% 139.750,00   88.475,72 51.274,28 139.750,00 100,00% 

SI               

3. 
3.Obveščanje 
in informiranje 
javnosti 

5.9. Drugi 
stroški 

informiranja in 
komuniciranja 

V-SI               

Z-SI 100% 51.205,00   32.417,89 18.787,11 51.205,00 100,00% 

SI               

4. 
4. Projektna 
dokumentacija 
in ostali stroški 

7.5. Drugi 
stroški storitev 

zunanjih 
izvajalcev 

V-SI           0 0,00% 

Z-SI 100% 574.552,93 574.552,93         

SI               

A Vmesna vsota 

SI               

Z-SI   11.970.057,94 574.552,93 7.214.494,22 4.181.010,79 11.395.505,01 95,20% 

SI               

B 
DDV je v celoti povračljiv 

(prikazan samo informativno) 

V-SI               

Z-SI 100% 2.633.412,73 2.633.412,73         

SI               

C SKUPAJ (Z DDV) 

V-SI               

Z-SI 0% 14.603.470,67 3.207.965,66 7.214.494,22 4.181.010,79 11.395.505,01 78,00% 

SI               

 

 
 
 
 
D.1.2 Ali operacija vključuje možnost izplačil predplačila? (izberi »da« ali »ne«) 
 
Izbere: prijavitelj/upravičenec 

 

   da     ne 

D.2  Preverjanje skladnosti s pravili o državni pomoči / de minimis  
 

 
5 V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej (smisleno celotno poglavje).  

V primeru projekta ali programa, ki ga izvaja upravičenec, kjer nastopa več upravičencev in so ti tudi prejemniki sredstev, se na ravni 

vsakega upravičenca izpolni del vloge (do podpoglavja D.3). 
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Ali operacija vključuje odobritev državne pomoči / de minimis? (izberi »da« ali »ne«) 
 
Izbere: PO 

   da     ne 

Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite preglednico (po potrebi uporabite več možnosti znotraj ene vrstice):   
Vnese v celoti: PO 

 
 Vrsta pomoči 
(ali gre za de 

minimis,  
odobrena 

posamezna 
pomoč,  
pomoč 

skupinskih 
izjem) 

Naziv 
sheme 

Številka 
priglasitve 

Datum 
priglasitve  

Veljavnost  
od - do 

Regija Maksimalna 
intenzivnost 

pomoči 
(v %)  

Intenzivnost 
pomoči na 
operaciji 

(v %) 

Vrsta aktivnosti 
po shemi (npr. 
Eksperimentaln

i razvoj 
/industrijske 

raziskave) 

<Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> 

<Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> 

 
 
D.3  Izračun skupnih upravičenih stroškov  

Izberite ustrezno možnost (A ali B) in po potrebi dopolnite informacije. Za operacije, ki ne ustvarjajo prihodka, 
izberite metodo iz člena 61(3)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in določite sorazmerno uporabo diskontiranih 
neto prihodkov pri 100 %. Možno izbrati tudi možnost, da prihodkov ni možno objektivno v naprej določiti 
 

D.3.1 Ali gre za operacijo, ki ustvarja prihodek in je zanjo predviden izračun diskontirane vrednosti neto 
prihodkov (člen 61(3)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013): (izberi »da« ali »ne«) 

 
Izbere: PO 

   da     ne  

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (poleg tega, je potrebno izpolniti še poglavji 

E.2.1 in E.2.2): 

Vnese v celoti: PO 

  Vrednost glede na CBA Vrednost za 
uporabo/izračun na 

operaciji  

1. Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz 
61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani) 

<Vnesi> <Vnesi> 

2. Sorazmerna uporaba diskontirane vrednosti neto prihodkov (v 
%) (če je primerno) = (E.1.2.9) 

<Vnesi> <Vnesi> 

3. Skupni upravičeni stroški po upoštevanju zahtev iz 61. člena 
Uredbe (EU) 

<Vnesi> <Vnesi> 

 

 

 

 

 

D.3.2 Ali gre za operacijo, ki ustvarja prihodek in je zanjo predviden izračun po metodi pavšalne stopnje ali 
metodi zmanjšane stopnje sofinanciranja (člen 61(3)(a) in člen 61(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013): 
(izberi »da« ali »ne«) 

 
Izbere: PO 



   da     ne  

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije: 

  Vrednost glede na pavšalno 
stopnjo 

Vrednost za 
uporabo/izračun na 

operaciji 

1. Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz 
61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani)  

<Vnesi> <Vnesi> 

2. Pavšalna stopnja  <Vnesi> <Vnesi> 

3. Skupni upravičeni stroški po upoštevanju  zahtev iz člena  61  
Uredbe  (EU) 

<Vnesi> <Vnesi> 

D.3.3 Ali gre za operacijo, ki ustvarja prihodek in zanjo objektivno ni mogoče vnaprej določiti prihodkov: 

(izberi »da« ali »ne«) 

Izbere: PO 
   da     ne      

D.4.4. Ali gre za operacijo iz 65(8) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustvarja neto prihodek med njenim izvajanjem? 

(izberi »da« ali »ne«) 

Izbere: PO 
   da     ne      

D.4 Druge razčlenitve 

D.4.1 Ali je predvidena skupna podpora iz skladov (navzkrižno financiranje) (če relevantno ob upoštevanju člena 

98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)(relevantno za ESRR in ESS): (izberi »da« ali »ne«) 

Izbere: PO 
   da     ne 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije: 
Vnese v celoti: PO 

 

Uporaba navzkrižnega financiranja Prednostna os Kategorija regije 

(V-SI, Z-SI, SI) 

Znesek podpore EU, 
predvidoma 
namenjen 

navzkrižnemu 
financiranju 

Upravičeni izdatki v 
okviru navzkrižnega 

financiranja 

(v EUR) 

Navzkrižno financiranje: stroški, ki 
so upravičeni do podpore iz ESRR, 
vendar prejemajo podporo iz ESS 

(Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) 

Navzkrižno financiranje: stroški, ki 
so upravičeni do podpore iz ESS, 

vendar prejemajo podporo iz ESRR 

(Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) 

 
D.4.2 Ali so predvideni stroški, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR in Kohezijski sklad v okviru cilja 

„naložbe za rast in delovna mesta“)? (izberi »da« ali »ne«) 
 
Izbere: PO 

   da     ne 

 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije: 
Vnese v celoti: PO  

Prednostna os Znesek podpore, 
predvidoma 

Upravičeni izdatki 
izvedenih zunaj 



namenjen zunaj 
programskega 

območja (v EUR) 

programskega 
območja, (v EUR) 

Stroški za izvedbo 
zunaj programskega 

območja 

<Vnesi> <Vnesi> <Vnesi> 

 
D.4.3 Ali so predvideni izdatki, ki bodo nastali zunaj Unije (ESS)? (izberi »da« ali »ne«) 
 
Izbere: PO 

   da     ne 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije: 
 
Vnese v celoti: PO 

Znesek izdatkov, ki bodo 
predvidoma nastali zunaj 
Unije v okviru tematskih 

ciljev 8 in 10 (v EUR) 

<Vnesi> 



E. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, VKLJUČNO S FINANČNO IN 
EKONOMSKO ANALIZO6  

 

E.1  Upoštevanje izjem pri opredeljevanju operacij, ki ustvarjajo neto prihodek po njihovem zaključku 

E.1.1  Ali je operacija opredeljena v okviru upoštevanja izjem iz odstavka 61(7) in (8) Uredbe (EU) št. 

1303/2013?  

Izbere: prijavitelj/upravičenec 

NE 

 

E.2  Finančna analiza  

E.2.1  Če operacija ni zajeta v izjemah iz točke E.1.1 se navede glavne elemente in parametre, uporabljene v 

analizi stroškov in koristi za finančno analizo (vse vrednosti v evrih) 

Vnese: prijavitelj/upravičenec 

 

 Glavni elementi in parametri7 Vrednost 

1 Referenčno obdobje (leta) 30 

2 Finančna diskontna stopnja (%) 4% 

 Glavni elementi in parametri 
Vrednost, 

nediskontirana 

Vrednost, diskontirana 
(čista sedanja 

vrednost) 

3 
Skupni naložbeni stroški brez nepredvidenih 
stroškov8 

10.742.434 9.590.072 

4 Ostanek vrednosti 2.160.519 692.774 

5 Prihodki  7.017.829 

6 Operativni stroški  4.191.703 

 Izračun primanjkljaja v financiranju   

7 
Čisti prihodek = prihodki – operativni stroški 
+ ostanek vrednosti (v EUR, diskontirano) = 
(5) – (6) + (4) 

 

3.518.900 

8 Naložbeni stroški – čisti prihodek = (3) – (7)  6.071.172 

9 
Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) = (8) / 
(3) 

63,31% 

 

 
6 V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej.  

7 Skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014. 

8 Če je DDV povračljiv, morajo stroški in prihodki temeljiti na vrednostih brez DDV. 



E.3  Ekonomska analiza (analiza stroškov in koristi)  

E.3.1 Navedite podatke o ekonomskih stroških in koristih, opredeljenih v analizi, skupaj s pripadajočimi vrednostmi 
(če ni uporabljena druga metoda presoje upravičenosti operacij opredeljenih v E.4.1). 

 
Vnese v celoti: prijavitelj/upravičenec 

 Glavni parametri in kazalniki Vrednosti 

1. Družbena diskontna stopnja (%) 
5% 

2. Ekonomska stopnja donosa (%) 
18,55% 

3. Ekonomska neto sedanja vrednost (v EUR) 
27.760.371 

4. Razmerje med koristmi in stroški 
3,06 

 
E.4 Drugi postopki za presojo upravičenosti projektov (poleg analize stroškov in koristi)  

E.4.1 Kadar se pri izračunih in drugih postopkih za presojo upravičenosti uporabljajo druge primerne metode, ki 
upoštevajo pravila stroke ter posebnosti posameznega področja (npr. kjer primerno), navedite podatke o 
izračunih in drugih postopkih za presojo upravičenosti, skupaj s pripadajočimi vrednostmi: 

 

 
E.5 Učinki operacije na zaposlovanje  

E.5.1 Za operacije financiranje iz ESRR in KS opredelite število delovnih mest, ki bodo ustvarjena (izraženo z 
ekvivalentom polnega delovnega časa). Število neposredno ustvarjenih delovnih mest: 

 
Vnese v celoti: prijavitelj/upravičenec 

Število neposredno ustvarjenih delovnih mest: Št. (ekvivalent polnega delovnega 
časa) 

(A) 

Povprečno trajanje teh zaposlitev 
(meseci) 

(B) 

V fazi izvajanja / / 

V operativni fazi / / 

Število posredno ustvarjenih delovnih mest: (samo 
produktivne naložbe): 

Št. (ekvivalent polnega delovnega 
časa) 

(A) 

Povprečno trajanje teh zaposlitev 
(meseci) 

(B) 

V operativni fazi <vnesi> <vnesi> 

Število ohranjenih delovnih mest (samo produktivne naložbe) <vnesi> Ni relevantno 

Vnese: prijavitelj/upravičenec 

/ 



F. FINANČNI NAČRT Z VSEMI NAČRTOVANIMI FINANČNIMI VIRI IN NAČRTOVANO PODPORO IZ SKLADOV IN EIB TER 
VSEMI DRUGIMI VIRI FINANCIRANJA9 

 
F.1 Vsi načrtovani finančni viri in načrtovana podpora iz skladov in EIB ter vsi drugi viri financiranja 

F.1.1 Viri sofinanciranja operacije (skupaj in po letih)  

Skupni naložbeni stroški projekta, velikega projekta, skupine projektov ali programa, ki ga izvaja upravičenec, se krijejo iz naslednjih virov: 
Vnese v celoti: prijavitelj/upravičenec 

 
 

 
9 V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej.  



F.1.2 Drugi viri financiranja Unije 

 

F.1.2.1 Ali je bila za to operacijo vložena vloga za pomoč iz katerega koli drugega vira Unije (proračun TEN-T, IPE, 

LIFE+, program Obzorje 2020, drugi viri financiranja Unije)? (izberi »da« ali »ne«) 

Izbere: prijavitelj/upravičenec 

   da     ne 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (zadevni program EU, referenčna številka, datum, 

zahtevani znesek, odobreni znesek itd.): 
 

 
F.1.2.2 Ali to operacijo dopolnjuje kateri koli projekt / operacija, ki je ali bo financiran iz ESRR, ESS, Kohezijskega 

sklada, IPE, drugega vira financiranja Unije? (izberi »da« ali »ne«) 
 
Izbere: prijavitelj/upravičenec 

 

   da     ne 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (vir prispevka EU, referenčna številka, datum, 

zahtevani znesek, odobreni znesek itd.): 

 

 

Vnese: prijavitelj/upravičenec  

/ 

Vnese: prijavitelj/upravičenec  

/ 



F.1.2.3 Ali je bila za to operacijo vložen zahtevek za posojilo ali podporo za lastniški kapital pri EIB? (izberi »da« ali 
»ne«) 
 
Izbere: prijavitelj/upravičenec 

 

   da     ne 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (zadevni finančni instrument, referenčna številka, 
datum, zahtevani znesek, odobreni znesek itd.): 
 

 
F.1.2.4 Ali je bila za predhodno fazo te operacije (vključno s fazo izvedljivosti in pripravljalno fazo) vložena 
vloga za pomoč iz katerega koli drugega vira Unije (vključno z ESRR, ESS, Kohezijskim skladom, EIB, EIS ali drugimi viri 
financiranja Unije)? (izberi »da« ali »ne«) 
 
Izbere: prijavitelj/upravičenec 

 

   da      ne 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (vir prispevka EU, referenčna številka, datum, 
zahtevani znesek, odobreni znesek itd.): 

 

 
F.1.2.5 Ali bo operacija izvajana prek javno-zasebnega partnerstva? (izberi »da« ali »ne«) 

 
Izbere: prijavitelj/upravičenec 

 

   da      ne     delno 

 

F.1.2.6 Ali je treba za financiranje operacije uporabiti finančne instrumente? (izberi »da« ali »ne«) 
 
Izbere: prijavitelj/upravičenec 

 

   da      ne 

Vnese: prijavitelj/upravičenec  

/ 

Vnese: prijavitelj/upravičenec  

/ 



 
F.2 Kazalniki učinka in fizični kazalniki za spremljanje napredka  

 
F.2.1 V preglednici navedite kazalnike učinka, kazalnike rezultata, vključno s kazalniki, kot so določeni 
v operativnem programu, in/ali druge kazalnike za spremljanje napredka projekta.  
 
Za (A), (B) in (D) vnese: PO 

Za (C), (E), (F), (G), (H), (I), (J) in (K) vnese: prijavitelj/upravičenec 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) 

Prednostna os 

Šifra / 
Identifik

ato10r 

Navedba 
kazalnika11 

Vrsta 
kazalnika12 

Merska enota 

Kategorija Izhodiščna Datum 
izhodiščne 
vrednosti 

Ciljna 
vrednost ob 
koncu leta 

2018 Ciljna Ciljno leto 
 

 
 regije vrednost   vrednost  

(Vnesi) 

(Vnesi) 6.2 Povečanje 
števila prebivalcev 
z zagotovljenim 
varnim dostopom 
do zdravstveno 
ustrezne pitne 
vode 

(Vnesi) 

Število / 0 2017 0 29.234 2023 

(Vnesi) (Vnesi) C018 Oskrba z 
vodo: Dodatni 
prebivalci, deležni 
boljše oskrbe z 
vodo 

(Vnesi) 

 osebe / 0 2017 0 29.234 2023 

(Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) (Vnesi) 

 
 
F.2.2 Ali je potrebna spremljanje kazalnikov o udeležencih, določenih v Prilogi I Uredbe (EU) št. 1304/2013 

(relevantno za ESS)? (izberi »da« ali »ne«) 
 
Izbere: PO 
 

   da     ne 

 
F.2.3 Ali bodo operacije izbrane na javnem razpisu / javnem pozivu v celoti ali delno izvajali socialni 

partnerji ali nevladne organizacije (relevantno za ESS)? (izberi »da« ali »ne«) 
 
Izbere: PO 

 

   da     ne 

 

 
10 Navede se šifra, kot opredeljena v OP. 

11 Navede se naziv, kot opredeljena v OP (če gre za kazalnik opredeljen v OP). 

12 Kot npr.: »učinka«, »rezultata«, »finančni«… 



F.2.4 Ali bodo operacije izbrane na javnem razpisu / javnem pozivu namenjene izboljšanju položaja na trgu 
dela za ženske (relevantno za ESS)? (izberi »da« ali »ne«) 

 
Izbere: PO 

 

   da     ne 

 
F.2.5 Ali bodo operacije izbrane na javnem razpisu / javnem pozivu namenjene namenjen javni upravi ali 

javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni (relevantno za ESS)? (izberi »da« ali »ne«) 
 
Izbere: PO 

 

   da     ne 



 

G. ČASOVNI RAZPORED ZA IZVEDBO  
 
G.1 Datum vložitev vloge za operacijo   
 
G.1.1 Vnesite datum oddaje vloge za operacijo na posredniškem organu oz. izvajalskemu organu. 
 
Vnese: PO 

 
»Vnese se datum zadnje (uradne) oddaje vloge prijavitelja za projekt, skupino projektov oz. program, ki ga izvaja upravičenec, na PO«. 
 
< Vnesi (dd.mm.llll)> 

 
G.2 Datum začetka aktivnosti (se šteje kot začetek operacije)  
 
G.2.1 Vnesite datum začetka fizičnega začetka aktivnosti: 
 
Vnese: prijavitelj/upravičenec 

 
»Datum začetka aktivnosti, ki se šteje kot začetek operacije: upošteva se datum aktivnosti, ki se je (bo) prva začela in je opredeljena v vlogi 
za odločitev o podpori.  
 
Prvi možni datum začetka aktivnosti, kjer relevantno, je datum sklepa o potrditvi DIIP (npr. datum začetka aktivnosti je lahko za operacije, 
za katere se pripravlja investicijska dokumentacija v skladu z UEM, enak ali kasnejši datumu potrditve DIIP, glede  na to ali je priprava 
dokumentacije, ki sledi potrditvi DIIP, v vlogi opredeljena kot aktivnost operacije ali ne).  
 
Datum začetka aktivnosti lahko skladno z odločitvijo o podpori zaobsega tudi fazo načrtovanja, priprave in je torej enak oziroma 
predhoden začetku izvedbe (začetek izvedbe je opredeljen le pri aktivnostih za fizično izvedbo (ne pri aktivnostih, vezanih na pripravo 
oziroma načrtovanje) in je enak datumu prevzema obveznosti za fizično izvedbo oziroma začetku del; začetek izvedbe se v vlogi ločeno ne 
navaja). 
 
Za operacije, ki predstavljajo državno pomoč, je začetek aktivnosti skladen z začetkom del (GBER, 2. člen) in je opredeljen s pogoji javnega 
razpisa.« 
 

21.01.2008 – Sklep o potrditvi DIIPa 
 
G.3 Datum zaključka aktivnosti  

 
G.3.1 Vnesite datum zaključka fizičnega izvajanja aktivnosti: 
 
Vnese: prijavitelj/upravičenec 

 
»Vnese se skrajni datum zadnje, v vlogi za odločitev o podpori, načrtovane aktivnosti.« 
 

12/2023  - čas končanja reklamacijske dobe  

 
G.4 Datum začetka nastanka upravičenih stroškov operacije  

 
G.4.1 Vnesite datum začetka nastanka upravičenih stroškov operacije pri upravičencu: 

 
Vnese: prijavitelj/upravičenec 

 
»Vnese se datum začetka upravičenosti stroškov operacije pri upravičencu (v primeru programa, ki ga izvaja upravičenec je ta običajno 
enak nastanku izdatka pri prejemniku). Obdobje upravičenosti pomeni obdobje, v katerem nastanejo upravičeni stroški (strošek nastane z 
dnem opravljene storitve ali z dnem dobave blaga). Kjer relevantno upravičeni stroški lahko nastanejo najprej od vključno potrditve DIIP 
(datum sklepa o potrditvi DIIP). V primeru, da je DIIP potrjen pred 1. 1. 2014, se kot datum začetka nastanka upravičenih stroškov navede 
1. 1. 2014. datum mora biti skladen z datumom, opredeljenim v odločitvi o podpori.« 
 

01.01.2014 

 



G.5 Datum zaključka nastanka upravičenih stroškov operacije  

 
G.5.1 Vnesite datum zaključka nastanka upravičenih stroškov operacije pri upravičencu: 

 
Vnese: prijavitelj/upravičenec 

 
»Vnese se datum zaključka upravičenosti stroškov operacije pri upravičencu. Obdobje upravičenosti pomeni obdobje, v katerem nastanejo 
upravičeni stroški (strošek nastane z dnem opravljene storitve ali z dnem dobave blaga). Datum mora biti skladen z datumom, ki je 
opredeljen v odločitvi o podpori.« 
 

12/2023  - čas končanja reklamacijske dobe 

 
G.6 Datum začetka nastanka upravičenih izdatkov operacije  

 
G.6.1 Vnesite datum začetka nastanka upravičenih izdatkov operacije pri upravičencu: 

 
Vnese: prijavitelj/upravičenec 

 
»Vnese se datum začetka nastanka upravičenih izdatkov operacije pri upravičencu (plačane knjigovodske listine) pri upravičencu (v 
primeru programa, ki ga izvaja upravičenec je običajno enak nastanku izdatka pri prejemniku). Izdatki niso upravičeni, če so nastali pred 
datumom sklepa o potrditvi DIIP (kjer relevantno) oz. pred 1. 1. 2014. Datum mora biti skladen z datumom, ki je opredeljen v odločitvi o 
podpori. 
 
Kadar je NPU v vlogi upravičenca, je datum enak datumu začetka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije.« 
 

01.01.2014 

 
G.7 Datum zaključka nastanka upravičenih izdatkov operacije  

 
G.7.1 Vnesite datum zaključka nastanka upravičenih izdatkov operacije pri upravičencu: 

 
Vnese: PO 
 

»Vnese se datum zaključka nastanka upravičenih izdatkov operacije pri upravičencu (plačane knjigovodske listine). Datum mora biti 
skladen z datumom, ki je opredeljen v odločitvi o podpori. 
 
Kadar je NPU v vlogi upravičenca, je datum enak datumu zaključka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije.« 
 

< Vnesi (dd.mm.llll)> 

 
G.8 Datum začetka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije  

 
G.8.1 Vnesite datum začetka nastanka javnih upravičenih izdatkov operacije pri IO/PO: 

 
Vnese: PO 

 
»Javni upravičeni izdatki so izdatki iz sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, sredstev občinskega proračuna in ostalih javnih 
virov financiranja. Vnese se datum nastanka upravičenih javnih izdatkov operacije (predviden datum prvega izplačila iz zgoraj navedenih 
virov). 
 
Kadar je NPU v vlogi upravičenca, je datum enak datumu začetka nastanka upravičenih izdatkov operacije.« 
 
< Vnesi (dd.mm.llll)> 

 



G.9 Datum zaključka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije  

 
G.9.1 Vnesite datum zaključka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije pri IO/PO: 

 
Vnese: PO 
 

»Javni upravičeni izdatki so izdatki iz sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, sredstev občinskega proračuna in ostalih javnih 
virov financiranja. Vnese se datum zaključka upravičenih javnih izdatkov operacije (predviden datum zadnjega izplačila iz zgoraj navedenih 
virov). 
 
Kadar je NPU v vlogi upravičenca, je datum enak datumu zaključka nastanka upravičenih izdatkov operacije.« 
 

< Vnesi (dd.mm.llll)> 

 
G.10 Datum zaključka spremljanja operacije  
 
G.10.1 Vnesite datum, ko se zaključi spremljanja operacije (skladno s predpisi): 

 
Vnese: PO 

 
»Pri opredelitvi datuma zaključka spremljanja operacije se upošteva določilo 71. člena Uredbe 1303/2013.« 
 
< Vnesi (dd.mm.llll)> 

 
 

H OPOMBE IN POJASNILA 
 
H.1 Priloge k vlogi za operacijo  
 
H.1.1 Vnesite opombe ali pojasnila prijavitelja/upravičenca (npr. morebitna odstopanja med investicijsko 

dokumentacijo in vlogo ipd): 
 
Vnese: prijavitelj/upravičenec (če vloga prijavitelja/upravičenca, sicer se ta del izpusti) 

 

/ 

 
H.1.2 Vnesite opombe ali pojasnila PO (npr. morebitna odstopanja med investicijsko dokumentacijo in 

vlogo ipd): 

 
Vnese: PO (če vloga PO za odločitev o podpori, sicer se ta del izpusti) 

 
<Vnesi> 

 



I. PRILOGE 
 
I.1 Priloge k vlogi za operacijo  
 
I.1.1 Vnesite nazive prilog prijavitelja/upravičenca: 
 
Vnese: prijavitelj/upravičenec (če vloga prijavitelja/upravičenca, sicer se ta del izpusti) 

 
K vlogi so bile priložene sledeče priloge: 
DODATEK 1:  IZJAVA ORGANA, PRISTOJNEGA ZA SPREMLJANJE STANJA OBMOČIJ NATURA 2000  
DODAEK 2: IZJAVA PRISTOJNEGA ORGANA, ODGOVONEGA ZA UPRAVLJANJE VODA 
DODATEK 3: ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI Z ANALIZO STROŠKOV IN KORISTI S PRILOGAMI 
DODATEK 4: SKLEP ARSO 
DODATEK 5: GRADBENO DOVOLJENJE 
DODATEK 6: PREGLEDNE SITUACIJE 
DODATEK 7: DRŽAVNA POMOČ 
DODATEK 8: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

 
I.1.2 Vnesite nazive prilog PO: 
 
Vnese: PO (če vloga PO za odločitev o podpori, sicer se ta del izpusti) 

 
< Vnesi naziv priloge PO> 

 
 



J. DATUM IN VERZIJA 
 
J.1 Datum vloge za operacijo  
 
Vnese: PO (če vloga PO za odločitev o podpori, sicer se ta del izpusti) 

 
<Vnesi (dd.mm.llll)> 

 
J.2 Številka verzije vloge za operacijo  
 
Vnese: PO (če vloga PO za odločitev o podpori, sicer se ta del izpusti) 

 
<Vnesi številko)> 

 



K. PODPIS 
 
K.1 Podpis odgovorne osebe prijavitelja/upravičenca 
 
Vnese: prijavitelj/upravičenec (če vloga prijavitelja/upravičenca, sicer se ta del izpusti) 

 
<Podpis odgovorne osebe prijavitelja/upravičenca> 
 

Občina: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

Župan: Franc Čebulj, župan 

Žig in podpis 

 
 
 
 
 
 

  

Občina: OBČINA KOMENDA 

Župan: Stanislav Poglajen, župan 

Žig in podpis 

 
 
 
 
 
 

 

Občina: MESTNA OBČINA KRANJ 

Župan: Matjaž Rakovec, župan 

Žig in podpis 

 
 
 
 
 
 

 

Občina: OBČINA ŠENČUR 

Župan: Ciril Kozjek, župan 

Žig in podpis 

 
 
 
 
 
 

 

Občina: OBČINA VODICE 

Župan: Aco Franc Šuštar, župan 

Žig in podpis 

 
 
 
 
 
 

 



K.2 Podpis odgovorne osebe posredniškega organa 
 
Vnese: PO (če vloga PO za odločitev o podpori, sicer se ta del izpusti) 

 
<Podpis odgovorne osebe posredniškega organa> 

 




