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PRILOGE RAZPISA 

Številka razpisa 0301-1/2022-SRRS-16 

Naziv razpisa Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C - 

OBČINE  (Ur. l. RS, št. 79/2022, v nadaljevanju razpis) 

Oznaka 

priloge 
Seznam prilog Ne/obvezna Pojasnilo 

1. Vsebina vloge 

00.01 Izjava vlagatelja Obvezna 

 Izjava vlagatelja je obvezna priloga, ki se avtomatično 

generira glede na razpisne pogoje in projekt vlagatelja, in 

sicer v zavihku “Izjave”. Navedena priloga mora biti oddana 

preko EPO. Podpisano “Izjavo vlagatelja” je potrebno 

skenirati in jo v pdf obliki priložiti k vlogi, v zavihki 

“Priloga”/”Izjava vlagatelja” 

2. Poslovna dokumentacija 

01.02 

Dokument identifikacije 

investicijskega projekta 

za vsak (pod) projekt  

Obvezna Dokument identifikacije investicijskega projekta je obvezna* 

priloga za občine, ki mora biti oddana preko EPO v zavihku 

»Priloga/Dokument identifikacije investicijskega projekta«.*V 

skladu z razpisnimi pogoji, je omogočeno, da vlagatelj sam 

izbere katero poslovno dokumentacijo bo predloži (ena mora 

biti izbrana), vendar ob upoštevanju vrednosti projekta. Izbor 

je možen le med Dokumentom identifikacije investicijskega 

projekta in Investicijskim programom. 

01.03 

Investicijska 

dokumentacija za vsak 

(pod) projekt 

Obvezna  Investicijski program je obvezna* priloga za občine, ki mora 

biti oddana preko EPO v zavihku »Priloga/Investicijski 

program«.*V skladu z razpisnimi pogoji, je omogočeno, da 

vlagatelj sam izbere katero poslovno dokumentacijo bo 

predloži (ena mora biti izbrana), vendar ob upoštevanju 

vrednosti projekta. Izbor je možen le med Dokumentom 

identifikacije investicijskega projekta in Investicijskim 

programom. 

01.08 

Opis projekta (občine, 

javne ustanove in 

javna podjetja) 

Obvezna Opis projekta je obvezna priloga poleg IP ali DIIP, ki jo mora 

vlagatelj izdelati na predlogi, ki je dostopna na zavihku 

»Priloge« v stolpcu tabele »Predloga«, in mora biti oddana 

preko EPO v zavihku »Priloga/Opis projekta«. Opis projekta je 

zbiren in se odda samo eden tudi v primeru projektnega 

financiranja. Izpolnjeni morajo biti vsi trije zavihki opisa 

projekta.  

 

20.19 

Sklep/i o potrditvi 

projekta/ov s strani 

pristojnega organa 

Obvezna 
Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega organa za vsak 

(pod) projekt 

3. Dokazila v povezavi z dejavnostjo 

  -     

4. Dokazila v povezavi s pravnoorganizacijsko pod/obliko 

  -     

5. Dokazila v povezavi s splošnimi pogoji 

20.14 Gradbeno dovoljenje Obvezna 

Dokazilo Gradbeno dovoljenje je obvezna priloga vlagatelja, 

ki za izvedbo projekta (za katerega zaproša sredstva na 

Skladu) potrebuje pravnomočno gradbeno dovoljenje. Priloga, 

ki je vezana na splošni pogoj (20.0160), mora biti oddana 

preko EPO v zavihku »Priloga/Gradbeno dovoljenje«.  

20.15 Upravno dovoljenje Obvezna 

  

Dokazilo Upravno dovoljenje je obvezna priloga vlagatelja, ki 

za izvedbo projekta (za katerega zaproša sredstva na Skladu) 

ne potrebuje gradbeno dovoljenje, vendar mora v skladu z 

Zakonom o graditvi objektov pridobiti ustrezno dovoljenje za 

izvedbo del (npr. pri gradnji enostavnih objektov, pri 

vzdrževanju objektov, itd.) 
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Priloga, ki je vezana na splošni pogoj (20.0160), mora biti 

oddana preko EPO v zavihku »Priloga/Upravno dovoljenje«. 

6. Dokazila v povezavi s pogoji državnih pomoči 

  -     

6.1 Pogoji GBER 

  -     

6.2 Pogoji de minimis B 

  -     

6.3 Pogoji de minimis A 

  -     

6.4 Pogoji začasni okvir 

  -     

7. Dokazila v povezavi s finančno konstrukcijo 

80.01 
Dokazilo o bančnem 

posojilu 
Obvezno   

80.04 

Dokazilo o drugem 

javnem viru: 

nepovratna sredstva 

Obvezno   

80.05 
Dokazilo o drugem 

javnem viru: posojilo 
Obvezno   

8. Dokazila v povezavi z zavarovanjem 

  -     

9. Dokazila v povezavi z merili 

93.05 
Dokazilo za območje 

TNP 
Neobvezno   

 

 


