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O D G O V O R I  N A  V P R A Š A N J A  M O  
 
 
Spoštovani, 

 

Glede na pogosta vprašanja upravičencev podajamo naslednja odgovora: 

 

Koliko sme projekt, oddan v drugi fazi odstopati od projekta, uvrščenega na seznam 
operacij v prvi fazi postopka? 

Odgovor: 

Skladnost operacije, potrjene s strani PO MZI v 2. fazi, z operacijo, uvrščeno na seznam izbranih operacij 

potrjuje PO ZMOS. 

Spremembe operacij med prvo in drugo fazo so logične, saj ob pripravi podrobnejše projektne in 

investicijske dokumentacije prihaja do novih rešitev in izboljšav projektov, pa tudi do težav, ki lahko 

zahtevajo menjavo rešitev iz prve faze. Težave so na primer pravočasno zagotavljanje zemljišč ali 

usklajevanje faznosti izvedbe z ostalimi projekti (predvsem gradnjo komunalne infrastrukture, npr. 

kanalizacijskega omrežja), ki jih občine izvajajo z lastnimi sredstvi, ali sredstvi iz drugih virov. 

Določene spremembe so nujne tudi zaradi doseganja strokovnih pogojev povabila, predvsem upoštevanja 

smernic, saj v prvi fazi projekti še niso bili določeni s takšno natančnostjo, da bi se lahko ugotavljalo 

upoštevaje smernic ter zaradi skladnosti z novim Pravilnikom o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 

36/18), ki je začel veljati med prvo in drugo fazo NPO.  

Pogoji, da se operacija v drugi fazi lahko šteje skladna, oziroma istovetna z operacijo na seznamu izbranih 

operacij so: 

- da zaradi sprememb projekta med prvo in drugo fazo ni prišlo do sprememb pri 
doseganju meril iz povabila, 

- da se niso spremenili cilji in namen investicije, da gre torej vsebinsko za isti projekt, 
- da se ni spremenilo doseganje pogojev povabila in vsebinskih izhodišč. V primeru 

kolesarskih povezav to pomeni, da sprememba ne sme bistveno vplivati na povezanost, 
neposrednost, varnost, udobje in privlačnost kolesarskih povezav. 

V skrajnih primerih je torej mogoče, da se posamezni, za doseganje pogojev nebistveni odseki, izločijo iz 

operacije, če zaradi tega ni okrnjena povezanost ali da se spremeni vrsta kolesarske infrastrukture, če 

zaradi tega ni ogrožena varnost ali poslabšana udobje in privlačnost povezave. 



 

V primeru sprememb je te treba opredeliti in utemeljiti v vlogi ter dokazati, da je operacija skladna z vlogo 

v prvi fazi, vključno z merili povabila in UEM, ter da dosega vse pogoje, podane v smernicah in vsebinskih 

izhodiščih. 

 

Kakšna mora biti podrobnejša vsebina vloge in v kakšni obliki naj jo oddamo? 

Odgovor: 

Vloga se odda v tiskani (samo vloga, 1 tiskan izvod v originalu) in elektronski obliki (1 elektronski izvod – 

kompletna vloga s prilogami, prilogi 2 in 12 naj bosta v odprtem formatu). 

Obvezni elementi vloge so: 

 obrazec vloge (Priloga 2 in Priloga 12); 
 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…). 

 

 


