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VLOGA 
  JAVNI POZIV 61SUB-LSKI19  

Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske 
infrastrukture 

  
 
 

1. PODATKI OBČINE  
Polno ime:  _____________________________________________________________________________________   

Naslov sedeža (ulica in hišna številka):  _______________________________________________________________   

Poštna številka in pošta:  __________________________________________________________________________   

Matična številka:  

Davčna številka:  

Telefonska številka: ______________________  E-pošta:  ________________________________________________   
 
 

 
 
 

3.  PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 

Številka bančnega računa občine:      SI56  

2. PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH 

Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude: 

Ime in priimek: ______________________________________   Funkcija: ________________________________ 

Telefonska številka: ______________________  E-pošta: _____________________________________________  

Odgovorna oseba vlagatelja: 

Ime in priimek: ______________________________________   Funkcija: ________________________________ 

Telefonska številka: ______________________  E-pošta: _____________________________________________  

Kontaktna oseba: 

Ime in priimek: ______________________________________   Funkcija: ________________________________ 

Telefonska številka: ______________________  E-pošta: _____________________________________________  
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4. PODATKI O NALOŽBI 

4.1 Naziv naložbe: 
_____________________________________________________________________________________ 

4.2 
Izvedba ukrepa:   gradnja in/ali rekonstrukcija kolesarskih povezav 
 

                            sistem izposoje javnih koles 
 
4.3 

Datum sprejema in povezava na objavljen dokument Celostne prometne strategije (CPS): 
_____________________________________________________________________________________ 

 
4.4 Datum sprejema in povezava na objavljen dokument Odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka (OKZZ) v 

primeru izvedbe ukrepa sistem izposoje javnih koles: 
_____________________________________________________________________________________ 

4.5 Lokacija izvedbe naložbe (predložite informacijo o lokaciji, na katerem je opredeljeno območje izvajanja 
naložbe in njenih glavnih aktivnosti): 
_____________________________________________________________________________________ 

4.6 Datum začetka naložbe: _____________________________________________ 
Datum zaključka naložbe: ____________________________________________ 

4.7 Vrsta potrjene investicijske dokumentacije: _______________________________ 
Številka sklepa potrditve investicijske dokumentacije: _______________________ 
Datum potrditve investicijske dokumentacije: ______________________________ 

4.8 Nameni in cilji naložbe 

(Predložite kratek in jedrnat opis namenov in ciljev naložbe.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 Trenutno stanje 

(Kratek opis trenutnega stanja – do 500 znakov.) 
 
 
 
 
 
 
 
4.10 Opis naložbe 

(Predložite kratek in jedrnat opis naložbe (vprašanja, ki jih bo obravnavala, objekte, ki bodo zgrajeni itd.) – do 1000 znakov. 
Opis naložbe mora vključevati navedbo vseh predvidenih ukrepov, ki jih ločeno za vsak ukrep opišete v obrazcu. Za ukrep 
gradnje/rekonstrukcije kolesarskih povezav pojasnite tudi usklajenost operacije s CPS in navedbo projektov v akcijskem 
načrtu CPS, ki jih izpolnjuje.) 
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5. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV 
Spodaj podpisana odgovorna oseba izjavljam, da: 
- so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in veljavnimi 

predpisi; 
- bodo naložbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izvedli le za to usposobljeni izvajalci z registrirano 

dejavnostjo;  
- ima občina sprejeto Celostno prometno strategijo oz. Odlok o načrtu za kakovost zraka; 
- je bila izdelana projektna dokumentacija oz. investicijska dokumentacija skladno z Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 
in 27/16),  

- ima naložba zaključeno finančno konstrukcijo oz. zagotovljene ostale vire za izvedbo celotne naložbe po tekočih 
cenah ter da bodo do začetka del za projekt pridobljena vsa soglasja in dovoljenja; 

- se občina strinja, da bodo njeno ime, naslov ter vrsta in velikost financiranega projekta po prejemu sredstev 
objavljena na seznamu prejemnikov spodbud v skladu s 3. točko prvega odstavka 10. člena Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) in v skladu z drugim 
odstavkom 316. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15);  

- se osebni podatki občine lahko obdelujejo skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
 
 

   
 
 

Kraj in datum  
 
 
 
 

Ime in priimek 
(odgovorna oseba) 

 
 
 

        (žig) Podpis 
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6. PRILOGE 
- excel obrazec: Podatki o ukrepu; 
- excel obrazec: Finančna konstrukcija naložbe;  
- skeniran ter podpisan sklep o sprejemu CPS v zapisu .pdf; 
- podpisana in žigosana investicijska dokumentacija, predložena v zapisu .pdf skladno z: 

o Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ali  

o Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v primeru da se 
gradnja/rekonstrukcija kolesarskih povezav prišteva med vzdrževalna dela na državnih cestah; 

- podpisani in žigosani sklepi o potrditvi vseh stopenj investicijske dokumentacije, predloženi v zapisu .pdf; 
- dokazila o zaključeni finančni konstrukciji projekta: 

o kopija potrjenega Načrta razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP), v katerem so jasno 
označena šifra, naziv postavke ter sredstva, ki kažejo, da so za naložbo zagotovljeni ostali viri občine 
(obarvana ali podčrtana) in/ali 

o izjavo občine, da se z naslednjim rebalansom oz. najkasneje do izvedbe naložbe, kateri po veljavni 
zakonodaji zahtevajo usklajen NRP uskladi ime in vire financiranja projekta v načrtu razvojnih programov 
z nazivom in viri investicij v investicijski dokumentaciji in obrazcih prijave; 

- zahtevana projektna dokumentacija skladna z veljavno zakonodajo, predložena v zapisu .pdf in popis del s 
projektantsko oceno stroškov, predložen v zapisu .pdf in izvirnem zapisu. V kolikor je potrebno za predmetno 
naložbo gradbeno dovoljenje, je potrebno priložiti tudi veljavno gradbeno dovoljenje. 
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