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PREGLED VLOG V OKVIRU NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU MEHANIZMA CTN
NA PN 4.4 – 2. faza
NAPOTKI ZA VLAGATELJE
OBVEZNI ELEMENTI POPOLNE VLOGE: 1 tiskan izvod v originalu (samo vloga) + 1 elektronski izvod
(vloga s prilogami):
 obrazec vloge (Priloga 2 in Priloga 12, tudi v odprtem doc formatu);
 Dodatek 1 (Natura 2000) in Dodatek 2 (vode);
 investicijska dokumentacija v skladu 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);
 sklep o potrditvi investicijske dokumentacije (za vse ravni izdelane dokumentacije);
 potrebna projektna dokumentacija (PZI/PGD/izvedbeni načrt…) – v .pdf in .dwg formatu;
 dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije – podpisan izsek iz NRP, izjava o
uskladitvi NRP do prvega ZZI…;
 vsa dovoljenja in soglasja (morebitno GD, OVS, KVS, VVS, ostala soglasja nosilcev urejanja
prostora, morebitna izjava projektanta, da soglasje ni potrebno ipd.);
 seznam predmetnih zemljišč s parc.št. in navedbo lastništva oz. ureditve služnosti ter
pripadajoča dokazila (kopije overjenih kupoprodajnih pogodb, v kolikor je del operacije tudi
nakup zemljišč, kopije overjenih pogodb o ustanovitvi služnosti…).

NAPOTKI ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV VLOGE:
Točka
Opomba
SPLOŠNO
a)
Pri razdelitvi stroškov na upravičene in neupravičene stroške dosledno upoštevajte
omejitve upravičenih stroškov, kot so podane v Prilogi B Vsebinskih izhodiščih za
upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4), verzija
1.02, maj 2018, s prilogama (v nadaljevanju: Vsebinska izhodišča).
b)
Pri izračunu virov financiranja dosledno upoštevajte indikativno alokacijo sredstev po
mestnih občinah, kot je podana v Prilogi A Vsebinskih izhodišč.
PRILOGA 2
B.4
Kode za razsežnosti (v skladu z navodili OU):
- »področje ukrepa«: 083 Ukrepi na področju kakovosti zraka
- »oblika financiranja«: 01 Nepovratna sredstva
- »teritorialna razsežnost« oz. »vrsta ozemlja«:
01 Velika mestna območja (LJ in MB),
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Opomba
02 Majhna mestna območja (ostale MO, razen KP),
03 Podeželska območja (KP)
- »teritorialni mehanizem izvajanja«: 01 CTN – mestna območja
- »tematski cilj«: 04 Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih
- »gospodarska dejavnost«: 022 Dejavnosti v povezavi z okoljem in podnebnimi
spremembami
- »lokacija«: SI03X za Vzhodno Slovenijo, SI04X za Zahodno Slovenijo (raven NUTS 31)
Aktivnosti projekta naj bodo usklajene z vrstami stroškov projekta, pri tem naj bodo vaše
vodilo kategorije upravičenih in neupravičenih stroškov, kot so podane v Vsebinskih
izhodiščih. DDV in morebiten DPN naj bosta prikazana kot samostojna aktivnost oz. vrsta
stroška.
Utemeljen mora biti prispevek k doseganju kazalnikov rezultata v PN 4.4 na nivoju celotne
države (zgolj opisno).
Povzemite informacije o lokaciji projekta iz investicijske dokumentacije (vključno z navedbo
prostorskih aktov, ki urejajo območje). Kot prilogo k vlogi pripravite seznam zadevnih
zemljišč za območje izvajanja projekta (kot bo izhajalo iz pripravljene projektne
dokumentacije), vključno s stanjem pravno-premoženjskih zadev.
Podlago za ugotovitev, da operacija ne zajema državne pomoči, bo dalo Ministrstvo za
infrastrukturo (v vlogi se prijavitelj lahko sklicuje na mnenje, ki ga je MZI pridobilo od MF,
da pri operacijah ne gre za državno pomoč št. 371-29/2016/25).
V CBA analizah projektov v okviru PN 4.4 načeloma ni vključenih stroškov izvedenih ukrepov
za ublažitev in/ali izravnavo negativnih vplivov na okolje. Lahko pa vlagatelj tovrstne stroške
vseeno vključi, če jih je predvidel v CBA analizi, označi DA in oceni % teh stroškov v okviru
skupnih stroškov.
Prispevek operacije k ciljem na področju podnebnih sprememb – zadostuje opisna
utemeljitev v skladu z naslednjimi navodili OU: »Potrebno je opisati2 prispevek projekta k
ciljem strategije Evropa 2020, določiti koeficient podnebnih sprememb na podlagi informacij
iz priloge I Izvedbene uredbe komisije (EU) št. 215/2014 ter oceniti vrednost prispevka
projekta k ciljem podnebnih sprememb (glede na kodo za razsežnost »področje ukrepa«:
083).«
Analiza vpliva podnebnih sprememb bi lahko bila vključena v okviru presoje vplivov na
okolje (PVO). V kolikor za operacijo ni bila izdelana PVO, se smatra, da ni potrebna analiza
vpliva podnebnih sprememb. Zadostuje opisna utemeljitev v skladu z naslednjimi navodili
OU: »V primeru, da analiza vpliva podnebnih sprememb ni bila izdelana, se navedejo razlogi
oz. utemeljitev, ki izhaja iz same narave ali obsega projekta, vrste načrtovanih ukrepov, itd..
Iz utemeljitve mora biti razvidno, da gre za projekt, ki ni občutljiv na učinke podnebnih
sprememb oz. da so učinki podnebnih sprememb ustrezno obdelani v predhodnih fazah
projekta (na primer v okviru projektiranja, celovite in presoje vplivov na okolje ali drugih
relevantnih dokumentov projekta).«

1

V skladu s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o
oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS).
2
Kot podlaga za opis je lahko analiza vplivov na okolje v okviru investicijske dokumentacije, izvedena presoja
vplivov na okolje (PVO), izdano okoljevarstveno soglasje ipd.
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Točka
Opomba
G.2
Potrebno je opredeliti doseganje kazalnika učinka 4.17 ter finančnega kazalnika (F1) za PN
4.4. za relevantno kohezijsko regijo, pri čemer se kot prispevek k doseganju okvirja
uspešnosti upoštevajo vsi upravičeni stroški operacije (EU + RS + lastna sredstva). Poglavje
naj bo usklajeno z navedbami v poglavju B.6. Dodatno lahko opredelite tudi preostale fizične
kazalnike za spremljanje napredka projekta.
H.1
Priložiti je potrebno tudi povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij del (npr.
gantogram).
PRILOGA 12
Izpolnite v skladu s Prilogo 2 samo tiste rubrike, za katere je predvideno, da jih izpolni
vlagatelj/upravičenec.

Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, MZI
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