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Javni razpisi

 Ob-3632/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-

publike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadalj-
njem besedilu: MKGP), na podlagi 91. člena Uredbe o iz-
vajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa 
podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predela-
vo, mobilizacijo in trženje gozdarskih pro izvodov iz Pro-
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 
14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18 in 89/20, 152/20 
in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

22. javni razpis
za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska 

gospodarstva za leto 2021,  
Operacija: Naložbe za izboljšanje  

splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih 
gospodarstev, namenjene zaščiti živali  

na paši pred velikimi zvermi

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 8. točke prvega 
odstavka 5. člena Uredbe.

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.000.000 EUR, ki se razdelijo po 
naslednjih sklopih:
– 250.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
– 250.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb 
(sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 250.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti

Cilj operacije: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev z zaščito domačih živali oziroma 
gojenje divjadi na območjih pojavljanja medveda in volka.

Vloga na javni razpis: Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
Obdobje vlaganja vloge
na javni razpis: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 10. januarja 2022 do vključno 13. aprila 2022, 
do 14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so 
nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki 
se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni 
stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe 
in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Informacije o javnem 
razpisu:

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: 
https://skp.si/aktualno/info-tocke.
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2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so v skladu z 8. točko prvega 

odstavka 5. člena Uredbe naložbe v ureditev pašnikov 
in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divja-
di z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in 
nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja 
medveda in volka iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okolj-
ska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila 
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 
84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 
76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadaljnjem bese-
dilu: območje pojavljanja medveda in volka):

– nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elek-
troograje in pripadajoče opreme (pašni aparat),

– nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo 
ter pripadajoče opreme (pašni aparat),

– postavitev krmišča in zavetišča na pašniku ozi-
roma obori ter nakup pripadajoče opreme in opreme 
za pro izvodnjo energije iz obnovljivih virov energije (v 
nadaljnjem besedilu: OVE) za napajanje električnih pa-
stirjev,

– ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašni-
ku oziroma obori,

– nakup dodatne opreme na pašniku oziroma obori: 
oprema za oskrbo z vodo (cisterna), visoka premična va-
rovalna elektromreža in druga premična elektromreža, 
in prikolice za prevoz živali z največjo mogočo zmoglji-
vostjo 2,6 t,

– nakup kmetijskega zemljišča, na katerem stoji 
pašnik oziroma obora.

2. Naložbe iz prejšnje točke se v skladu s tretjim 
odstavkom 5. člena Uredbe izvajajo kot individualne 
ali kolektivne naložbe in se podpirajo s ciljem iz pod e) 
2. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe.

3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Ured-
be primarna pridelava kmetijskih pro izvodov pomeni 
pro izvodnjo rastlinskih in živinorejskih pro izvodov iz 
Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Preči-
ščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), brez nadaljnjih 
postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh pro-
izvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje pri-
marnih kmetijskih pro izvodov ter njihova priprava s stra-
ni primarnih pro izvajalcev za prvo prodajo prodajnim 
posrednikom ali predelovalcem. Prva prodaja primarnih 
kmetijskih pro izvodov prodajnim posrednikom ali prede-
lovalcem pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z name-
nom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati, ter vse 
dejavnosti, s katerimi se pro izvod pripravi za tako prvo 
prodajo. Kot priprava primarnih kmetijskih pro izvodov 
za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje, 
sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.

4. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni 
v 9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vre-
dnost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 6. členu 

Uredbe.
2. Za namen operacije Naložbe za izboljšanje splo-

šne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev se 
šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki ima v skladu 
z drugo alinejo drugega odstavka 6. člena Uredbe ustre-
zno poklicno znanje in usposobljenost kot sta oprede-
ljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju 
podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 

84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20; v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba za mlade kmete), in sicer najmanj:

– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali 
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali

– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, 
pridob ljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije 
najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali 
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje 
točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, 
naravovarstvena in gozdarska dejavnost.

4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se 
izkazuje na podlagi:

a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi po-

datkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem 
besedilu: RKG),

c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,

č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na 
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih 
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetij-
skem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki poda 
izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetij-
skega gospodarstva.

5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba 
v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se izpol-
njevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo izkazu-
je s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim 
aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična oseba 
iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih 
let pred vložitvijo vloge na javni razpis najmanj 50 odstot-
kov glasovalnih pravic v tej pravni osebi. Izpolnjevanje 
pogoja, da je fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena 
Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni 
razpis prvič postala član poslovodstva, se ugotavlja na 
podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za jav-
nopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: 
AJPES) iz evidence Javna objava letnih poročil.

6. Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka 6. čle-
na Uredbe vlogi na javni razpis priloži pogodbo o sode-
lovanju pri izvedbi kolektivne naložbe.

7. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. čle-
na Uredbe mora biti vložena v letu 2022.

8. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega od-
stavka 6. člena Uredbe (v nadaljnjem besedilu: skupi-
na kmetov) v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena 
Uredbe ne smejo biti povezani na način, opredeljen 
v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decem-
bra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) 
št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem 
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami 
(UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15). Izpolnjevanje 
pogoja iz te točke upravičenec izkazuje s prilogo »Izja-
va o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki izvajajo 
kolektivno naložbo«.

9. Prilogi iz tega poglavja sta določeni v razpisni 
dokumentaciji.

4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 

100. člena Uredbe, razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke 
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prvega odstavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz dru-
gega, tretjega, petega in šestega odstavka 100. člena 
Uredbe:

a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanja pogoja 
iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in 23. točke 
10. člena Uredbe izkazuje:

– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih stori-
tev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije,

– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega 
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in 
program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni 
zavod;

b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Upora-
ba naložbe tudi za druge namene«;

c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje 
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, mora 
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere, 
količini in obsegu del, vrednosti del brez DDV in vred-
nosti del z DDV.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec izpolnjevati tudi pogoje iz 10. člena Uredbe, razen 
pogojev 3. točke 10. člena Uredbe, ter pogoje iz prvega 
odstavka 94. in 101. člena Uredbe:

a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral 
upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o iz-
vedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 26/21, 67/21 in 87/21);

b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 12., 13., 14. in 
15. točke 10. člena Uredbe upravičenec izkazuje s po-
slovnim načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe;

c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis 
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in 
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje 
pogojev iz 13., 15., 17. in 18. točke 10. člena Uredbe, iz-
kazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2021 in »Bilan-
co uspeha« za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
potrjeni s strani Finančne uprave Republike Slovenije;

č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografijami 
zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala 
naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija naložbe 
iz najmanj štirih zornih kotov. Poleg dokazil iz prejšnjega 
stavka, se v primeru novogradnje enostavnega objekta 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, vlogi 
na javni razpis priloži tudi izris tlorisa in prereza objekta 
z navedbo konstrukcijskih elementov v merilu M 1:50 
ali M 1:100;

d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem 
bo oprema nameščena, iz najmanj štirih zornih kotov, 
ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo 
oprema nameščena;

e) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke 10. člena Ured-
be se za enostavni objekt izkazuje z izrisom tlorisa 
in prereza enostavnega objekta v merilu M 1:50 ali 
M 1:100;

f) primeren prihodek iz 16. točke 10. člena Uredbe 
za leto 2021 znaša 18.436,32 eurov;

g) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjeva-
nje pogoja iz 20. točke 10. člena Uredbe izkazuje:

– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni 
delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;

– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent 
ali dijak;

h) izpolnjevanje pogoja iz 21. točke 10. člena Ured-
be se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine 
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«;

i) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke 10. člena Ured-
be se izkazuje s prilogama »Obseg dela članov skupine 
ali organizacije pro izvajalcev« in »Obseg dela članov 
zadruge«;

j) izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 94. člena 
Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o že 
prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;

k) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom 
101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe za-
prta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini 
skupne priznane vrednosti naložbe.

3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpi-
sni dokumentaciji.

4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upra-
vičenec

Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prej-
šnjega podpoglavja izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih 
gospodarstev, pogoje iz 11. člena Uredbe, pri čemer 
letna bruto minimalna plača na zaposlenega v Repu-
bliki Sloveniji iz 2. točke 11. člena Uredbe za leto 2021 
znaša 12.290,88 eurov, 1,5 letne bruto minimalne plače 
pa 18.436,32 eurov;

b) če gre za kolektivne naložbe, pogoje iz 12. člena 
Uredbe;

c) če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, 
pogoje iz 14. člena Uredbe;

č) če gre za naložbe na področju živinoreje, pogoje 
iz 17. člena Uredbe, pri čemer mora biti zbirna vloga iz 
5. točke 17. člena Uredbe vložena v letu 2021;

d) če gre za naložbe, namenjene pridobivanju ener-
gije iz OVE za napajanje električnih pastirjev, pogoje iz 
19. člena Uredbe;

e) če gre za prispevek v naravi, pogoje iz 23. in 
97. člena Uredbe:

– vrednost dela ne sme preseči naslednjih ur-
nih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 evrov/uro bruto za strojno delo, vrednost žagane-
ga lesa pa ne sme preseči 300 eurov/m3 žaganega lesa,

– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec za-
gotovi v obliki lastnega dela, je določena v Seznamu 
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za 
22. javni razpis iz Priloge 1 razpisne dokumentacije (v 
nadaljnjem besedilu: Seznam upravičenih stroškov).

5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 3., 10., 14., 21. 

in 22. točki prvega odstavka 7. člena ter 95. in 98. členu 
Uredbe.

2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o ka-
talogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni 
list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Se-
znamu upravičenih stroškov.

3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega od-
stavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upra-
vičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako 
povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi 
blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse mini-
malne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so 
bile navedene v povpraševanju.

4. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena 
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune 
oziroma predračune.

5. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu 
Uredbe.

6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so do-

ločena v 25., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu 
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je 
dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: 
https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila-za-izbor- 
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operacij_13.-sprememba.pdf, in so podrobneje oprede-
ljena v tem poglavju.

2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vsto-
pni prag 25 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 
23 točk za sklop A, se izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk, do porabe razpisanih sredstev. Med vlogami 
na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
možnega števila točk, ki znaša 27 točk za sklopa B in C, 
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
razpisanih sredstev.

3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenje-
vanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni 
razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. 
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi elektronskega 
prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz 
uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali 
se zanj ne predloži prilog, dokazil oziroma so priloge in 
dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe nosil-
cev majhnih kmetij (sklop A javnega razpisa):

Št. MERILO Maks. 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20
1.1. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE
(maksimalno št. točk 10)

10

Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, 
v koledarskem letu po letu zaključka naložbe, ki ga upravičenec opredeli v vlogi na javni razpis.

1.1.1. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 4.000 EUR in manj kot 
12.290,88 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 1
1.1.2. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 12.290,88 EUR in manj kot 

18.436,32 EUR/PDM 
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 45.000 do vključno 50.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 do vključno 45.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 do vključno 30.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

1

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 10)

10

Upošteva se načrtovani obseg rejnih živali, izraženem v ekvivalentu GVŽ, ki ga upravičenec 
opredeli v prijavnem obrazcu kot predvideno stanje v koledarskem letu po letu zaključka naložbe.

1.2.1. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 4.000 EUR in manj kot 
12.290,88 EUR/PDM

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 GVŽ rejnih živali. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali. 8
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 7 GVŽ rejnih živali. 6
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Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 5 do vključno 6 GVŽ rejnih živali. 4
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 4 do vključno 5 GVŽ rejnih živali. 2
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 3 do vključno 4 GVŽ rejnih živali. 1

1.2.2. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 12.290,88 EUR in manj kot 
18.436,32 EUR/PDM 

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 12 GVŽ rejnih živali. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 11 do vključno 12 GVŽ rejnih živali. 8
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 10 do vključno 11 GVŽ rejnih živali. 6
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 9 do vključno 10 GVŽ rejnih živali. 4
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 do vključno 9 GVŽ rejnih živali. 2
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali. 1

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 24
2.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD

(maksimalno št. točk 12)
12

Ocenjuje se povprečno število točk na hektar, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo, ki je razvrščeno 
v območje OMD v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15 in 84/16; v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik o OMD). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več. 12
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk. 10
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk. 7
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk. 5
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk. 3
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk. 1

2.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH 
IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 6)

6

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih površin 
v uporabi na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemsko 
območje iz PRP 2014-2020). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih 
iz PRP 2014-2020.

6

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 4 in manj kot 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020.

5

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 3 do vključno 4 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020.

4

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 2 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020.

3

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 do vključno 2 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020.

2

Kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020.

1

2.3 LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno št. točk 6) 6
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj 
ene naravovarstvene operacije iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz 
PRP 2014-2020 v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP) v obsegu najmanj 0,5 ha 
kmetijskih površin v uporabi. Naravovarstvene operacije iz naslova ukrepa KOPOP so Posebni 
traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov oziroma 
Steljniki (v nadaljnjem besedilu: naravovarstvene operacije KOPOP). Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 
2 ha kmetijskih površin v uporabi.

6

Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu več kot 1 in 
manj kot 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

4

Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu od 0,5 do 
vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi.

2

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA VKLJUČENEGA 

V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO (maksimalno št. točk 5)
5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje shem kakovosti 
hrane. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za pro izvode 
iz sheme kakovosti.
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Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 za najmanj en 
kmetijski pro izvod veljaven certifikat za ekološko pro izvodnjo.

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 veljaven certifikat 
ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme kakovosti: zaščitena označba porekla, 
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost.

3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 veljaven certifikat 
ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme kakovosti integrirana pridelava ali izbrana 
kakovost. 

2

3.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)

5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje najmanj treh operacij 
iz naslova ukrepa KOPOP.

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje dveh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP.

3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje ene operacije iz 
naslova ukrepa KOPOP.

1

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5) 5
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upravičenec pridobi eno dodatno točko, če trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških 
pro izvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo, ki se priložijo vlogi na 
javni razpis. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v preusmeritev v prakse 
in metode ekološkega kmetovanja. 

4

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja.

2

3.4 VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5) 5
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki se je v letu 2021 vključil v izvajanje ukrepa 
Dobrobit žival iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2021 vključen v izvajanje ukrepa Dobrobit živali 
iz PRP 2014-2020. 

5

4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN PODNEBNIH 
SPREMEMBAH

30

Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek v okviru naložbe, ki prispeva k izboljšanju 
okolja, inovacijam ali podnebnim spremembam oziroma prilagajanju nanje, predstavlja več kot 
50 odstotkov stroškov celotne naložbe, se točke pri tem merilu podvojijo.

4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri 
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2021, 
pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode se izkazuje z izrisom 
tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma z dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih 
iz lesenih konstrukcijskih elementov, se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo 
njegovih konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali z dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana v register nepremične 
kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 
0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. 

5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov. 5
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma 
sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 
0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

4

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 90 odstotkov. 4
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3
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Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 
1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

3

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov. 3
Naložba se nanaša na nakup oziroma zamenjavo opreme v gospodarskih poslopjih, ki so vpisana 
v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

3

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj kot 100 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

2

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 
1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

2

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 odstotkov. 2
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 40 odstotkov. 1
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 
1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

1

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj kot 75 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

1

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk.
Kot nov kmetijski pro izvod se šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih živali, ki jih upravičenec 
ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 
76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba KOPOP).
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma 
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom 
o patentu.

5

Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva. 5
Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

5

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 20 odstotkov skupnega 
ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu. 

4

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis 
veljaven patent.

3

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. 3
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, ob vložitvi vloge na javni razpis predstavlja 
najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu. 

3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 5 in manj kot 
10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu. 

2

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno št. točk 10) 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Za izkazovanje 
OVE za napajanje električnih pastirjev se vlogi na javni razpis priloži »Energetski pregled« v skladu 
s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev v višini najmanj 
91 odstotkov glede na potrebe po električni energiji za namen paše živali.

10

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev v višini najmanj 
75 in manj kot 91 odstotkov glede na potrebe po električni energiji za namen paše živali.

8

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev v višini najmanj 
61 in manj kot 75 odstotkov glede na potrebe po električni energiji za namen paše živali.

6

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev v višini najmanj 
41 in manj kot 61 odstotkov glede na potrebe po električni energiji za namen paše živali.

4

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev v višini najmanj 
21 in manj kot 41 odstotkov glede na potrebe po električni energiji za namen paše živali.

2

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev v višini najmanj 
11 in manj kot 21 odstotkov glede na potrebe po električni energiji za namen paše živali. 

1
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5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fi-
zičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe 
skupine kmetov (sklop B javnega razpisa):

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za 

enostavne naložbe
10 0

Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD) 
na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. 
Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi 
tega javnega razpisa.
ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov. 10
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno 
10 odstotkov.

7

ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno 
12 odstotkov.

5

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov. 3
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1

1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za 
zahtevne naložbe

0 5

Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti na podlagi pokritja oziroma 
na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne 
upošteva morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov 5
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno 
10 odstotkov. 

4

ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno 
12 odstotkov. 

3

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov. 2
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1

1.3. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 

10 0

1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe 10 0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela izračuna na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno 
knjigovodstvo), se številu točk po posameznih ocenitvah dodata dve točki.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

2

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 10 0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine 
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo dodeljenih 
neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po 
zadnjem izplačilu sredstev.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 40.000 do vključno 50.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 do vključno 70.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 do vključno 40.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

4

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 20.000 do vključno 30.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 20.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

1.4. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA 
PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5) 

0 5

1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe 0 5
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 30.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 5
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine 
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu 
sredstev.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 60.000 do vključno 70.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 do vključno 100.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 do vključno 60.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 do vključno 50.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

2

Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 30.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

1

1.5. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
za zahtevne naložbe

0 10

Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem 
besedilu: NSV) naložbe (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih 
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo morebitno 
dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU 

OB VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
10 10

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima na svoji kmetiji 
najmanj:
– enega člana, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz 
delovnega razmerja kot kmetijski delavec za polni delovni čas,
– enega člana, ki ima status invalidne osebe, ali
– eno osebo, ki je na kmetiji zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijski 
delavec za polni delovni čas.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na podlagi 
tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima:
– več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, najmanj enega 
člana, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega 
razmerja kot kmetijski delavec za polni delovni čas;
– več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, najmanj enega 
člana, ki ima status invalidne osebe;
– več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov (velja za s.p. in pravne osebe) status invalidskega podjetja.
En član kmetije, katere nosilec je upravičenec, je ob vložitvi vloge na javni 
razpis pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja 
kot kmetijski delavec.

10 10

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine kmetov, 
ima enega člana kmetije, ki je ob vložitvi vloge na javni razpis pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti oziroma je zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec.
Na kmetiji upravičenca je iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti za polni 
delovni čas zaposlena ena oseba, ki ni član kmetije.

10 10

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine kmetov, 
ima ob vložitvi vloge na javni razpis iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
za polni delovni čas zaposleno eno osebo kot kmetijskega delavca, ki ni član 
kmetije.
Najmanj dva člana kmetije, katere nosilec je upravičenec, sta ob vložitvi 
vloge na javni razpis pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zaposlena kot 
kmetijska delavca za polni delovni čas.

5 5

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima najmanj dva člana kmetije, ki sta ob vložitvi vloge na javni razpis 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti oziroma sta zaposlena kot kmetijska delavca za polni 
delovni čas.
Na kmetiji, katere nosilec je upravičenec, sta iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti za polni delovni čas zaposleni najmanj dve osebi, ki nista člana 
kmetije.

5 5

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine kmetov, 
ima ob vložitvi vloge na javni razpis iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
za polni delovni čas zaposleni najmanj dve osebi, ki nista člana kmetije.
Nosilec ali član kmetije, katere nosilec je upravičenec, ima ob vložitvi vloge na 
javni razpis status invalidne osebe.

1 1

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine kmetov 
(velja za s.p. in pravne osebe), ima ob vložitvi vloge na javni razpis status 
invalidskega podjetja.

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 5 5
2.1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5) 5 5

Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega 
gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se štejejo agro-živilska 
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na podlagi 
tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima več kot polovica nosilcev 
kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine kmetov, zahtevano izobrazbo. 
Kadar je član skupine kmetov pravna oseba, se upošteva izobrazba 
odgovorne osebe pravne osebe.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno 
izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih 
(7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo.

5 5

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani 
skupine kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno 
s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali 
magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno 
izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih 
(7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).

4 4

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani 
skupine kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno 
s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali 
magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo 
ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska 
stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

4 4

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) 
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo ali 
visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).

3 3

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) 
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

3 3

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja 
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo (5. raven).

2 2

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno 
izobrazbo (4 raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

2 2

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4 raven) – velja 
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno 
izobrazbo (4. raven).

1 1

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj nižjo poklicno 
izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

1 1

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za 
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s Pravilnikom 
o OMD. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov, se ocenjuje povprečno 
število točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov, 
pri čemer mora imeti najmanj polovica njenih članov več kot 50 odstotkov 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Povprečno število točk 
skupine kmetov se izračuna na način, da se seštevek števila točk na ha, ki jih 
prejmejo kmetijska gospodarstva članov, deli s številom vseh članov skupine 
kmetov. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Povprečno število točk skupine kmetov je 500 ali več.

6 6

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 450 do vključno 499.

5 5

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 350 do vključno 449.

4 4

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 250 do vključno 349.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 150 do vključno 249.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je do vključno 149.

1 1

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, v uporabi najmanj 6 ha 
kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima 
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.

3.3. LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno 
št. točk 1)

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2021.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, če so kmetijska gospodarstva 
članov skupine kmetov vključena v izvajanje najmanj ene naravovarstvene 
operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin 
v uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP 
v skupnem obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

Kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov izvajajo naravovarstvene 
operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin 
v uporabi.

1 1

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA VKLJUČENEGA V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje shem kakovosti hrane. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo 
kakovosti s certifikatom ali odločbo za pro izvode iz sheme kakovosti.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica članov skupine kmetov 
vključenih v izvajanje sheme kakovosti hrane.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2021 za najmanj en kmetijski pro izvod veljaven certifikat za ekološko 
pro izvodnjo.

5 5

Najmanj polovica članov skupine kmetov je imela v letu 2021 za najmanj en 
kmetijski pro izvod veljaven certifikat za ekološko pro izvodnjo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela 
v letu 2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod 
iz sheme kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska 
označba, zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost.

3 3
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Najmanj polovica članov skupine kmetov je imela v letu 2021 veljaven 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme kakovosti: 
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost ali višja kakovost.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz 
sheme kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.

2 2

Najmanj polovica članov skupine kmetov je imela v letu 2021 veljaven 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme kakovosti 
integrirana pridelava ali izbrano kakovost.

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA 
PLAČILA (maksimalno št. točk 5)

5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo 
se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodeli upravičencu, pri katerem je najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov vključenih v izvajanje 
najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno 
v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2021 vključena v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa 
KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno 
v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2021 vključena v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno 
v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2021 vključena v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno 
št. točk 3)

3 3

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. 
Nosilec kmetijskega gospodarstva pridobi eno dodatno točko, 
če trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, 
kar izkazuje s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro izvodov 
s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo, 
ki jih priloži vlogi na javni razpis. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge 
za leto 2021.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine kmetov, vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetovanje iz PRP 2014-2020. Če več kot polovica članov skupine 
kmetov trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar 
dokazujejo s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro izvodov 
s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo, pridobi 
upravičenec eno dodatno točko. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za 
leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno 
v preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

2 2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2021 vključena v preusmeritev v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno 
v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2021 vključena v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1
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4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2

Upošteva se vključenost nosilca kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne 
vloge za leto 2021.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj polovica 
nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, vključenih 
v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki 
iz zbirne vloge za leto 2021.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2021 vključen v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

2 2

Najmanj polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je 
bilo v letu 2021 vključenih v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA
(maksimalno št. točk 5)

5 5

Upošteva se vključenost upravičenca, članov kmetije oziroma članov skupine 
kmetov v različne oblike pro izvodnega povezovanja ter pogodbenega 
sodelovanja v okviru skupin ali organizacij pro izvajalcev, zadrug, gospodarsko 
interesnih združenj in drugih oblik pro izvodnega in pogodbenega sodelovanja 
v letu 2021. Članstvo upravičenca, članov skupine kmetov oziroma članov 
kmetije se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije 
pro izvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju ali društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, član kmetije oziroma 
član skupine kmetov v letu 2021 več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi 
dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. Točke se seštevajo, vendar ne 
smejo preseči 5 točk.
Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član skupine ali 
organizacije pro izvajalcev.

3 3

Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član zadruge. 3 3
Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član gospodarsko 
interesnega združenja s področja kmetijske dejavnosti.

1 1

Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član drugih 
oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenju ali 
društvu) s področja kmetijske dejavnosti.

1 1

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH

30 30

Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek 
v okviru naložbe, ki prispeva k izboljšanju okolja, inovacijam ali podnebnim 
spremembam oziroma prilagajanju nanje, predstavlja več kot 50 odstotkov 
stroškov celotne naložbe, se točke pri tem merilu podvojijo.

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo 
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov 
zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov, 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih 
konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega ali zahtevnega objekta.
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Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana 
v register nepremične kulturne dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja 
register kulturne dediščine.

5 5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

5 5

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, letno obtežbo kmetijskih 
zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 0,8 do vključno 
1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov. 5 5
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti 
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5 5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

4 4

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, letno obtežbo kmetijskih 
zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 0,5 do vključno 
0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 
90 odstotkov.

4 4

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
80 do vključno 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3 3

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, letno obtežbo kmetijskih 
zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 1,2 do vključno 
1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 
80 odstotkov.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
60 do vključno 80 odstotkov.
Naložba se nanaša na nakup oziroma zamenjavo opreme v gospodarskih 
poslopjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu 
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj 
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

2 2

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

2 2

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, letno obtežbo kmetijskih 
zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 1,5 do vključno 
1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
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Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 
60 odstotkov.

2 2

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
40 do vključno 60 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1 1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 
40 odstotkov.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
20 do vključno 40 odstotkov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, letno obtežbo kmetijskih 
zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 1,8 do vključno 
2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj 
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Kot nov kmetijski pro izvod se šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih 
živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena 
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Upravičenec oziroma najmanj en član skupine kmetov, ki izvaja kolektivno 
naložbo, je lastnik veljavnega patenta za naprave oziroma tehnologije, na 
katere se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o patentu. 

5 5

Upravičenec oziroma najmanj en član skupine kmetov, ki izvaja kolektivno 
naložbo, je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega 
partnerstva.

5 5

Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca.

5 5

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedla najmanj dva nova 
kmetijska pro izvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu oziroma najmanj 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ 
vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov.

4 4

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedla en nov kmetijski 
pro izvod na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljaven patent.

3 3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja 
najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh 
živali v reji na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 10 in manj kot 
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih 
gospodarstvih članov skupine kmetov.

3 3
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja 
najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh 
živali v reji na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 5 in manj kot 
10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih 
gospodarstvih članov skupine kmetov.

2 2

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno 
št. točk 10)

10 10

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Za izkazovanje OVE za napajanje električnih pastirjev se vlogi 
na javni razpis priloži »Energetski pregled« v skladu s predpisom, ki ureja 
metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 91 odstotkov glede na potrebe po električni energiji za 
namen paše živali.

10 10

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 75 in manj kot 91 odstotkov glede na potrebe po električni 
energiji za namen paše živali.

8 8

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 61 in manj kot 75 odstotkov glede na potrebe po električni 
energiji za namen paše živali.

6 6

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 41 in manj kot 61 odstotkov glede na potrebe po električni 
energiji za namen paše živali.

4 4

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 21 in manj kot 41 odstotkov glede na potrebe po električni 
energiji za namen paše živali.

2 2

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov glede na potrebe po električni 
energiji za namen paše živali.

1 1

6. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe sa-
mostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb 
(sklop C javnega razpisa):

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) 10 10

Upošteva se ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu 
ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega 
razpisa.
ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov. 10 10
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno 
10 odstotkov.

7 7

ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno 
12 odstotkov.

5 5

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov. 3 3
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1 1

1.2. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)

10 10

1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe 10 0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela izračuna na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno 
knjigovodstvo), se številu točk po posameznih ocenitvah doda ena točka.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

2

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 10 0
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali 
organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se 
številu točk po posameznih ocenitvah doda ena točka.
Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 40.000 do vključno 50.000 evrov/PDM.

9

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 50.000 do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 60.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 30.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

1.2.3. Velja za zahtevne individualne naložbe 0 10
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in 
izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu 
sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 do vključno 
80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 80.000 do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1

1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 10
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali 
organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 60.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 70.000 do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka/1PDM.

9

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 80.000 do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 40.000 do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

1

1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe

10 0

Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja skupine 
pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil 
v letu 2021 (B) in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli: 
(B/A) = višina letnih prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
Količnik je večji od 4. 10
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4. 8
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3. 6
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2. 4
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5. 2
Količnik je manjši ali enak 0,2. 1

1.4. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
za zahtevne naložbe

0 10

Merilo je količnik med ocenjeno NSV naložbe (pri 5-odstotni obrestni meri) in 
višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo 
morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vpisan v evidenco 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije na dan objave javnega razpisa oziroma imajo 
sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev 
raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan objave 
javnega razpisa za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela. Upravičenec izkazuje 
inovativnost in razvoj podjetja s pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 
1.800 ur raziskovalnega dela ali z vpisom raziskovalne skupine v evidenco 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Kot kmetijski sorodna dejavnost se upoštevajo agro-živilska, veterinarska, 
gozdarska in lesarska dejavnost.
Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti.

5 5

Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
z drugih področij.

4 4

Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja 
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela.

3 3

Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela z drugih področij. 

2 2

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je 
vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 8 8
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s Pravilnikom 
o OMD. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, se ocenjuje povprečno število točk na ha, ki jih 
prejmejo kmetijska gospodarstva članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, pri čemer mora 
imeti najmanj polovica teh članov več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč 
v uporabi na območjih OMD.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalce ali 
zadruge se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo 
kmetijska gospodarstva članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, deli s številom 
vseh članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge. 
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več. 6 6
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je 500 ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk. 5 5
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je od 450 do vključno 499.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk. 4 4
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je od 350 do vključno 449.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk. Povprečno 
število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge je 
od 250 do vključno 349.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk. 2 2
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je od 150 do vključno 249.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk. 1 1
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je do vključno 149.

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima 
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.

3.3. LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno 
št. točk 1)

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2021.
V primeru kolektivne naložbe, ki jih izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, če so kmetijska gospodarstva članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
vključena v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP 
v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP 
v skupnem obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

Kmetijska gospodarstva članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so vključena 
v naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha 
kmetijskih površin v uporabi.

1 1

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA VKLJUČENEGA V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje sheme kakovosti hrane. Upravičenec oziroma član skupine 
pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno 
naložbo, izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za 
pro izvode iz sheme kakovosti.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke dodelijo upravičencu, pri katerem je 
najmanj polovica članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje sheme 
kakovosti hrane.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 
za najmanj en kmetijski pro izvod veljaven certifikat za ekološko pro izvodnjo.

5 5

Najmanj polovica članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 za najmanj en 
kmetijski pro izvod veljaven certifikat za ekološko pro izvodnjo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela 
v letu 2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod 
iz sheme kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska 
označba, zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost.

3 3

Najmanj polovica članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 veljaven certifikat 
ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme kakovosti: zaščitena 
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna 
posebnost ali višja kakovost.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz 
sheme kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.

2 2

Najmanj polovica skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 veljaven certifikat 
ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme kakovosti integrirana 
pridelava ali izbrana kakovost.

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 
(maksimalno št. točk 5)

5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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Pri kolektivni naložbi, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov 
skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova 
ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje 
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila 
v letu 2021 vključena v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa 
KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje 
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bilo 
v letu 2021 vključenih v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje 
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila 
v letu 2021 vključena v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno 
št. točk 3)

3 3

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, 
organizacija pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila 
dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj polovica kmetijskih 
gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne 
vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno 
v preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

3 3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo je 
bila leta 2021 vključena v preusmeritev v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja. 

3 3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila 
leta 2021 vključena v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja. 

1 1

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Upošteva se vključenost nosilca kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne 
vloge za leto 2021.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, 
organizacija pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila 
dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj polovica nosilcev kmetijskih 
gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa 
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za 
leto 2021.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2021 vključen v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

2 2

Najmanj polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine 
pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, je bila v letu 2021 vključena v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014-2020.
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5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega 
povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij 
pro izvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik 
pro izvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2021.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in 
organizacije pro izvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju ali društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je bil vključen upravičenec v letu 2021 najmanj 
100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke se seštevajo vendar 
ne smejo preseči 5 točk.
Upravičenec je član skupine ali organizacije pro izvajalcev. 4 4
Upravičenec je član zadruge. 4 4
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja 
kmetijske dejavnosti.

3 3

Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih ali društvih) s področja kmetijske dejavnosti.

3 3

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH

30 30

Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek 
v okviru naložbe, ki prispeva k izboljšanju okolja, inovacijam ali podnebnim 
spremembam oziroma prilagajanju nanje, predstavlja več kot 50 odstotkov 
stroškov celotne naložbe, se točke pri tem merilu podvojijo.

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo 
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega in zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov 
zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov, 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih 
konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega in zahtevnega objekta.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5 5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

5 5

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev in zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov. 5 5
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 90 odstotkov.
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Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti 
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5 5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

4 4

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu več kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 
90 odstotkov.

4 4

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 80 do vključno 
90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3 3

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 
80 odstotkov.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 60 do vključno 80 odstotkov.
Naložba se nanaša na nakup oziroma zamenjavo opreme v gospodarskih 
poslopjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu 
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj 
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

2 2

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

2 2

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, 
pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine 
pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu 
več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 
60 odstotkov.

2 2

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 40 do vključno 60 odstotkov.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1 1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 
40 odstotkov.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 20 do vključno 
40 odstotkov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj 
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Kot nov kmetijski pro izvod se šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih 
živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena 
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Upravičenec oziroma najmanj en član skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je lastnik veljavnega 
patenta za naprave oziroma tehnologije, na katere se naložba nanaša, kar 
se izkazuje s potrdilom o patentu. 

5 5

Upravičenec oziroma najmanj en član skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je vključen v izvajanje 
projekta evropskega inovacijskega partnerstva.

5 5

Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca.

5 5

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uvedla najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na 
njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu oziroma oziroma najmanj 20 odstotkov skupnega ekvivalenta 
GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih članov skupine 
pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno 
naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uvedla en nov kmetijski pro izvod na njihovih 
kmetijskih gospodarstvih.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljaven patent.

3 3
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo.

3 3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
5 in manj kot 10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo.

2 2

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno 
št. točk 10)

10 10

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Za izkazovanje OVE za napajanje električnih pastirjev se vlogi na 
javni razpis priloži »Energetski pregled« v skladu s predpisom, ki ureja 
metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 91 odstotkov glede na potrebe po električni energiji za 
namen paše živali.

10 10

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 75 in manj kot 91 odstotkov glede na potrebe po električni 
energiji za namen paše živali.

8 8

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 61 in manj kot 75 odstotkov glede na potrebe po električni 
energiji za namen paše živali.

6 6

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 41 in manj kot 61 odstotkov glede na potrebe po električni 
energiji za namen paše živali.

4 4

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 21 in manj kot 41 odstotkov glede na potrebe po električni 
energiji za namen paše živali.

2 2

Rezultat naložbe bo zagotavljanje OVE za napajanje električnih pastirjev 
v višini najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov glede na potrebe po električni 
energiji za namen paše živali.

1 1

7. Finančne določbe: finančne določbe so določene 
v 28. členu Uredbe, razen v prvem in drugem odstavku 
28. člena Uredbe.

8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za 

dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu 
Uredbe.

2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe 
je javni razpis strukturiran v tri sklope glede na vrsto 
upravičenca, in sicer:

– sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij,
– sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen naložb sa-

mostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majh-
nih kmetij, in naložbe skupin kmetov,

– sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posa-
meznikov in pravnih oseb.

3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-
britev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstav-
kom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– geografski vidik upravičenca: 25 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;

– družbeno socialni vidik: 12 %;
– pro izvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 8 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decem-
bra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju 
skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, 
(EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in 
(ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 
2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega 
sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremem-
bi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in 
(EU) št. 1307/2013 glede sredstev oziroma uporabe 
v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede 
sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 
(UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1) se vloga na javni 
razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, 
če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za 
izpolnitev zahtev za pridobitev oziroma izplačilo podpo-
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re, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji operacije 
Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskih gospodarstev.

9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-
tevka za predplačilo

1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zah-
tevka za predplačilo je določeno v 102. in 105. členu 
Uredbe.

2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 
so določeni v 102. členu Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava 
o neizterljivosti DDV«;

b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo 
»Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka 
oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o jav-
nem naročanju – ZJN 3«;

c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo 
»Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste 
upravičene stroške«;

č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z naj-
manj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte 
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokrože-
no vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografijami 
plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene ta-
ble ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna 
označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim 
odstavkom 102. člena Uredbe.

3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati 
tudi pogoje iz 26. člena Uredbe, razen pogojev iz 2., 3. 
in 11. točke prvega odstavka ter pogoja iz prve alineje 
drugega odstavka 26. člena Uredbe.

4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstav-
kom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvaja-
nju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih 
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, 
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane uredbe Komisije 
(EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, fi-
nančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami 
in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), 
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane 

uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem pla-
čilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pri-
pravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, 
str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku 
za predplačilo priloži bančno garancijo.

5. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene 
v razpisni dokumentaciji.

10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in 

106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upra-

vičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še 
obveznosti iz 27. člena Uredbe, razen obveznosti iz 4., 
6., 7., 8., 12. in 14. točke prvega odstavka 27. člena 
Uredbe:

a) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjeva-
nje obveznosti iz 17. točke prvega odstavka 27. člena 
Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se 
priložijo poročilu o izpolnjevanju obveznosti:

– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni de-
lovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji,

– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki je študent ali 
dijak;

b) seznam skupne rabe iz 3. točke prvega od-
stavka 27. člena Uredbe je določen v Prilogi 1, ki je 
sestavni del tega javnega razpisa.

3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 2 razpisne 
dokumentacije.

11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo 
osebnih podatkov

1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli 
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.

2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba 
o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), 
so informacije za posameznike, katerih osebne podat-
ke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču 
ARSKTRP.

12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziro-
ma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.

2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene 
v 109. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe

 

Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe 

A. PODATKI O UPRAVIČENCIH 

1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV  

1.1. Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP) 

Ime oz. naziv organizacije proizvajalcev  
Odgovorna oseba  
Datum priznanja  
Številka odločbe MKGP  

 

1.2. Podatki o članih OP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      

 

2. SKUPINA PROIZVAJALCEV  

2.1. Podatki o skupini proizvajalcev (SP) 

Ime oz. naziv skupine proizvajalcev  
Odgovorna oseba  
Datum priznanja  
Številka odločbe MKGP  

 

2.2. Podatki o članih SP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      

 

3. ZADRUGA 

3.1. Podatki o zadrugi 

Ime oz. naziv zadruge  
Odgovorna oseba  
Število članov zadruge, ki izvajajo  kolektivno 
naložbo 

 

Število vseh članov zadruge  
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3.2. Podatki o članih zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe  

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
…….      
 

4. SKUPINA KMETOV 

4.1. Podatki o skupini kmetov 

Ime oz. naziv skupine kmetov zadruge  
Vodilni partner  
Odgovorna osebe (v primeru pravnih oseb ali s .p. 
posameznikov) 

 

Število članov skupine kmetov  
 

4.2. Podatki o članih skupine kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      
 

B. PODATKI O KOLEKTIVNI NALOŽBI 

Vrsta naložbe  
Lokacija naložbe  
Datum izdaje odločbe ARSKTRP  
Številka odločbe ARSKTRP  
Datum zaključka naložbe  
 

C. UPORABA KOLEKTIVNE NALOŽBE 

1. OBDOBJE UPORABE  

Zap. 
štev. 

Datum 
prevzema v 
uporabo 

OD KOGA Datum 
predaje v 
uporabo 

KOMU Opombe 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      
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 Ob-3641/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi javnega razpisa za izbor kulturnih 

projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških 
rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in 
na Dunaju, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala 

Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega 
za kulturo (v nadaljnjem besedilu: javni razpis, 

oznaka JPR-REZ-2022).
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja javni razpis za izbor kulturnih pro-
jektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah 
v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo 
v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz prora-
čuna, namenjenega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis, oznaka JPR-REZ-2022).

Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki 
delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje 
in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za 
kulturo RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v Berlinu, 
Londonu, New Yorku in na Dunaju (v nadaljnjem besedilu: 
umetniških rezidencah), ki jih bo v letu 2022 sofinancirala 
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kultu-
ro, v obdobju od 1. 3. do 31. 12. 2022, ki vključuje:

– financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, 
ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega 
vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc 
v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter

– povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in 
sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London 
v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 
150 EUR neto ter za New York v višini največ 800 EUR 
neto v primeru enega prijavitelja ali največ 700 EUR neto 
na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje po tem javnem razpisu, znaša 
največ 116.000,00 EUR.

Poziv bo trajal od 17. 12. 2021 do 17. 1. 2022.
Besedilo javnega razpisa bo 17. 12. 2021 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3603/21
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko (v nada-

ljevanju: koncedent) na podlagi 42. člena Zakona o jav-
no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; 
v nadaljnjem besedilu: ZJZP), 36. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40; v nadaljnjem besedilu: ZGJS), 5. člena Za-
kona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 62/16; v nadaljnjem besedilu: ZPPDej) ter 47. člena 
Odloka o pokopališkem redu v Občini Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 7/2021) objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe 24-urna 
dežurna služba pogrebne dejavnosti v Občini 

Vransko
Koncesijski akt: Odlok o pokopališkem redu v Obči-

ni Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021).

Predmet koncesije: izvajanje obvezne občinske go-
spodarske javne službe 24-urna dežurna služba pogreb-
ne dejavnosti na območju Občine Vransko, pri čemer 
gre za razmerje javno-zasebnega partnerstva. 24-urna 
dežurna služba pogrebne dejavnosti (v nadaljnjem be-
sedilu: GJS) obsega vsak prevoz od kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstve-
nega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema or-
ganov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato 
do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno 
z uporabo le-teh.

Območje koncesije: območje Občine Vransko.
Predvideni čas trajanja koncesijskega razmerja: 

10 let od podpisa koncesijske pogodbe.
Koncedent bo postopek izbire koncesionarja izva-

jal v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06) in Zakonom o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40). Podrobnejše določbe glede postopka 
izbire koncesionarja so podane v razpisni dokumentaciji.

Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane GJS. Minimalni pogoji, ki jih mora vlaga-
telj izpolnjevati za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
razpisane koncesionirane GJS, so določeni v ZPPDej, 
in sicer:

– da je registriran za opravljanje pogrebne dejav-
nosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano 
v ustanovitveni akt;

– da ima zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz 

pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi 

s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s po-
kojniki.

Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji 
za predložitev le-te so podane v razpisni dokumentaciji, 
ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta 
https://www.vransko.si/.

Rok za oddajo vlog je 17. 1. 2022, do 10. ure. Vloge 
morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) 
do vložišča prispeti do navedenega roka, sicer se bodo 
štele za prepozne (prejemna teorija).

Javno odpiranje vlog bo potekalo v sejni sobi Ob-
čine Vransko na naslovu Vransko 130C, 3305 Vransko, 
dne 17. 1. 2022, ob 11. uri.

Za koncesionarja bo izbran vlagatelj, ki bo izpolnje-
val razpisne pogoje in predložil ekonomsko najugodnej-
šo ponudbo na podlagi ocenjevalnega merila »najnižja 
cena storitve javne službe«. Metodologijo za oblikovanje 
cene storitve javne službe določa Uredba o metodologiji 
za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list 
RS, št. 5/18).

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni 
do 31. 1. 2022.

Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elemen-
ti javnega razpisa preko elektronske pošte na naslov 
obcina.vransko@vransko.si, z navedbo zadeve »Kon-
cesija – 24-urna dežurna služba«. Skrajni rok za posre-
dovanje vprašanj je 5. 1. 2022, do 12. ure. Koncedent 
bo odgovore na zastavljena vprašanja podal najkasneje 
7. 1. 2022, do 12. ure tako, da jih bo objavil na svoji sple-
tni strani https://www.vransko.si/.

Občina Vransko
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Št. 602-101/21-8-(40/30/08) Ob-3606/21
Na podlagi 74. člena Zakona o organizaciji in finan-

ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21 in 172/21), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), 22. člena 
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 
– UPB4) in Sklepa o javnem razpisu za dodelitev kon-
cesij za opravljanje javne službe na področju predšol-
ske vzgoje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine 
Kranj na 30. seji, dne 24. 11. 2021, Mestna občina Kranj 
objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe 
na področju predšolske vzgoje – Kurikuluma za 
vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike 

Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999
1. Koncedent: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 

Kranj.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za opra-

vljanje javne službe na področju predšolske vzgoje – Ku-
rikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republi-
ke Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer devetur-
nega dnevnega programa za skupaj največ štiri oddelke 
I. starostnega obdobja, na območju Mestne občine Kranj, 
in sicer na območju naslednjih šolskih okolišev:

– OŠ Franceta Prešerna Kranj (matična šola, PŠ 
Kokrica),

– OŠ Orehek Kranj (matična šola),
– OŠ Predoslje Kranj,
– OŠ Simona Jenka Kranj (matična šola),
– OŠ Janeza Puharja Kranj – Center (matična šola, 

PŠ Primskovo),
– OŠ Staneta Žagarja Kranj,
– OŠ Jakoba Aljaža Kranj,
– OŠ Matije Čopa Kranj,
– OŠ Stražišče Kranj (matična šola, razen naselij 

Čepulje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt nad Kra-
njem).

Posamezni šolski okoliši vzgojno-izobraževalnih 
zavodov so opredeljeni v odloku o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda.

3. Obdobje, za katerega se dodeljuje koncesija, in 
začetek izvajanja dejavnosti

Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo izbrane-
mu oziroma izbranim koncesionarju/em v skladu z merili 
iz 5. točke tega razpisa, in sicer za določen čas od 1. 9. 
2022 do 31. 8. 2027. Koncesionar mora začeti opravljati 
dejavnost s 1. 9. 2022.

Koncedent si pridružuje pravico do predčasnega 
odstopa od koncesijske pogodbe, v kolikor situacija na 
področju predšolske vzgoje v občini ne narekuje več 
potreb po izvajanju koncesijske dejavnosti za celotno 
razpisano obdobje.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za oprav-
ljanje dejavnosti (za dodelitev koncesije)

Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko pri-
javi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– Kandidat mora biti registriran za opravljanje de-
javnosti predšolske vzgoje.

– Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev jav-
no veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministr-
stvu za izobraževanje, znanost in šport.

– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti konce-
sijske pogodbe, na območju Mestne občine Kranj, in si-
cer na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira, 
zagotovljene prostore in opremo v skladu s Pravilnikom 
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 
126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17).

– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti kon-
cesijske pogodbe zagotovljene strokovno usposobljene 
delavce v skladu s Pravilnikom o normativih za opra-
vljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, 
št. 27/14, 47/17, 43/18, 54/21), ki jim ni prepovedana 
zaposlitev oziroma opravljanje dela na področju vzgoje 
in izobraževanja v skladu z veljavnimi predpisi na podro-
čju vzgoje in izobraževanja.

– Kandidat mora v obdobju veljavnosti koncesij-
ske pogodbe zagotavljati izvajanje najmanj deveturnega 
dnevnega programa Kurikulum za vrtce.

– Kandidat mora prijavi priložiti vsebinski program 
razvoja s finančnim načrtom za obdobje dodelitve kon-
cesije ter letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023.

– Kandidat mora opravljati dejavnost za ceno pro-
grama, ki jo skladno s predpisi določi Mestni svet Me-
stne občine Kranj – Specifikacija lastne cene programa 
po veljavni metodologiji (Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo, Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 
59/19).

– Kandidat mora pri izvajanju dejavnosti dosledno 
upoštevati določbe zakonskih in podzakonskih aktov ter 
občinskih aktov s področja predšolske vzgoje.

– Kandidat mora podati izjavo o številu oddelkov.
– Kandidat mora podati izjavo o lokaciji izvajanja 

dejavnosti.
– Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti, 

da bo dejavnost, ki je predmet koncesije, pričel izvajati 
s 1. 9. 2022.

– Kandidat mora najkasneje 8 dni pred začetkom 
izvajanja programa za predšolske otroke, skleniti za-
varovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo iz 
naslova opravljanja te dejavnosti in koncedentu priložiti 
dokazilo o sklenjenem zavarovanju (fotokopija zavaro-
valne police z dokazilom o plačilu premije).

– Kandidat mora parafirati vzorec koncesijske po-
godbe.

Način izpolnjevanje teh pogojev je opredeljen v na-
vodilih kandidatom za pripravo vloge.

5. Merila za izbiro:
1. Število oddelkov
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek, bo ovredno-

ten z 2 točkama. V kolikor kandidat ponudi več kot en 
oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti z 2 točka-
ma.

2. Zagotavljanje notranjih prostorov in zunanjih 
površin

– v kolikor kandidat ponudi v skladu z 19. členom 
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca:

– od 3,1 m2 do 3,3 m2 notranje igralne površine 
na otroka, dobi dodatni 2 točki;

– od 3,4 m2 do 3,7 m2 notranje igralne površine 
na otroka, dobi dodatne 3 točke;

– od 3,8 m2 do 4 m2 notranje igralne površine 
na otroka, dobi dodatne 4 točke;

– več kot 4 m2 notranje igralne površine na 
otroka, dobi dodatnih 5 točk,

– v kolikor kandidat zagotavlja lastne oziroma 
najete zunanje površine za igrišče, ki otrokom omo-
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gočajo izbiro raznovrstnih dejavnosti in so opremljene 
z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi 
enotami, pridobi dodatnih 10 točk (8. člen Pravilnika 
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca. Javne površine, ki jih je možno uporab-
ljati za igrišče, se po tem merilu ne točkujejo,

– v kolikor kandidat zagotavlja več kot 5 zunanjih 
enostavnih, sestavljenih in kompleksnih igralnih enot, 
pridobi dodatni 2 točki.

3. Predlagana lastna cena programa, izdelana po 
veljavni metodologiji

Lastna cena programa se lahko oceni z največ 
8 točkami, pri čemer dobijo največ točk kandidati z naj-
nižjo ceno. Ostali kandidati dobijo sorazmerno manjše 
število točk po naslednji formuli:

Ck = cena kandidata
Cn = najnižja cena

Število točk =
Cn x 8

Ck

6. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavi-
ne vloge so podane v razpisni dokumentaciji – sklop B.

7. Izbira koncesionarja
Mestna uprava na predlog petčlanske razpisne 

komisije za dodelitev koncesije za izvajanje progra-
ma za predšolske otroke, ki jo s sklepom imenuje 
župan Mestne občine Kranj, bo o izbiri odločila z od-
ločbo predvidoma v 60 dneh po izteku roka za oddajo 
vloge.

Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni 
dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.

Razpisna komisija bo točkovala v skladu z me-
rili za izbiro le pravočasne, pravilno označene in po-
polne vloge. Prepozne in nepravilno označene vloge 
bodo zavržene. V kolikor vloga ne bo vsebovala vseh 
zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih 
v 4. točki razpisne dokumentacije, bo kandidat pozvan 
na dopolnitev. Če kandidat vloge v roku, ki ga bo do-
ločila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil glede 
zakonsko in s tem razpisom predpisanih pogojev, bo 
vloga zavržena.

Če se na javni razpis ne javi noben kandidat ali če 
noben od kandidatov ne izpolnjuje predpisanih pogojev 
ali ne predložijo dokazil o njihovem izpolnjevanju, konce-
dent s sklepom ugotovi, da javni razpis ni uspel.

Izbrani bodo kandidati, ki bodo zbrali najvišje število 
točk, do zagotovitve 4 oddelkov I. starostnega obdobja. 
V primeru, da največje skupno število točk dosežeta dva 
ali več vlagateljev, ima prednost pri izbiri tisti kandidat, 
katerega vloga je bila višje točkovana glede na merilo 
pod točko 5, kriterij 2.

Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe 
o dodelitvi koncesije koncedent in izbrani koncesionar 
skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se 
začne izvajati po podpisu pogodbe, in sicer s 1. 9. 2022.

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas do 
31. 8. 2027.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-
nega kandidata.

8. Način oddaje in rok za oddajo vlog
Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati vlo-

go v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga javni 
razpis: Koncesija – Vrtec«. Na kuverti mora biti označen 
tudi naziv in naslov kandidata.

Kandidati lahko oddajo vlogo v Sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj ali pošlje-
jo po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj.

Pri odpiranju se bo upoštevalo vse vloge, ki bodo 
oddane osebno v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj 
ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 17. 1. 2022 
do 10. ure.

9. Mestna občina Kranj bo o izbiri odločila z od-
ločbo predvidoma v 60 dneh po izteku roka za prijavo.

10. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne 18. 1. 
2022 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Kranj, Sloven-
ski trg 1, Kranj. Odpiranje vlog ne bo javno.

11. Informacije in pojasnila: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine 
Kranj: www.kranj.si, dodatne informacije: Tanja Hrovat, 
tel. 04/23-73-160, Darja Veternik, tel. 04/23-73-382, 
elektronski naslov Tanja.Hrovat@kranj.si, 
Darja.Veternik@kranj.si.

Mestna občina Kranj

Št. 440-1/2021/9 Ob-3622/21

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov Prometne šole Maribor

1. Povabilo k oddaji prijave
Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 

2000 Maribor, na podlagi 48. člena Zakona o javno-za-
sebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v na-
daljevanju: ZJZP) ter Koncesijskega akta o javno-za-
sebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetske-
ga pogodbeništva na objektih Prometne šole Maribor 
(Uradni list RS, št. 187/21, v nadaljevanju: koncesijski 
akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javne-
ga razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta 
energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo 
objektov Prometne šole Maribor.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno 
dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni 
strani: https://prometna.net/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent:
Naziv: Prometna šola Maribor
Naslov: Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor
Zakoniti zastopnik: mag. Gregor Rak, univ. dipl. inž. 

prom., direktor
Kontaktna oseba: mag. Gregor Rak, univ. dipl. inž. 

prom., direktor
Telefon: +386/2/42-94-140
Elektronski naslov: gregor.rak@prometna.net
Spletna stran: www.prometna.net
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izved-

bo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov Prometne šole Maribor«

Številka javnega razpisa: 440-1/2021/9
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o jav-

no-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energet-
skega pogodbeništva na objektih Prometne šole Maribor 
(Uradni list RS, št. 187/21)

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Pro-
metne šole Maribor, ki so navedeni v nadaljevanju pred-
metnega poglavja.

Razdelitev na sklope: Predmet javnega razpisa ni 
razdeljen na sklope.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja 
koncesije obsega sledeče objekte: 
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OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI OBJEKTOV
Prometna šola 
Maribor

Preradovičeva ulica 33
2000 Maribor

ID stavbe [šifra KO – številka stavbe]: 660-1
Parcelna številka: 1414/6, k.o. 660 Studenci

Prometna šola Maribor, 
Preradovičeva ulica 33, 
2000 MariborID stavbe [šifra KO – številka stavbe]: 660-5

Parcelne številke: 1414/3, 1414/2, 1414/1, 
1415, vse k.o. 660 Studenci

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 
20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z do-
ločbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene konce-
sijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva 
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbu-
janje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanj-
skemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 25. 1. 2022 do 
10. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka pri-
speti na naslov Prometna šola Maribor, Preradovičeva 
ulica 33, 2000 Maribor. Prijave morajo ne glede na način 
dostave (osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta 
prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele 
za prepozno prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Pro-
metna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Mari-
bor, dne 25. 1. 2022 ob 10.05.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skla-
dno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi 
skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo 
odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 

podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve 
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so 
navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 
in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma do 31. 6. 2022.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vpra-
šanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostali-
mi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte 
gregor.rak@prometna.net, s pripisom za zadevo »Po-
delitev koncesije za izvedbo projekta energetskega po-
godbeništva za energetsko prenovo objektov Prometne 
šole Maribor«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi 
z javnim razpisom je 10. 1. 2021 do 10. ure. Pojasnila, na-
vezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim 
krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem 
prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Prometna šola Maribor
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 Ob-3602/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) No-
tarska zbornica Slovenije na predlog notarja Gregorja 
Mesarja razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Gregorju Mesarju v Sežani

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zako-
na o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih 
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega 
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na tožilstvu ali pri državnem odvetništvu. Pisne prijave 
na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenje-
pisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tav-
čarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-3604/21
Svet Vrtca Domžale, Ljub ljanska cesta 70, 1230 

Domžale, na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji 
dne 8. 12. 2021, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21 in 172/21).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje vrtca.

Predvideni začetek dela bo dne 31. 8. 2022. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni 
delovni čas.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Kandidati/-ke naj k prijavi predložijo naslednje:
1) dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravlje-

nem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem iz-
pitu oziroma mora kandidat/-ka ravnateljski izpit opraviti 
v roku enega leta od začetka mandata,

– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (fo-
tokopijo delovne knjižice oziroma izpis obdobij zavaro-
vanja ZPIZ-a),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-
ce (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo sodišča, da 
kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (Okrajno sodi-
šče) in potrdilo iz evidenc izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pra-
vosodje) – vsa potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni,

2) program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
3) kratek življenjepis.

Razpisi delovnih mest

Navedeno pošljite v 12 dneh po objavi razpisa ozi-
roma najkasneje vključno do dne 29. 12. 2021 v zaprti 
ovojnici s priporočeno pošiljko na naslov: Svet Vrtca 
Domžale, Ljub ljanska cesta 70, 1230 Domžale, z ozna-
ko Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico.

Kandidati/-ke s pristopom h kandidaturi soglašajo 
z obdelavo osebnih podatkov za namen postopka ime-
novanja ravnatelja Vrtca Domžale.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Domžale

Št. 0141-33/2021/1 Ob-3605/21
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slo-
venije (Uradni list RS, št. 60/03 in 11/09), Ministrstvo za 
kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopa-
nih v dejavnosti muzeja;

– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje 
področja dela muzeja;

– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji 

ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovne-
ga jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom 
o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v ka-
teri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat 
dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija tujega 
jezika ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več 
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem 
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na 
dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja sve-
tovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
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izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola 
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih sre-
čanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješol-
skem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega 
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika 
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazi-
lom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziro-

ma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po pred-
hodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega za-
voda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje 
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda 
Prirodoslovni muzej Slovenije.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – Prirodoslovni muzej 
Slovenije« v štirinajstih dneh po objavi javnega raz-
pisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov ministrstva: 
gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij 
v zvezi z javnim razpisom, je Marjana Cvenkel Lesjak, 
tel. 01/369-59-99.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3614/21
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Kopru, Šmar-

je 1, 6274 Šmarje, na podlagi sklepa, sprejetega na 4. 
korespondenčni seji dne 25. 11. 2021, razpisuje prosto 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja m/ž izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 
in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadalj-
njem besedilu: ZOFVI).

Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, morajo kan-
didati/ke obvezno priložiti še program vodenja šole.

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let.
Začetek dela: po dogovoru oziroma najkasneje 1. 9. 

2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih 
oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne smejo biti 
starejša od 30 dni, izjavo, s katero dovoljuje obdelavo 
in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in 
v zvezi s postopkom imenovanja, program vodenja za-
voda, dosedanje izkušnje, kratek življenjepis) pošljite 
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda 
Osnovne šole Šmarje pri Kopru, Šmarje 1, 6274 Šmar-
je, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne 
odpiraj«.

Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo odda-
na na pošti v roku ali s priporočeno pošiljko zadnji dan 
razpisnega roka, tj. 3. 1. 2022.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Kopru

 Ob-3621/21
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slo-

venije – Soča, Linhartova 51, Ljub ljana, na podlagi 
14. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Uni-
verzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije ter 
sklepa 17. redne seje sveta inštituta Univerzitetni re-
habilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča z dne 
9. decembra 2021, razpisuje delovno mesto

generalnega direktorja inštituta
Za generalnega direktorja inštituta lahko kandidira 

oseba, ki poleg izpolnjevanja splošnih pogojev po zako-
nu izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo,
– ustrezno prakso in poslovna znanja s področja 

dejavnosti inštituta,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or-

ganizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– znanje enega od svetovnih tujih jezikov.
Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom 

oziroma kandidatko sklenili za štiriletni mandat.
Ponudbe z življenjepisi in dokazili o izpolnjevanju 

razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke po-
šljejo v 10 dneh po objavi na gornji naslov s pripisom 
»razpis za generalnega direktorja inštituta – Ne odpiraj«. 
Zaželeno je, da kandidat oziroma kandidatka predloži 
vizijo in strategijo razvoja inštituta.

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh 
po imenovanju izbranega kandidata oziroma kandidat-
ke. Nepopolne prijave se ne bodo upoštevale.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut  
Republike Slovenije – Soča
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 Ob-3623/21
Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode na 

podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Medvode 
in Statuta Zdravstvenega doma Medvode razpisuje pro-
sto delovno mesto

direktorja
zdravstvenega doma (m/ž)

za 4-letni mandat.
Direktor opravlja poleg zadev s svojega delovnega 

področja tudi delo na ustreznem delovnem mestu iz 
svoje stroke.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mo-
rajo kandidati izpolnjevati še naslednje:

– dosežena VII/2. stopnja izobrazbe zdravstve-
ne smeri – univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma 
izobrazba 2. bolonjske stopnje (prednost imajo zdravniki 
s področja primarnega zdravstvenega varstva),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela v jav-

nem zavodu,
– izpolnjevanje pogojev nekaznovanosti.
Pisne ponudbe z
– dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o kon-

čani univerzitetni izobrazbi zdravstvene smeri, licenco 
Zdravniške zbornice, izjavo, da ni bil pravnomočno ob-
sojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter izjavo, 
da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti),

– izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpol-
njevanja pogojev dovoljuje svetu zavoda ZD Medvode 
vpogled v podatke iz uradnih evidenc,

– kratkim življenjepisom in
– programom dela oziroma razvoja ZD za manda-

tno obdobje
naj kandidati v 15 dneh po objavi razpisa pošljejo na na-
slov: Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 6, 
1215 Medvode (Za razpisno komisijo).

Predviden začetek mandata je 19. 4. 2022.
O izboru bodo kandidati obveščeni v roku, določe-

nim z zakonom.
Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode

 Ob-3631/21
Svet Koroškega doma starostnikov na podla-

gi 32.–35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56., 
57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 
32., 33. in 34. člena Statuta Koroškega doma staro-
stnikov, 64. člena Poslovnika o delu sveta zavoda ter 
sklepa sveta Koroškega doma starostnikov z 8. redne 
seje z dne 7. 12. 2021, z dnem 20. 12. 2021 razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja
Koroškega doma starostnikov,  

Črneče 146, 2370 Dravograd
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpol-

njuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje, 
in sicer:

– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo 
iz 69. člena ZSV, pet let delovnih izkušenj in opravljen 
strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu ali

– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo 
druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, 
pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po 
Zakonu o socialnem varstvu ali

– ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. čle-
na ZSV, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na po-
dročju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po 
Zakonu o socialnem varstvu;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglas-
ju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje 
oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem 
letu od začetka opravljanja nalog direktorja; če tega 
programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi za-
kona preneha;

– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev;

– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

K pisni prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis europass, iz katerega so razvidne do-

sedanje delovne izkušnje,
– dokazila o izobrazbi,
– uradno dokazilo o nekaznovanosti in potrdilo, da 

kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starej-
še od treh mesecev,

– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje so-

cialno varstvenega zavoda,
– program dela z vizijo razvoja zavoda.
Direktor bo imenovan za obdobje pet let.
Pisne prijave z vsemi dokazili morajo kandidati po-

slati s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako: »Raz-
pis za direktorja – ne odpiraj!« v roku 15 delovnih dni po 
objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na 
naslov Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 
Dravograd.

Nepopolne in prepozno prispele prijave se ne bodo 
obravnavale in bodo izločene iz postopka.

Svet Koroškega doma starostnikov bo kandidate 
vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je 
obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.

Prijavljeni kandidati, ki ustrezajo razpisnim pogo-
jem, bodo povabljeni, da pristojnemu organu predstavijo 
programske usmeritve oziroma vizijo za delovanje doma 
za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obve-
ščeni preko elektronske pošte.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konsko določenem roku.

Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izda-
no soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen 
za socialno varstvo oziroma naslednji dan po preteku 
prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra podano 
prej.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.

Svet Koroškega doma starostnikov



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 196 / 17. 12. 2021 / Stran 2801 

 Ob-3609/21

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 71SUB-SO19 

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave 
za samooskrbo z električno energijo

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne 
spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z elek-
trično energijo (Uradni list RS, št. 36/19, 31/20, 134/20, 
51/21 in 100/21), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3610/21
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in 146.d čle-

na Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 
158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta 
o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javne-
ga sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) 
ter Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenske-
ga okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 
7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani: https://ekosklad.si/ 
informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; 
v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko 
sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenske-
ga okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Re-
balansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, 
potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom 
številka 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021, v skladu 
s Shemo »de minimis pomoči« Spodbude za okoljske na-
ložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter sa-
mostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov 
(št. priglasitve M001-5854067-2014/I), št. 442-10/2018/15 
z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči 
po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 
2019 (objavljen na spletni strani: https://ekosklad.si/infor-
macije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomo-
ci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski 
javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja

javni poziv 94SUB-PN21
Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike 

višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih  
in avtobusih

1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne 
finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in mon-
taže energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik na lestvi-
ci energijskega razreda A in B, kategorij C2 in C3 (kot 
je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za 
homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih 
priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 
z dne 31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
(ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so 

Druge objave

bile kupljene od vključno dne 1. 6. 2021 dalje in name-
ščene od 1. 10. 2021 dalje pri vozilih za cestni promet:

– kategorij N2, vendar le za vozila, katerih največja 
dovoljena masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Od-
redbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 75/11)),

– kategorij N3,
– kategorij M3,
– kategorij O3,
– kategorij O4.
Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za 

kombinirana ter težka vozila, pri čemer so izvzete te-
renske in rabljene pnevmatike, ježevke in pnevmatike 
za posebno uporabo, kot so npr. pnevmatike za dirke in 
rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) 
št. 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkori-
stek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 
2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 
(UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedi-
lu: Uredba (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik).

Energijsko učinkovite in varne pnevmatike so pnev-
matike z velikim izkoristkom goriva na lestvici energij-
skega razreda A in razreda B, določene skladno z Oceno 
potrebe po pregledu Uredbe (EU) št. 2020/740 o ozna-
čevanju pnevmatik, Uredbo (EU) 2017/1369 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi 
okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in raz-
veljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 
2017, str. 1) ter Uredbo (ES) št. 661/2009 o homologaciji 
za pnevmatike. Izkoristek goriva je na energijski nalepki, 
ki se nahaja na posamezni pnevmatiki, prikazan v obliki 
barvne lestvice od A do E, pri čemer ima razred najbolj-
šega izkoristka goriva (razred A) najnižji koeficient ko-
talnega upora. Energijsko učinkovite pnevmatike morajo 
biti skladne z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 2020/740 
o označevanju pnevmatik ter iz Uredbe o okoljski dajatvi 
zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrablje-
nih gum (Uradni list RS, št. 32/06).

Namen javnega poziva je povečati varnost ter go-
spodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa 
tovornih vozil s spodbujanjem nakupa trajnejših in var-
nejših pnevmatik z velikim izkoristkom goriva ter zmanj-
šanjem emisij CO2 v cestnem prometu.

Okoljska naložba po tem javnem pozivu je nakup in 
montaža pnevmatik, ki so bile kupljene od vključno dne 
1. 6. 2021 dalje in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 
2021 dalje. Čas nakupa in montaže pnevmatik se izka-
zuje z računom, iz katerega nedvoumno izhaja, da je 
naložba v celoti izvedena. Pri tem se kot datum izvedbe 
naložbe šteje datum opravljene storitve, ki je naveden 
na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve 
na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe 
šteje datum izdaje računa. V primeru, da se montaža 
izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega ra-
čuna, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum 
na internem delovnem nalogu o montaži.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli tudi 
za pnevmatike, kupljene v tujini, če zanje ni bila izplača-
na ali zaprošena druga pomoč Republike Slovenije ali 
druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem bese-
dilu: EU) za iste upravičene stroške, v Republiki Slove-
niji pa je bila plačana okoljska dajatev skladno z Uredbo 
o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi 
nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).
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Za pridobitev nepovratne finančne spodbude za 
pnevmatike kupljene v tujini je potrebno, da podjetje pri-
dobi pnevmatike v drugi državi članici EU in jih vnese na 
ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z na-
menom dajanja v promet v Republiki Sloveniji ali zaradi 
lastne uporabe.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je:
– podjetje, ki pro izvedene pnevmatike daje prvič 

v promet v RS,
– podjetje, ki da pnevmatike prvič v uporabo v RS, 

če je to podjetje njihov končni uporabnik,
– pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi dr-

žavi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih daje prvič 
v promet v RS,

– pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi 
članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih da prvič v upo-
rabo v RS, če je tudi njihov končni uporabnik.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude je po-
trebno, da je bila za pnevmatike, ki so prvič dane v promet 
v Republiki Sloveniji, okoljska dajatev obračunana.

Predmet naložbe po tem javnem pozivu ni nakup 
obnovljenih pnevmatik.

2. Višina sredstev, višina nepovratne finančne spod-
bude ter priznani stroški naložbe

a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v ob-
dobju 2021–2023.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 
4.000.000,00 EUR.

b) Višina nepovratne finančne spodbude in število 
priznanih pnevmatik na posamezno vozilo

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 
100,00 EUR za posamezno pnevmatiko, ki je namešče-
na na vozilo.

3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, 

samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, 
ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali 
z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisa-
ni v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih 
podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki ima-
jo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje 
vloge, registrirano vozilo na ime podjetja. Podjetja morajo 
imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali 
blaga v notranjem cestnem prometu skladno z drugim od-
stavkom 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu 
(Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
67/19, 94/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali 
licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v med-
narodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno 
s prvim odstavkom 32.a člena ZPCP-2 za vsaj eno od 
naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:

– cestni tovorni promet,
– mestni in primestni kopenski potniški promet,
– medkrajevni in drug cestni potniški promet.
Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evi-

dence.
Do nepovratne finančne spodbude niso upravičena 

podjetja:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko skla-

da ali ne izpolnjujejo pogodbenih zavez po pogodbah 
sklenjenih z Eko skladom,

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije,

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali 
socialnih prispevkov,

– v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in za-
drug v težavah,

– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

– ki imajo blokiran transakcijski račun.
V obdobju desetih let od dneva pogodbene kršitve 

se nepovratna finančna spodbuda, skladno z določba-
mi Javnega razpisa za nepovratne finančne pomoči za 
nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobu-
sov 23SUB-CTP13 (Uradni list RS, št. 94/13 in 96/13; 
v nadaljnjem besedilu: javni razpis 23SUB-CTP13), tudi 
ne dodeli kršiteljem pogodbe, na podlagi katere je bila 
izplačana pomoč po javnem razpisu 23SUB-CTP13 in je 
bil prejemnik te pomoči dolžan prejeta sredstva vrniti in 
plačati pogodbeno kazen.

4. Dodatne zahteve in pogoji
a) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna 

in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prej-

me pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Vloga je popolna, ko podjetje predloži v celoti izpol-
njen ter podpisan obrazec Vloga 94SUB-PN21 v izvirniku 
(obrazec vsebuje tudi izjavo o že prejetih »de minimis« po-
močeh povezanih družb, ki bo podpisana s strani podjetja, 
ki nastopa kot upravičena oseba) in obvezne priloge, ki so:

– kopija računa na ime podjetja za nakup in montažo 
pnevmatik s specifikacijo, iz katere je razvidna oznaka 
pnevmatik, ter natančnim nazivom in dimenzijami pnev-
matik ter nazivom pro izvajalca;

– v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za 
montažo ni bilo izdanega računa, podjetje predloži interni 
delovni nalog o montaži, ki vsebuje podatek o registrski 
številki vozila, na katero se montaža pnevmatik nanaša 
ali izpis iz poslovnih knjig podjetja, iz katerega je razviden 
podatek o porabi časa in vrednosti opravljene storitve;

– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija 
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke – ne zadostuje 
blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.);

– kopija veljavnega prometnega dovoljenja za vsa 
vozila, na katera so bile nameščene pnevmatike, ki 
so predmet nepovratne finančne spodbude;

– kopija nalepke energijskega razreda pnevmatike 
skladno z Uredbo (EU) št. 2020/740 o označevanju pnev-
matik;

– potrdilo o plačani okoljski dajatvi za pnevmatike, 
kupljene v tujini;

– seznam vozil z novo nameščenimi pnevmatikami, 
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, katerega je 
potrebno poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si.

Vloga s prilogami mora biti urejena skladno s sezna-
mom vozil z nameščenimi pnevmatikami.

Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. V primeru, 
da bo priložena dokumentacija v tujem jeziku, je potreb-
no predložiti tudi overjen prevod v slovenski jezik.

Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali 
nerazumljiva, pa podjetje pomanjkljivosti odpravi v roku, 
ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pra-
vočasna.

b) Omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za podjetja, ki opravljajo pridobitno dejavnost, pred-

stavlja po tem javnem pozivu dodeljena nepovratna fi-
nančna spodbuda pomoči po pravilu »de minimis«.

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena pod-
jetju, ne sme preseči 100.000,00 EUR v zadnjih treh 
proračunskih letih.

Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za 
naložbe v naslednje dejavnosti:

– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture,
– dejavnosti v primarni pro izvodnji kmetijskih pro-

izvodov,
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– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih pro-
izvodov, v primerih:

– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje, ali

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 

neposredno vezana na izvožene količine, na vzposta-
vitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge 
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

– če pomoč daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega,

– podjetjem, ki so v postopku vračanja neupraviče-
no prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU,

– podjetjem v težavah, v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, 
št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri 
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če 
izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, 
ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

– podjetjem, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi 
nepovratne finančne spodbude nimajo poravnanih ob-
veznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziro-
ma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do 
Republike Slovenije.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo 
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, podjetje 
pa mora podati pisno izjavo, ki se nahaja na obrazcu 
Vloga, in sicer:

– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno 
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je 
v relevantnem obdobju še kandidiralo za »de minimis« 
pomoč,

– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja,

– vključno s seznamom vseh podjetij, ki z upraviče-
no osebo tvorijo enotno podjetje.1

mulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovolje-
ne intenzivnosti ali zneska pomoči.

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazcem 
je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si/gospo-
darstvo. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, 
ki si jo podjetja natisnejo sami, je enakovredna tiska-
nim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo 
z obrazci lahko podjetja tudi naročijo pri Eko skladu, j.s. 
na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno 
prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko 
zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: 
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana ali 
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko podjetja prido-
bijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur 
za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.eko-
sklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si 
ali osebno v vložišču Eko sklada v času uradnih ur za 
stranke.

6. Rok in način prijave
Podjetje lahko odda vlogo na javni poziv od dneva 

objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slo-
venije do porabe sredstev in objave zaključka javnega 
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Podjetje vloži pisno vlogo na predpisanem obraz-
cu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko 
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, obve-
zno prilogo Seznam vozil z nameščenimi pnevmatikami 
94SUB-PN21 pa mora podjetje elektronsko izpolniti in 
poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si.

Vloga je vložena, ko jo prejme Eko sklad. Če se 
vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko 
sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če vloga 
ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, 
ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne fi-

nančne spodbude podjetju se uporablja postopek, dolo-
čen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE 
in nasl.), če ZVO-1 ne določa drugače.

Podjetje pridobi pravico do nepovratne finančne 
spodbude upoštevaje določila javnega poziva ter vrstni 
red prispetja vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 
30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.

Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni 
del tega javnega poziva.

8. Pogoji za izplačilo nepovratne finanče spodbude
Eko sklad podjetju dodeli nepovratno finančno 

spodbudo z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne 
spodbude.

Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 
podlagi dokončne odločbe, s katero je bila podjetju dode-
ljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba 
postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju.

Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-
položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokonč-
nosti odločbe o dodelitvi pravice na transakcijski račun 
podjetja.

V primeru, da ima podjetje neplačane zapadle ob-
veznosti do Eko sklada, se z nepovratno finančno spod-

1 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa 
drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navede-
nim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali 
statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz 
zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir dr-
žavne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), ku-
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budo poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se 
nakaže na račun podjetja.

9. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izda-

je odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne 
spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na 
drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, 
skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili 
javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnimi pogoji 
poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi.

V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neu-
pravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov, pod-
jetje ni upravičeno do dodelitve pravice do nepovratne 
finančne spodbude.

V kolikor se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska 
poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, 
odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev 
poslovanja Eko sklada glede na namen dodeljenih sred-
stev ali pa podjetje onemogoči ali ovira nadzor Eko 
sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne 
spodbude odvzame, podjetje pa je dolžno Eko skladu 
vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupraviče-
no pridobljene nepovratne finančne spodbude.

Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani 
pristojnim organom.

V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prika-
zovanja podatkov, podjetje v obdobju 1 leta od dokonč-
nosti odločbe, s katero je bila njegova vloga zavrnjena 
oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice 
do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati 
na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3611/21
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in pr-

vega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 
21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadalj-
njem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Ura-
dni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 
7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani strani https://eko-
sklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-po-
slovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslo-
vanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega 
v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načrta 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za 
leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije 
s sklepom številka 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in 
na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada 
za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni 
list RS, št. 101/21), Eko sklad, Slovenski okoljski javni 
sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja

javni poziv 92FS-PO21
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito 

rabo energije in obnovljive vire energije  
za gospodarstvo

1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v na-

daljnjem besedilu: spodbuda) za gospodarstvo v obliki:

– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita,

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
na celotnem območju Republike Slovenije za določene 
nove naložbe, in za nekatere nove naložbe, ki so skla-
dno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list 
RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in nasl.), Odredbo o razvrstitvi 
območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaže-
nost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20 in 
nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi uprav-
ljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, 
št. 67/18, 2/20 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaže-
nosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred 
največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu 
za kakovost zraka.1

1 V trenutku objave tega javnega poziva so to: Mestna 
občina Celje, Mestna občina Ljub ljana, aglomeracija Mari-
bor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem 
polju), Mestna občina Murska Sobota, Občina Trbovlje in 
Občina Zagorje ob Savi. Upošteva se dejansko in pravno 
stanje ob izdaji odločbe, s katero je odločeno o vlogi vla-
gatelja.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukre-
pov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških 
procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, 
rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za pove-
čanje rabe obnovljivih virov energije.

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna 
dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa 
samo nepovratnih sredstev ali kredita.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več 
v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključe-
na ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem 
besedilu: vloga) na ta javni poziv:

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali 
zidu proti terenu v stavbi,

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neo-
grevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe 
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 
v stavbi,

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stavbe,

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stavbe,

G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplo-
tne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja 
stavbe,

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 
v stavbi,

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote od-
padnega zraka v stavbi,

J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 

centralno ogrevanje stavbe,
M – naložbe v naprave za sopro izvodnjo električne 

energije in toplote,
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali 

naprav,
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev 

in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
R – energetska učinkovitost v tehnološkem pro-

cesu.
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Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko 
dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je 
bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 
2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgraje-
ne pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdane-
ga gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu 
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 
– popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem 
besedilu: GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, 
pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele 
stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, 
morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o do-
mnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb 
oziroma delov stavb:

– namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali
– stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premože-

nja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.
2. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
– pravne osebe in samostojni podjetniki posame-

zniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane 
dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi 
določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register 
v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,

– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno 
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov 
državnega proračuna.

Do spodbud Eko sklada niso upravičeni vlagatelji:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko skla-

da ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po po-
godbah sklenjenih z Eko skladom,

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije,

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač 
ali socialnih prispevkov,

– gospodarske družbe in zadruge v težavah skla-
dno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,

– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh 

sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Ured-
be Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 
24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Ko-
misije (EU) št. 1407/2013).

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki 
bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma 
v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravi-
čenih oseb. Pravne osebe javnega prava so upravičene 
osebe po tem javnem pozivu le za ukrepe, izvedene 
na/v nepremičnini, ki je v njihovi so/lasti.

Za stavbe s tremi in več deli je za skupne naložbe 
v ukrepe, ki so predmet tega javnega poziva spodbuda 
lahko dodeljena le, če je upravičena oseba izključni (edi-
ni) lastnik vseh delov stavbe.

Lastništvo predmetne stavbe bo preverjeno z vpo-
gledom v elektronsko Zemljiško knjigo.

Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora 
k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov ne-
premičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Samostojni podjetniki posamezniki so upravičene 
osebe po tem javnem pozivu za naložbe v poslovne 
stavbe, tj. za stavbe, katerih namembnost je poslovna 
tako po namenu kot po dejanski rabi. Izpolnjevanje po-

goja namembnosti stavbe bo preverjeno z vpogledom 
v upravno odločbo (gradbeno oziroma uporabno dovo-
ljenje, odločbo o legalizaciji ali spremembi namembnosti 
oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in 
uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, ki jo mora 
vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev spodbude).

3. Vir in višina sredstev ter višina spodbude
a) vir in višina sredstev
Nepovratna sredstva se zagotavljajo na podlagi Od-

loka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v obdobju 2021–2023.

Višina nepovratnih sredstev znaša 
5.000.000,00 EUR.

Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega 
premoženja Eko sklada.

Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 
2.000.000,00 EUR.

b) višina spodbude
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina 

kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med 
upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, 
razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka 
vstopnega davka na dodano vrednost.

Za ukrep R – energetska učinkovitost v tehnolo-
škem procesu višina nepovratnih sredstev znaša do 
20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na doda-
no vrednost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh 
v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka 
energije.

Če ima vlagatelj sedež ter nepremičnina, kjer se 
bo izvedla naložba, leži na območju iz 9. člena Zakona 
o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 
in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu 
s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina 
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu 
poviša za 25 %.

4. Tehnični pogoji in upravičeni stroški
Tehnični pogoji in upravičeni stroški naložbe so 

določeni v prilogi Tehnični pogoji, ki je sestavni del tega 
javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: Tehnični pogoji).

Predračun in račun se morata glasiti na ime vlaga-
telja, razen v primeru, ko v imenu in za račun vlagatelja 
naložbo izvaja druga oseba (npr. energetsko pogodbe-
ništvo).

Pri odločanju o pravici do kredita se pri ugotavljanju 
višine upravičenih stroškov lahko upoštevajo tudi drugi 
stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo naložbe.

5. Kreditni pogoji
a) višina kredita in pogoji dodeljevanja
Višina posameznega kredita je omejena na naj-

nižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji 
znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Skupna za-
dolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 
10.000.000 EUR.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti 
upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih 
sredstev in kredita ne presega upravičenih stroškov 
naložbe.

Z odločbo dodeljena višina kredita se lahko zniža 
ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposob-
nost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita. Kreditna 
sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred 
podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili doku-
mentacije za prijavo.

Presoja kreditne sposobnosti vlagatelja obsega 
presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost za-
gotavljanja denarnih pritokov v obsegu, potrebnem za 
redno izpolnjevanje obveznosti do Eko sklada, izpolnje-
vanje pogodbenih obveznosti v preteklih obdobjih ter 
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presojo drugih informacij, ki bi lahko vplivale na kreditno 
sposobnost vlagatelja. Kreditna sposobnost vlagatelja 
se presoja v skladu s prilogo Elementi presoje kreditne 
sposobnosti in ustreznosti zavarovanja, ki je del razpi-
sne dokumentacije.

b) obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (ne-

gativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR 
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kre-
dit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse dokler EURI-
BOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna 
mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna 
obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna 
obrestna mera.

Če bi vlagatelj (tj. enotno podjetje) po tem javnem 
pozivu ali iz drugih virov financiranja že prejel najvišjo 
možno višino pomoči po pravilu »de minimis« oziroma bi 
omejitev presegel, se višina subvencije in obrestne mere 
uskladi tako, da se s kreditom Eko sklada ne preseže 
dovoljena višina pomoči po tem pravilu.

c) odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v vlogi. V nobenem primeru ne 
more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Morato-
rij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti 
s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovo-
ljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je 
odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšne-
ga akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, 
vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokratnem 
poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za 
nadaljnje opravljanje dejavnosti.

Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice 
se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti 
vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.

d) zavarovanje kredita
Vračilo kredita je potrebno ustrezno zavarovati s šti-

rimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in 
z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:

– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
– zastavo tržno zanimivih premičnin,
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi 

v prilogi dokumentacije za prijavo.
e) stroški kredita
Vlagatelj je dolžan plačati vse stroške, povezane 

s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim 
tarifnim pravilnikom Eko sklada.

Vlagatelj je dolžan plačati tudi stroške v zvezi 
s sklepanjem pogodbe v obliki notarskega zapisa in 
v zvezi z zavarovanjem terjatev Eko sklada, predvsem 
notarske stroške za pripravo in podpis sporazuma o za-
varovanju denarnih terjatev Eko sklada, sodne in druge 
takse, stroške cenitev vrednosti zastavljenega premože-
nja oziroma premoženja, ponujenega v zavarovanje, in 
stroške drugih potrebnih izvedenskih mnenj.

6. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je 

pravočasna in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prej-

me pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem li-
stu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno 
po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje 
dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, 
se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko 
prejme vlogo.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži naslednje 
dokumente:

– v celoti izpolnjen obrazec Vloga 92FS-PO21, 
vključno s prilogami,

– obvezne priloge, navedene v Tehničnih pogojih 
javnega poziva za posamezne ukrepe,

– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabne-
ga dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti 
stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne od-
ločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domne-
vi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 
118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 
1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpola-
ga. Če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbe-
nem/uporabnem dovoljenju in današnjim dejansko evi-
dentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske 
uprave Republike Slovenije, je vlogi potrebno priložiti 
tudi dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna po-
vezava med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem 
dovoljenju in današnjim stanjem,

– pogodbo, sklenjeno med vlagateljem in drugo 
osebo v primeru, ko naložbe ne izvaja lastnik (npr. po-
godba o financiranju, energetsko pogodbeništvo ipd.),

– v primeru, ko je vlagatelj s.p., izpis iz registra 
osnovnih sredstev, iz katerega bo razvidno ali je nepre-
mičnina del sredstev, ki jih s.p. uporablja pri svoji dejav-
nosti. V kolikor te nepremičnine ni v registru, je potrebno 
priložiti pogodbo, na podlagi katere se ta nepremičnina 
uporablja v poslovne namene.

V primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno 
priložiti še:

– izpolnjen obrazec Podatki o stranki pred vzposta-
vitvijo poslovnega razmerja,

– izpolnjen obrazec Predlog zavarovanja vračila 
kredita z vsemi zahtevanimi prilogami,

– izpolnjen obrazec Presoja kreditne sposobnosti 
z vsemi zahtevanimi prilogami.

Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa doka-
zila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.

b) izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva 
in dokazovanje ustreznosti gradbenih pro izvodov, na-
prav in opreme, ki so predmet naložbe

Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za 
posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom 
načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, kot je določeno 
v prilogi Tehnični pogoji.

c) prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototip-
ne in rabljene opreme, naprav in gradbenih pro izvodov

Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki 
vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne, 
obnovljene in rabljene opreme, naprav in gradbenih 
pro izvodov.

d) skladnost gradnje stavb s predpisi s področja 
graditve objektov

Naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora 
biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.

Stavbe in njihovi deli, na katerih bodo izvedeni 
ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno 
z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. 
Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjeno z vpogledom 
v upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja stav-
be (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno 
stavbo in njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj 
oziroma v odločbo o domnevi izdanega gradbenega in 
uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe 
zgrajene pred 31. 12. 1967), ki jo mora vlagatelj priložiti 
k vlogi za dodelitev spodbude. Legalnost gradnje stavbe 
vlagatelj zagotavlja tudi s podpisom izjave, ki je sestavni 
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del obrazca Vloga, podpisane pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo vlagatelja. V primeru kakršnih koli 
dvomov lahko Eko sklad, z namenom ugotavljanja de-
janskega stanja, vlagatelja pozove na predložitev drugih 
dokumentov ter pripadajoče projektne dokumentacije 
za stavbo.

Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kultur-
novarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kul-
turnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri 
izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za 
ta kulturnovarstveni režim.

Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v za-
konodaji, lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo 
izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, 
odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so 
navedeni v javnem pozivu. Nepovratna sredstva in/ali 
kredit sta v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo 
pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smer-
nice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine 
(https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/files/uplo-
ads/article/smernice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje 
stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razu-
mnih stroškov. Vlagatelj mora v tem primeru k vlogi pri-
ložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje/mnenje 
pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

V primeru ugotovljene neskladnosti vlagatelj ni 
upravičen do dodelitve spodbude oziroma v kolikor se 
neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi spod-
bude, lahko Eko sklad pravico do nepovratnih sredstev 
in/ali kredita odvzame, kršitve pa naznani pristojnim or-
ganom (gradbeni inšpekciji) oziroma ravna skladno z do-
ločili vsakokorat veljavnega Zakona o varstvu okolja.

e) vpis stavbe v kataster stavb
Stavba, ki je predmet spodbude oziroma v kateri bo 

naložba izvedena, mora biti vpisana v kataster stavb.
f) omejitve glede dodeljevanja spodbude po pravilu 

»de minimis« pomoči
Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobi-

tno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dode-
ljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu 
»de minimis«.

Skupna višina pomoči »de minimis«, dode-
ljena vlagatelju oziroma lastniku, ne sme preseči 
200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih ozi-
roma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem 
prometu.

Spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje 
dejavnosti:

– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture,
– dejavnosti v primarni pro izvodnji kmetijskih pro-

izvodov,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih pro-

izvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje, ali

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

Spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 

neposredno vezana na izvožene količine, na vzposta-
vitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge 
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

– če pomoč daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega,

– vlagateljem oziroma lastnikom, ki so v postop-
ku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na 
osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč 

razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim tr-
gom EU,

– vlagateljem oziroma lastnikom v težavah, v skla-
du s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 
z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug 
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17 in nasl.). Mala in sred-
nja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij,

– vlagateljem oziroma lastnikom, ki na dan izdaje 
odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obve-
znosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma 
nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Re-
publike Slovenije.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo 
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlaga-
telja oziroma lastnika pa pridobil pisno izjavo:

– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno 
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je 
v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« 
pomoč,

– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja,

– s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem oziro-
ma lastnikom tvorijo enotno podjetje.2

2 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa 
drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navede-
nim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali 
statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz 
zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir dr-
žavne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), ku-
mulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovolje-
ne intenzivnosti ali zneska pomoči.

g) datum zaključka naložbe
Do spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj 

upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega 
poziva in še ni bila zaključena ob oddaji vloge za prido-
bitev spodbude.

Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem 
pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na 
računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba 
v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene 
storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka 
naložbe šteje datum izdaje računa.

h) izvedba naložbe pod tržnimi pogoji
Material za izvedbo naložbe mora biti kupljen ozi-

roma storitev mora biti naročena pod tržnimi pogoji. 
V primeru, ko višina stroška nakupa oziroma naročila 
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znatno presega tržno ceno, Eko sklad kot strošek upo-
števa tržno ceno.

i) prepoved odstranitve oziroma odtujitve naložbe, 
ki je bila predmet spodbude

Vgrajenih gradbenih pro izvodov, strojnih naprav in 
opreme, za katere so bila dodeljena nepovratna sred-
stva, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu 
nepovratnih sredstev.

Kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet nalož-
be, ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali za-
kup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob pred-
hodnem soglasju Eko sklada.

j) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dode-
ljenih spodbud

Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za 
ukrepe, za katere je vlagatelju že bila dodeljena spod-
buda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, 
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po 
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list 
RS, št. 96/14 in nasl.).

7. Pogoji za črpanje kredita
a) Sklenitev kreditne pogodbe
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni 

naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost vlaga-

telja in ustreznost predlaganega zavarovanja vračila 
dodeljenega kredita,

– opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,

– izvršeno plačilo nadomestila za sklenitev kreditne 
pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim tarifnim pravil-
nikom Eko sklada.

Vlagatelj, pri katerem ima država odločujoč vpliv 
na upravljanje, mora pred sklenitvijo kreditne pogod-
be predložiti tudi soglasje Ministrstva za finance k za-
dolžitvi.

Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta vlagatelja ob sklenitvi poslovnega 

razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če vlagatelj ob sklenitvi poslovnega razmerja ne 

razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
– če se vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali po-

oblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so 
sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od 
datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. 
Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za naj-
več 3 mesece.

Kreditno pogodbo se sklene v obliki notarskega 
zapisa oziroma drugi ustrezni obliki glede na instrument 
zavarovanja.

b) Poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora vlaga-

telj predložiti pogodbeno dogovorjene zavarovalne in-
strumente in izpolniti morebitne druge pogodbene po-
goje za črpanje kredita. Poraba kredita je dokumentarna 
ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe vlagatelja. 
Pred vsakim nakazilom sredstev mora vlagatelj porav-
nati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. V primeru 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lahko Eko sklad 
zadrži nakazilo sredstev oziroma odpove sklenjeno kre-
ditno pogodbo. Ustrezni deleži sredstev bodo vlagatelju 
oziroma izvajalcu nakazani po predložitvi zahtevanih 
dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne si-
tuacije dotlej opravljenih del idr.).

Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvaja-
njem naložbe vlagatelj zaprosi Eko sklad za spremembo 
obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih pri-
merih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar 

v okviru odobrenega ukrepa naložbe in zneska kredita. 
Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje 
v 2 mesecih po zaključeni naložbi.

8. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi 

sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, 
skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila 
vlagatelju dodeljena pravica do spodbude.

b) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlaga-

telj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za 
zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpi-
sano s strani vlagatelja,

– dodatne obvezne vsebine dokumentacije o za-
ključku naložbe glede na posamezni ukrep, kot so dolo-
čene v prilogi Tehnični pogoji.

Kot dokazilo o plačilu računov se lahko šteje tudi 
kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagate-
ljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe 
na obroke.

c) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih 

sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi 
vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni 
račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predlo-
ženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle ob-
veznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi po-
plačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže 
na račun vlagatelja.

9. Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti 

odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba po-
stane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno 
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek 
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. 
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine 
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti 
odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. 
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za 
izplačilo niso izpolnjeni.

10. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem 
pozivu

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlaga-
telji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri 
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih 
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumen-
tacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobi-
jo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za 
stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si 
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

11. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva 

objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slove-
nije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka 
javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obraz-
cih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti 
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na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pra-
vočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vlože-
ne, bodo s sklepom zavržene.

12. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se 

uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), če vsako-
krat veljavni Zakon o varstvu okolja ali drug zakon ne 
določa drugače.

Vlagatelji pridobijo pravico do spodbude po javnem 
pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omeji-
tev in višine spodbude po javnem pozivu ter prednostne-
ga vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do spodbu-
de se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 
1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni 
list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 
– ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš, 
189/20 – ZFRO in nasl.), ne plačuje.

Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni 
del tega javnega poziva.

13. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izda-

je odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude do 4 let po izplačilu nepovratnih sredstev ozi-
roma do dokončnega poplačila kredita, z ogledi, prever-
janjem dokumentacije ali na drug način preveriti namen-
sko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije 
in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, 
pogodbe, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in ve-
ljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve 
oziroma odtujitve in oddaje v najem ali zakup predmeta 
nepovratne finančne spodbude.

V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neu-
pravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov, vla-
gatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne 
finančne spodbude.

V kolikor se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska 
poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, 
odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev 
poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa 
vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko 
Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude 
odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene 
nepovratne finančne spodbude.

Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani 
pristojnim organom.

V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prika-
zovanja podatkov, vlagatelj v obdobju 1 leta od dokonč-
nosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma 
je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepo-
vratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih 
pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Priloga: Tehnični pogoji

PRILOGA: Tehnični pogoji 
 

V tej prilogi so opredeljeni tehnični pogoji, upravičeni stroški ter priloge k vlogi in dokumentaciji o zaključku 
naložbe za posamezen ukrep po javnem pozivu 92FS-PO21 Finančne spodbude v nove naložbe v 
učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo. 

KAZALO 
 

A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi ........................................... 2 
B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi ............................... 3 
C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju .. 3 
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi ............................................................................. 4 
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe .................................................................... 5 
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe ....................................... 7 
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja stavbe ........................................................................................................................................ 9 
H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi ............................................................................... 9 
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi ............................................. 10 
J - zamenjava sistema razsvetljave v stavbi ............................................................................................ 11 
K - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi ............................................................................................. 12 
L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe ...................................... 13 
M - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote ................................................... 14 
N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav ...................................................................... 15 
O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov ................ 16 
P - uvedba sistema upravljanja z energijo ............................................................................................... 16 
R - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu ............................................................................... 17 

  
 
Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je 
bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene 
pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu 
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: 
GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.  
 
Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, 
morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega 
dovoljenja. 
 
Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb: 
 
 namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali  
 stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost. 
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A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, 
če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 
W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim 
fasadnim sistemom oziroma fasadnim panelom. 
 
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z 
dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 
W/m2K: 
 

d���� ���
0,045 W ����� � d����  ���

λ���� W ����� � 1
0,230 ����� W�  

Pri izračunu potrebne dodatne debeline nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe 
toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega 
traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev spodbude. 

Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije, fasadnega sistema oziroma fasadnega panela,  
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«) z zaključnim slojem, 
 postavitev gradbenega odra, 
 odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne 

hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic,  
 obdelavo špalet in napušča, če je vgrajena toplotna izolacija, 
 nakup in vgradnjo zunanjih okenskih polic. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca naložbe, ki mora vključevati popis del, vrsto, oznako, debelino, toplotno prevodnost 

(λ) in površino toplotne izolacije, v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade pa mora predračun 
vsebovati tudi tip fasadnega sistema oziroma fasadnega panela,  

 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in 
razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011 s popravkom (UL L št. 103/2013; 
v nadaljnjem besedilu: Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o 
gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), če podatek o toplotni 
prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu, 

 izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-
1 in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelana na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega 
dokumenta (EAD/ETAG), v primeru, da kontaktni fasadni sistem ni naveden na informativnem 
seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si oziroma izjavo o lastnostih skladno z Uredbo 
(EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 za druge fasadne sisteme oziroma 
fasadne panele, 

 fotografija dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala, oziroma v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade 
fotografije vseh strani stavbe v celoti, 

 fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz katere bo razvidna vrsta in debelina obstoječe toplotne 
izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji (fotografija merilnega traku ob izolacijskem 
materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne 
izolacije, ki ne bo odstranjena. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje,  
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 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina na novo vgrajene 
toplotne izolacije (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji), 

 fotografija izvedene naložbe; v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade priložiti fotografije vseh strani 
stavbe po izvedbi naložbe tako, da so vse fasade v celoti vidne.  

 

B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom 
v stavbi, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) na novo vgrajene toplotne 
izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne 
upošteva.  
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije,  
 odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo 

hidroizolacije, izvedbo novih tlakov brez zaključnih oblog. 
 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati popis del, vrsto, 

oznako, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije, 
 izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 

proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na 
predračunu; 

 fotografije tal, ki bodo toplotno izolirana. 
 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina na novo vgrajene 

toplotne izolacije (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji), 
 fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije izoliranih tal na terenu, ali tal nad neogrevanim 

prostorom/kletjo, ki so bila predmet naložbe. 
 

C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru/podstrešju  

 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) 
nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe 
izolacije ne upošteva. 
 
V primeru, da bo naložba izvedena iz dveh ali več slojev toplotnih izolacij različnih toplotnih prevodnosti, se 
ustreznost naložbe preveri po enačbi:  
 

d� ���
λ� W ����� � d�  ���

λ� W ����� � � � � � d� ���
λ� W �����  � 1

0,140 ����� W�  

V enačbi se upoštevajo le nove toplotne izolacije (lahko tudi toplotne izolacije strešnih panelov), med 
katerimi ni prezračevanega sloja. 
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Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije,  
 nakup in vgradnjo strešnih panelov s toplotno izolacijo, če se debelina toplotne izolacije strešnega 

panela upošteva pri izračunu ustreznosti naložbe,  
 nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji 

sekundarne kritine, letvanje, 
 zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji 

stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge; 
 pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev in vgradnjo vseh potrebnih materialov ter 

izvedbo celotnega sistema ravne strehe z zaključnimi plastmi. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati popis del, vrsto, oznako, 

debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije, 
 izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 

proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na 
predračunu,  

 izjava o lastnostih panelnega strešnega elementa, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje 
gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če se toplotna izolacija strešnega panela upošteva pri izračunu 
ustreznosti naložbe,  

 fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je 
predmet naložbe. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega 

toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji), 
 fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti 

neogrevanemu prostoru/podstrešju.  
 

D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in 
fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi okni s toplotno 
prehodnostjo Uw ≤ 1,1 W/(m2K)  ter za zamenjavo vhodnih vrat z novimi s toplotno prehodnostjo Ud ≤ 1,1 
W/(m2K).  
 
Za eno- ali dvostanovanjske stavbe ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, se pravica do 
spodbude dodeli za zamenjavo obstoječih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno 
prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 
0,060 W/mK.  
 
Ustreznost novih oken in vhodnih vrat bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) 
št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ustreznost novih lesenih oken, ki bodo 
vgrajena v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, pa tudi s 
poročilom o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter 
dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw. 
 
Okna in vhodna vrata, ki so predmet naložbe, morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno odprtino, ustrezno 
mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene 
okenske police in senčila ter ustrezno zaključene obdelave špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za 
načrtovanje in izvedbo vgradnje stavbnega pohištva ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Okna 
in vhodna vrata morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja stavbnega 
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pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov. Upoštevani 
bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, 
paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim 
izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora 
biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 odstranitev obstoječih oken in vhodnih vrat ter nakup in vgradnjo novih oken in vhodnih vrat, 
 nakup in vgradnjo senčil, 
 nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic, 
 popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet. 

 
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih 
vrat ter vgradnje dodatnih novih oken, lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo oken in vhodnih vrat, ki mora vključevati popis del, točno 

oznako ter toplotno prehodnost oken Uw in vhodnih vrat Ud, njihovo število in površino ter navedbo 
načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici 
RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje stavbnega pohištva,  

 izjava o lastnostih za okna in vhodna vrata, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 
proizvodov, ki mora vsebovati tudi vrednost toplotne prehodnosti (Uw oziroma Ud) in poročilo o tipskem 
preizkusu za lesena okna, ki bodo vgrajena, skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 
ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti 
toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne 
upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani 
izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, če 
leseno okno še ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si,  

 fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni in vhodnimi vrati, ki bodo zamenjana, s pripisom 
postavk, navedenih na predračunu. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografija ustrezno pripravljene odprtine (špalete) na mestu vgradnje oken in vhodnih vrat, 
 fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni tesnilni in izolacijski materiali, ki 

zagotavljajo tesnjenje rege med špaleto in okvirjem v treh ravneh, 
 fotografije vseh novih oken in vhodnih vrat, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih 

na računu. 
 

E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe 
 
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne 
črpalke za centralno ogrevanje stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s 
toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica 
(kot npr. zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti 
ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele: 
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Tip ogrevalne 
toplotne črpalke 

Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov  
ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah 

Električna toplotna 
črpalka  

Plinska toplotna 
črpalka 

Sorpcijska toplotna 
črpalka  

Hibridna toplotna 
črpalka 

zrak/voda 140 110 110 150 

voda/voda 200 - 130 - 

slanica (kot npr. 
zemlja)/voda 170 - 130 - 

 
Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na podlagi podatkovnega lista toplotne črpalke, skladnega z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih 
grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter 
kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L št. 239 
z dne 6. 9. 2013; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013), spremenjena z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi delegiranih uredb Komisije 
(EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) 
št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z 
označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu (UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014, s popravkom 
UL L št. 244 z dne 19. 9. 2015; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014). 
 
V primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke, katere nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja 
uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 518/2014, mora toplotna črpalka ustrezati zahtevam Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 
2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136; nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 813/2013) oziroma mora izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar 
se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost  toplotne črpalke. 
 
Spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za 
kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju 
drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen 
drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.  
 
Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih 
podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri 
Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če 
gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo toplotne črpalke, 
 nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko, 
 izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin, 
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema. 

 
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški ne vključujejo vgradnje drugih elementov ogrevanja in 
hlajenja (radiatorji, talno ogrevanje, konvektorji, ipd.), lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove ogrevalne toplotne črpalke, ki mora vključevati navedbo 

proizvajalca, vrsto in točno oznako toplotne črpalke ter popis del, ki so predmet naložbe;  
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 podatkovni list nove toplotne črpalke skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če 
nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si oziroma za toplotno črpalko večje moči od področja uporabe Delegirane uredbe 
Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, priloge, ki 
izkazujejo ustreznost ogrevalne toplotne črpalke,  

 fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne 
črpalke (pri toplotni črpalki zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja 
enota oziroma krmilni del toplotne črpalke). 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije nove toplotne črpalke (v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda fotografije zunanje in 

notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke), 
 vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke 

voda/voda, če vodno dovoljenje ni razvidno iz javnega vpogleda v izdana vodna dovoljenja Direkcije 
Republike Slovenije za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/. 

 

F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe 
 
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer: 
 za kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju 

Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
2015/1189) mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: sezonska energijska učinkovitost kotla pri 
ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne 
presegajo 30 mg/m3 za kotel s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotel z ročnim polnjenjem, 
sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotel s 
samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotel z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih 
plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotel s samodejnim polnjenjem in 
30 mg/m3 za kotel z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, 
izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski 
vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora 
imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 
2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo. 

 
ali 
 
za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje. mora 
izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91,0 %, vrednost 
emisij celotnega prahu mora biti manjša od 18,0 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša 
od 250,0 mg/m3, določeno po standardu SIST EN 14785:2006 in mora s 1. 1. 2022 izpolnjevati tudi zahteve 
Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1185). 
 
Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.  
 
Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena na podlagi podatkovne dokumentacije skladne z Uredbo 
Komisije (EU) 2015/1189. V primeru vgradnje kotla, katerega nazivna izhodna toplotna moč bo večja od 
področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, mora kotel izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, 
kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo njegovo ustreznost. 
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Ustreznost peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) bo preverjena na podlagi merilnega 
poročila skladno s standardom SIST EN 14785:2006, izdelanega s strani pri Evropski komisiji priglašenega 
preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 
oziroma z drugim ustreznim dokazilom. 
 
Spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe na 
območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali 
lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali 
uporaba zemeljskega plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug 
prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, 
 predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter 

sanacijo ali izgradnjo dimnika, 
 nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne 

opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur 
ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje. 

 
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev stroški gradnje stavbe za postavitev kotlovnice in zalogovnika za gorivo 
niso upravičen strošek naložbe, lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita.  
 
V primeru izvedbe naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni upravičen strošek naložbe 
pri dodelitvi nepovratnih sredstev, lahko pa se upošteva pri dodelitvi kredita. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, ki mora vključevati 

navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako kurilne naprave ter popis del, ki so predmet naložbe,  
 za novi kotel na lesno biomaso ustrezno podatkovno dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije (EU) 

2015/1189, če ta ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si oziroma za kotle večje moči od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 2015/1189, priloge, ki izkazujejo ustreznost kotla,  

 za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin): merilno poročilo pri Evropski komisiji 
priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 
proizvodov ali po ZGPro-1, skladno s standardom SIST EN 14785:2006 oziroma drugo ustrezno 
dokazilo, če  ta  ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si,   

 fotografija prostora, kamor bo vgrajena kurilna naprava ter fotografija prostora, kamor bo vgrajen 
toplotni zbiralnik z označeno lokacijo namestitve nove kurilne naprave in toplotnega zbiralnika,  

 fotografija vgrajenega toplotnega zbiralnika, če je le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter 
dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen toplotnega zbiralnika (npr. fotografija napisne etikete, 
račun za nakup ipd.). 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 pozitivni zapisnik dimnikarske družbe o opravljenem prvem pregledu nove kurilne naprave oziroma 

drug dokument, skladen s predpisi, ki urejajo to področje, 
 fotografije vgrajene kurilne naprave na lesno biomaso in toplotnega zbiralnika (če je ta vgrajen ali pa 

je obvezen glede na določila javnega poziva), 
 fotografija napisne tablice z znakom CE v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009), pritrjene na kotlu, skladnem z Uredbo 
Komisije (EU) 2015/1189 oziroma za vse ostale kurilne naprave fotografijo napisne tablice proizvajalca, 
ki je pritrjena na kurilni napravi. 
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G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem 
daljinskega ogrevanja stavbe 

 
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo stare ali pa nakup in vgradnjo nove toplotne postaje, ki bo 
priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja mora imeti krmilnike z vodenjem 
temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in 
parametrov krmiljenja regulacijskega ventila.  
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami, 
 ustrezno krmilno in varovalno opremo. 

 
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški ne vključujejo elementov sekundarnega razvoda 
(centralnega/ ogrevalnega/ toplovodnega sistema) in ogreval ter ureditev ali gradnjo novega prostora za 
toplotno postajo, lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami,  
 fotografija prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja za priklop na daljinsko ogrevanje z 

označeno lokacijo namestitve toplotne postaje, oziroma fotografija toplotne postaje, ki bo zamenjana, 
in fotografija prostora, kamor bo nameščena nova toplotna postaja, z označeno lokacije namestitve 
toplotne postaje.  

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje, 
 fotografije vgrajene nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode. 

 

H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali 
vakuumskimi sprejemniki sončne energije, za sistem s toplozračnimi sprejemniki sončne energije in za 
fotonapetostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje in se bo uporabljal samo za direktno 
ogrevanje vode preko uporovnih električnih grelnikov. Fotonapetostni sistem ne sme biti priključen na 
notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe in mora izpolnjevati varnostne zahteve skladno s predpisi o 
nizkonapetostnih električnih instalacijah, kot tudi zahteve ostalih predpisov, ki urejajo to področje.  
 
Sprejemniki sončne energije bodo preverjeni na podlagi podatkovnega lista sprejemnika sončne energije 
skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) št. 518/2014 oziroma Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov, 
 nakup in vgradnjo hranilnika tople vode in/ali toplotnega zbiralnika, 
 vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema, 
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije ali sistemov s fotonapetostnimi 

moduli, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako sprejemnikov sončne energije 
ter popis del, ki so predmet naložbe,  

 podatkovni list izdelka, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma skladne z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013, 
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oziroma podatki proizvajalca o fotonapetostnem sistemu, iz katerih so jasno razvidni podatki o 
fotonapetostnem sistemu (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč fotonapetostnih 
panelov), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji naprave, 

 fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije ali fotonapetostni moduli 
(npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo namestitve sprejemnikov sončne energije. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma sistema s fotonapetostnimi moduli. 

 

I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, 
in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: 
prezračevalna naprava).  
 
Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni 
izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo 
dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno 
prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %. Nobena stanovanjska 
prezračevalna naprava ne sme presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). 
 
Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in 
odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane. 
 
Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 
80 %, nestanovanjske prezračevalne naprave z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote pa 
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 68 %.  
 
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjena na podlagi izjave o skladnosti in v primeru stanovanjske 
prezračevalne naprave podatkovnega lista izdelka, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 
1254/2014 z dne 11. julij 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014; 
v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma v primeru nestanovanjske 
prezračevalne naprave z ustrezno dokumentacijo, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU) št. 
1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede 
zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014) oziroma z drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala ustreznost 
prezračevalne naprave. 
 
Če prezračevalna naprava ni zajeta v področju uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014  
mora prezračevana naprava ustrezati Uredbi Komisije (EU) št. 1253/2014 oziroma mora izpolnjevati 
predpise, ki urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost naprave. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo prezračevalne naprave, 
 nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi 

elementi, 
 nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo sistema prezračevanja, ki mora vključevati popis del in opreme, število, 

vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave,  



Stran 2820 / Št. 196 / 17. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 
 

11 
 
 

 izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) št. 1254/2014, če ta ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si oziroma za prezračevalne naprave, ki niso zajete v področju uporabe Delegirane 
Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 (UL EU, št. L 337/2014), priloge, ki izkazujejo ustreznost 
prezračevalne naprave,  

 fotografije prostora, kamor bo nameščena prezračevalna naprava, z označeno lokacijo namestitve. 
 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije vgrajene prezračevalne naprave. 

 

J - zamenjava sistema razsvetljave v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko učinkovitim 
sistemom razsvetljave. 
  
Upoštevani bodo energijsko učinkoviti sistemi razsvetljave v stavbi izvedeni z LED tehnologijo, pri obnovi 
zunanje razsvetljave na stavbi pa izvedeni z modularnimi LED svetili. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 odstranitev starih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave, 
 nakup in vgradnjo LED-svetil, LED-svetilk oziroma LED modulov, 
 nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko 

krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave, 
 vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo, 
 stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave, 
 predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove 

opreme za spremljanje rabe električne energije. 
 

Nepovratne finančne spodbude ni mogoče dodeliti za zamenjavo zasilne razsvetljave, klasičnih svetlobnih 
virov (žarnice z žarilno nitko, halogenske sijalke, fluorescenčne sijalke itd.) z LED sijalkami, za vgradnjo 
LED sistemov v novogradnje, za reklamno razsvetljavo, za zunanjo razsvetljavo (zunaj območja objekta), 
za zamenjavo ali posodobitev obstoječih sistemov LED razsvetljave, nakup in montaža prilagoditvenih 
elementov za namestitev razsvetljave (npr. dodatni kovinski in drugi nosilci itd.) ali če je bila obstoječa 
razsvetljava že odstranjena.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca, ki se nanaša na zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave, s popisom vgrajenih 

LED svetil, LED svetilk oziroma LED modulov in ostale opreme, 
 svetlobno-tehnični izračun, iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti in številu obstoječih svetil, 

svetilk ali sistemov razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih novih svetil, svetilk ali sistemov 
razsvetljave in izboljšav, kot tudi dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega 
sistema razsvetljave, ter predvidena letna poraba električne energije novega sistema razsvetljave; 
kadar je več stavb, je potrebno izdelati svetlobno tehnični izračun ločeno za vsako posamezno stavbo, 

 podatki proizvajalca o LED svetilih, LED svetilk ali LED modulov (znamka, komercialna oznaka, tip, in 
tehnični podatki, kot so max. moč idr.), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v podatkovni 
dokumentaciji, 

 fotografije obstoječega sistema razsvetljave in vgrajenih svetil, 
 če je zamenjava razsvetljave predmet obnove večjega elektro-instalacijskega sistema v stavbi, je 

potrebno natančno določiti postavke, ki se nanašajo izključno na zamenjavo razsvetljave. 
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Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije novega sistema razsvetljave, iz katerih bodo razvidna vsa vgrajena LED svetila, LED svetilke 

oziroma LED moduli. 
 

K - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema vgradnjo radiatorskih 
termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega obstoječega sistema ogrevanja. Optimizacija 
sistema ogrevanja mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo ali 
izračuna, s katerim se zagotavlja hidravlično uravnoteženo delovanje celotnega sistema ogrevanja stavbe.  
  
Projekt za izvedbo ali izračun za izvedbo mora vsebovati:  
 tehnično poročilo in pregled obstoječega stanja sistema ogrevanja s popisom dejansko vgrajenih 

grelnih teles, obstoječih ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in 
drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja,  

 izračun in določitev potrebnih elementov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja s shemo 
dvižnih vodov, 

 izračun pretoka na radiatorskih termostatskih ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že 
vgrajenih ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na novih radiatorskih termostatskih ventilih 
izbranega tipa,  

 risbe: shema dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja mora vključevati: moč 
radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, pretoke in prednastavitev radiatorskih 
termostatskih ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s 
pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami; tlorise nadstropij ogrevanja – hidravlično uravnoteženje (po 
potrebi), 

 podroben popis materiala in del. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih 

termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi 
avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri 
enocevnih ogrevalnih sistemih, 

 nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje, 
 nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v 

sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri uporabi 
tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni, 

 izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s 
pripravo poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih 
ventilov ni potrebna, 

 izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja 
hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom 
o meritvah hidravličnega uravnoteženja, 

 nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja, 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja; 
 nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu 

ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo 
sistema ogrevanja, 

 izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo 
regulacijskih ter ostalih ventilov. 
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Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo optimizacije sistema ogrevanja, ki mora vključevati nakup in vgradnjo 

ter izvedbo prednastavitve termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično 
uravnoteženje sistema ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično 
uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja stavbe, skladno s projektantskim popisom projekta za 
izvedbo ali izračunom za optimizacijo sistema ogrevanja, 

 projekt za izvedbo ali izračun za optimizacijo sistema ogrevanja, 
 fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, 

obstoječi radiatorski ventili). 
 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov 

doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja, 
 poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s 

spremenljivim pretokom, 
 fotografije ključnih delov naložbe optimizacije sistema ogrevanja. 

 

L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe 
 
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina.  
 
Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo 
proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Če bo plinski 
kondenzacijski kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih 
stavbah, mora imeti skupaj z napravo za uravnavanje temperature vrednost sezonske energijske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs (%) vsaj 98 % oziroma mora biti komplet plinskega 
kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature vsaj v »A+« razredu sezonske energijske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov. 
 
Ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla bo preverjena na podlagi podatkovnega lista plinskega 
kondenzacijskega kotla ali energijske nalepke skladna z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014. Če je plinski kondenzacijski kotel moči večje 
od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) št. 518/2014, bo ustreznost kotla preverjena s prilogami, ki izkazujejo ustreznost  plinskega 
kondenzacijskega kotla skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 oziroma s prilogami, ki izkazujejo 
ustreznost kotla  s predpisi, ki urejajo to področje.  
 
Če bo plinski kondenzaciji kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko 
enoto v drugih stavbah, se ustreznost izvedene naložbe preveri na podlagi podatkovnega lista plinskega 
kondenzacijskega kotla in podatkovnega lista naprave za uravnavanje temperature oziroma na podlagi 
energijske nalepke kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature, 
skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 518/2014 ali z drugim ustreznim dokazilom. 
 
Spodbuda za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla je lahko dodeljena le na območju občin s 
sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z 
občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba 
zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina. Občina zagotovi Eko 
skladu podatke o mejah območij, kjer je določen prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, 
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 nakup in vgradnjo krmilne opreme, hranilnika tople vode, sanitarne toplotne črpalke, senzorja CO, 
 predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter 

sanacijo ali izgradnjo dimnika, 
 električne, strojne in plinske instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema. 

 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla in pripadajoče inštalacije 

za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter 
proizvajalca plinskega kondenzacijskega kotla, 

 podatkovni list plinskega kondenzacijskega kotla in podatkovni list naprave za uravnavanje 
temperature ali energijska nalepka kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za 
uravnavanje temperature skladno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 811/2013, spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, če bo plinski kondenzacijski kotel vgrajen v eno- ali 
dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah oziroma podatkovni list 
plinskega kondenzacijskega kotla ali energijsko nalepko skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma priloge, ki 
izkazujejo ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 
oziroma priloge, ki izkazujejo ustreznost kotla s predpisi, ki utrujajo to področje, 

 fotografija mesta, kamor bo vgrajen plinski kondenzacijski kotel.  
 

Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografija vgrajenega plinskega kondenzacijskega kotla. 

 

M - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote 
 
Pravica do spodbude se dodeli za naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote (v 
nadaljnjem besedilu: SPTE), ki niso upravičene do podpor države po Uredbi o podporah elektriki, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni 
list RS, št. 74/16, 74/20 in 121/21). Proizvodne naprave SPTE, ki so upravičene do spodbud po tem pozivu, 
morajo temeljiti na eni izmed naslednjih tehnologij: 
 plinska turbina s kombiniranim ciklom z rekuperacijo toplote, 
 protitlačna parna turbina, 
 odjemno kondenzacijska parna turbina, 
 plinska turbina z rekuperacijo toplote, 
 motor z notranjim zgorevanjem z rekuperacijo odpadne toplote , 
 mikroturbine z rekuperacijo odpadne toplote, 
 Stirlingov motor, 
 gorivna celica, 
 parni motor, 
 turbina z organskim Rankinovim ciklom, 
 druga vrsta tehnologije ali njihova kombinacija, ki se uporablja za soproizvodnjo toplote in električne 

energije z visokim izkoristkom. 
 
Proizvodne naprave SPTE, ki proizvajajo električno energijo iz pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv, pridobljenih iz biomase, niso upravičene do spodbud. 
  
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 stroške za nakup, montažo in zagon naprave za SPTE, skupaj z vso potrebno opremo za delovanje 

sistema. 
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Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun oziroma ponudba za nakup in montažo naprave za SPTE, 
 podatki proizvajalca o napravi, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna 

oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji 
naprave, 

 fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo z označeno 
lokacijo namestitve naprave. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe, 
 dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo 

sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na 
obroke ipd., 

 kopija Soglasja za priključitev (na podlagi 139. člena ZOEE), 
 kopija Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 11. člena ZOEE), 
 fotografije SPTE naprave. 

N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav 
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo sistema učinkovitega izkoriščanja razpoložljive odvečne toplote, 
proizvedene pri delovanju različnih procesov in/ali naprav, kot je npr. visokotemperaturna toplota dimnih 
plinov peči, toplota dimnih plinov kotlov, toplota kompresorjev za komprimiran zrak in hladilne sisteme, 
nizkotemperaturna toplota različnih hladilnih sistemov, ki je odvedena kot stranski produkt v okolje in sicer, 
če se bo ta uporabila za ogrevanje oziroma hlajenje, ki bi ga bilo sicer potrebno zagotoviti z drugimi viri 
energije.  
 
Izkoriščanje odvečne toplote iz sistema soproizvodnje toplote in električne energije ni predmet tega ukrepa. 
 
Za dodelitev spodbude je potrebno določiti energijsko vrednost razpoložljive odvečne toplote, ki se lahko 
ugotavlja neposredno z meritvami koristne rabe odvečne toplote v primernem referenčnem obdobju in ki 
omogoča kakovostno oceno letne koristne rabe odvečne toplote zaradi izvedbe ukrepa ali pa se izračuna 
na podlagi energetskega pregleda.  
 

 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo prenosnika toplote za ogrevanje, regeneracijskih in rekuperacijskih gorilnikov, 

prenosnikov toplote dimnih plinov/ekonomajzerjev, kondenzatorjev, prenosnikov toplote za 
neposredno uporabo vročega zraka, prenosnikov toplote ali toplotno črpalko, glede na razpoložljiv vir 
odpadne toplote. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo prenosnika toplote za izkoriščanje odvečne toplote iz 

procesov in naprav s popisom del, ki so predmet naložbe, 
 meritve koristne rabe odvečne toplote v primernem referenčnem obdobju, ki omogoča kakovostno 

oceno letne koristne rabe odvečne toplote zaradi izvedbe ukrepa ali izračun, izdelan na podlagi 
energetskega pregleda, če se je koristna raba odvečne toplote določila z izračunom. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
 če račun ne vsebuje podatkov o izvedbi naložbe, predložite prilogo k računu, iz katere bo razviden 

popis del, 
 dokazilo o plačilu celotnega računa iz prve alineje, 
 fotografija sistema za izkoriščanje odpadne toplote. 
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O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih 
pretvornikov  

 
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo starih neučinkovitih elektromotorjev z novimi energijsko 
učinkovitimi elektromotorji in/ali za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov pri obstoječih elektromotornih 
sistemih, kot so npr. črpalke, ventilatorji, zračni kompresorji, transportni sistemi, hladilni kompresorji, 
zamrzovalna tehnika.  
 
Predmet spodbude so lahko le novi elektromotorji standardnega EU razreda IE3 v skladu z Uredbo Komisije 
(ES) št. 640/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES 
glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev (UL L št. 191 z dne 22. 7. 2009, str. 26, 
popravljene v UL L št. 46 z dne 19. 2. 2011) oziroma razreda IE2 s spremenljivo hitrostjo.  
 
Ustreznost naprav bo preverjena na podlagi podatkovnega lista z navedenimi podatki, določenimi s predpisi 
okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo ali na podlagi drugih prilog, ki izkazujejo 
ustreznost naprave. 
 
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi energetskega pregleda 
elektromotornih sistemov ali predinvesticijske študije. 

 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 odstranitev elektromotorjev, ki se zamenjujejo, 
 nakup in vgradnjo novih elektromotorjev, 
 nakup in vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne 

naprave/pogone, 
 nakup in vgradnjo novih črpalk, ventilatorjev in kompresorjev, če so potrebni zamenjave, 
 nakup in vgradnjo pripadajočih inštalacij za potrebe vgradnje sistema. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo elektromotorjev in/ali nakup in vgradnjo frekvenčnih 

pretvornikov, ki mora vključevati navedbo tipa in oznake ter energijskega razreda elektromotorja, 
vključno s popisom del, ki so predmet naložbe, 

 energetski pregled elektromotornih sistemov ali predinvesticijska študija, 
 dokazila o ustreznosti naprav glede na predpise, ki veljajo za elektromotorje oziroma naprave, ki so 

predmet spodbude: podatkovni list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne 
zasnove proizvodov, povezanih z energijo ali druge priloge, ki izkazujejo ustreznost naprave, 

 fotografije obstoječih elektromotorjev, ki so predmet menjave. 
 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije novih elektromotorjev vključno z napravo, kjer je bil elektromotor zamenjan in fotografije 

frekvenčnih pretvornikov, če so bili ti predmet naložbe. 
 

P - uvedba sistema upravljanja z energijo 
 
Pravica do spodbude se dodeli za uvedbo računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za 
uvedbo standarda SIST EN ISO 50001. Sistem upravljanja z energijo mora z vgrajeno programsko in strojno 
opremo omogočiti merjenje, nadzor, spremljanje in upravljanje z energijo. 
 
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi študije, iz katere mora 
biti razvidna poraba električne energije v kWh/leto in poraba goriva v kWh/leto in sicer v zadnjem letu pred 
uvedbo sistema upravljanja z energijo. 
 



Stran 2826 / Št. 196 / 17. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 
 

17 
 
 

Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup programske opreme in orodij, 
 nakup merilnih in regulacijskih sistemov in naprav, 
 montažo oziroma namestitev in zagon sistemov. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za 

uvedbo standarda SIST EN ISO 50001, izdelan na podlagi študije, 
 študija, ki vključuje začetni pregled energetskih vidikov s strani zunanjega presojevalca in vključuje cilje 

in vizijo glede rabe energije, ukrepe varčevanja z energijo, merjenje, poročanje in dokumentiranje rabe 
energije. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 poročilo o izvajanju in delovanju sistema upravljanja z energijo. 

 

R - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu  
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo naložbe v opremo ali napravo v okviru optimizacije v tehnološkem 
procesu, katere učinek je manjša raba energije. Do spodbude so upravičene izključno naložbe, ki so bile 
obravnavane v energetskem pregledu, so vključene v končno poročilo in ki izkazujejo upravičenost naložbe 
s prihranki zaradi manjše rabe energije. Iz prihrankov zaradi manjše rabe energije mora biti izkazano, da je 
vračilna doba naložbe krajša od 12 let pri enakem letnem obsegu obratovanja naprave ali procesa, pri čemer 
je višina spodbude omejena na 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega 
prihranka energije. 
 
Energetski pregled mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini 
energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16), končno poročilo pa mora vsebovati: 
 podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in 

energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata, vključno s transportom 
oziroma samega transporta; iz pregleda mora biti razvidno, kolikšen delež rabe energije celotnega 
obrata/procesa predstavlja predmetna naložba, 

 nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski ukrepi), iz katerih je 
razvidno, da gre pri naložbi za ukrep energetske učinkovitosti, kjer se naložba povrne iz prihrankov 
zaradi manjše rabe energije, 

 analizo ukrepov učinkovite rabe energije, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke zaradi manjše 
rabe energije in okoljske učinke, 

 ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna 
stopnja donosa, vračilna doba). Pri izračunu kazalnikov se upoštevajo le prihranki, ki bodo nastali 
zaradi manjše rabe energije pri enakem letnem obsegu obratovanja naprave ali procesa, 

 natančen izračun prihranka rabe energije z upoštevanjem meritev izhodiščne rabe energije 
tehnološkega procesa in utemeljeno oceno prihodnje rabe energije. 

 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup tehnoloških linij, strojev in naprav oziroma nadgradnja ali posodobitev tehnološkega procesa 

vključno z montažo in zagonom, 
 stroške izvedbe energetskega pregleda, če za ta pregled še niso bila dodeljena nepovratna sredstva s 

strani Eko sklada ali pa vlagatelj ne sodi med velika podjetja, ki so energetske preglede dolžna opraviti 
skladno z določili Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20 in nasl.). 

 
Nepovratne finančne spodbude ni mogoče dodeliti za zamenjavo pisarniške in računalniške opreme 
(računalniki in delovne postaje, kopirni stroji, tiskalniki in drugo). 
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Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalcev naložbe s popisom opreme in storitev, 
 energetski pregled, ki vključuje zgoraj navedene elemente energetskega pregleda in prikazuje, da gre 

za ukrep zmanjšanja rabe energije, kjer se naložba povrne iz prihranka pri stroških zaradi manjše rabe 
energije. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten 

obseg naložbe, 
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 poročilo o zaključku naložbe na predpisanem obrazcu, 
 fotografije izvedene naložbe. 
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Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – 
ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 
19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 
1/12, 98/12 in 20/13) ter Splošnih pogojev poslovanja 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na sple-
tni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/pred-
pisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: 
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi pro-
grama Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, sprejetega v okviru Rebalansa Poslovnega in 
finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vla-
de Republike Slovenije s sklepom št. 47602-24/2021/3 
z dne 2. 12. 2021 in v skladu s Shemo de minimis 
pomoči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih 
družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetni-
kov posameznikov oziroma zasebnikov« (št. priglasitve 
M001-5854067-2014/I), št. 442-10/2018/15 z dne 16. 4. 
2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu 
»de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 
(objavljen na spletni strani: https://ekosklad.si/informa-
cije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomo-
ci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski 
javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja

javni poziv 93SUB-SO21
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave 

za samooskrbo z električno energijo
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna 
finančna spodbuda) za nove naložbe nakupa in vgradnje 
naprav za individualno in skupnostno samooskrbo go-
spodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev 
z električno energijo, ki električno energijo pro izvajajo 
z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: napra-
va za samooskrbo z električno energijo).

Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo več-
stanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Ured-
bo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20, 121/21 
– ZSROVE in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
o samooskrbi), pri čemer večstanovanjska stavba po-
meni večstanovanjsko stavbo, poslovno-stanovanjsko, 
stanovanjsko-poslovno in poslovno stavbo.

Nova naložba je naložba v napravo za samooskrbo 
z električno energijo, ki ob oddaji vloge še ni bila zaklju-
čena, ali naložba v napravo za samooskrbo z električno 
energijo, ki bo začela obratovati po oddaji vloge za pri-
dobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem 
besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora 
biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila 
za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba 
o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovo-
ljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, 
št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ). 
Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko 
nameščena tudi na enostavnem ali nezahtevnem objek-

tu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljav-
nimi predpisi s področja graditve objektov.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le 
za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora 
biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izda-
nega na podlagi 139. člena Zakona o oskrbi z električno 
energijo (Uradni list RS, št. 172/21 in nasl.; v nadaljnjem 
besedilu: ZOEE) in Pravilnika o tehničnih zahtevah na-
prav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18, 121/21 
– ZSROVE in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter priznani stroški naložbe

a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zako-
na o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20 
in nasl.) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za 
povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko 
toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta 
goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 3.000.000,00 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 

180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči 
naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za 
največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Če ima vlagatelj stalno prebivališče/sedež ter zem-
ljišče, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana 
s pro izvedeno električno energijo, leži na območju iz 
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Ura-
dni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: 
ZTNP-1), se v skladu s šestim odstavkom 11. člena 
ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude 
po tem javnem pozivu poviša za 25 %.

c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:
– nakupa naprave za samooskrbo z električno 

energijo;
– montaže naprave za samooskrbo z električno 

energijo ter zagona sistema;
– pripadajočih električnih inštalacij in opreme.
V kolikor vlagatelj z nakupom in montažo naprave 

stroškov ni imel (nagradna igra ipd.), priznanih stroškov 
naložbe ni, zato vlagatelj do nepovratne finančne spod-
bude ni upravičen.

3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična ose-

ba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji 

stavba, ki bo samooskrbovana s pro izvedeno električno 
energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali

– etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem 
stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s pro-
izvedeno električno energijo, ali

– družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, 
na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki 
bo samooskrbovana s pro izvedeno električno energijo.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem 
pozivu so upravičene tudi pravne osebe zasebnega pra-
va, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, 
ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so regi-
strirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami 
posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava 
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno pre-
moženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov 
državnega proračuna, ki so investitorji in:
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– lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji 
stavba, ki bo samooskrbovana s pro izvedeno električno 
energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali

– etažni lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem 
stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s pro-
izvedeno električno energijo.

Lastništvo zemljišča bo preverjeno z vpogledom 
v elektronsko Zemljiško knjigo.

Do spodbud Eko sklada niso upravičeni tisti:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko skla-

da ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po po-
godbah, sklenjenih z Eko skladom;

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije;

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz plač ali soci-
alnih prispevkov;

– gospodarske družbe in zadruge v težavah v skla-
du z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;

– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja;

– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je pred-

met tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo 
naložbe seznanjeni morebitni lastnik/i, solastnik/i oziro-
ma etažni lastnik/i stavbe. Vlagatelj s podpisom izjave 
o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja 
ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil 
njihovo soglasje.

4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je 

pravočasna in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prej-

me pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpol-
njen obrazec Vloga 93SUB-SO21 in obvezne priloge:

– predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo 
naprave za samooskrbo z električno energijo, ki se glasi 
na vlagatelja;

– podatke pro izvajalca o napravi za samooskrbo 
z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni podat-
ki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna 
električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali 
podani ločeno v specifikaciji naprave;

– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, s stra-
ni pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, 
na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumen-
tacije;

– fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena na-
prava za samooskrbo z električno energijo, z označeno 
lokacijo namestitve naprave;

– kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi 
139. člena ZOEE);

– v primeru skupnostne oskrbe pooblastilo upravi-
čenih oseb za zastopanje v upravnem postopku pred-
metnega javnega poziva in pooblastilo za podpis po-
godbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če 
upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku 
zastopa pooblaščenec, na predpisanem obrazcu, ki je 
del razpisne dokumentacije;

– v primeru skupnostne samooskrbe seznam od-
jemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za 
samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.

V primeru, da vlogi po poteku roka za dopolnitev 
vloge ne bodo priložene vse obvezne priloge, bo vloga 
zavržena.

Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad 
lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki 
so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.

V primeru skupnostne oskrbe lahko vlogo na javni 
poziv v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki uprav-
lja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona 
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – 
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. 
US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 
189/20 – ZFRO, 90/21 in nasl.), predsednik skupnosti 
lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali 
skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem be-
sedilu: pooblaščenec).

b) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo proto-
tipne in rabljene opreme/naprav

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo proto-
tipne ali rabljene opreme in naprav.

c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca z registrirano dejavnostjo

Naložba mora biti izvedena s strani usposobljenega 
izvajalca z registrirano dejavnostjo.

d) lastništvo naprave za samooskrbo
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodelje-

na le tistim lastnikom naprave za samooskrbo oziroma 
upravičenim osebam, ki so hkrati tudi odjemalci in ne 
tretjim osebam.

e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z Uredbo 
o samooskrbi, Pravilnikom ter vsemi drugimi veljavni-
mi predpisi, ki urejajo to področje.

Stavba, na katero bo nameščena naprava za sa-
mooskrbo z električno energijo, ter stavba, ki bo sa-
mooskrbovana, morata biti zgrajeni skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če 
je stavba, na katero bo nameščena naprava za sa-
mooskrbo z električno energijo, kulturnovarstveno za-
ščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno 
zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe 
upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovar-
stveni režim.

V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s po-
goji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko 
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.

f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobi-

tno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dode-
ljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu 
»de minimis«.

Skupna višina pomoči »de minimis«, dode-
ljena vlagatelju oziroma lastniku, ne sme preseči 
200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih ozi-
roma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem 
prometu.

Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za 
naložbe v naslednje dejavnosti:

– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture,
– dejavnosti v primarni pro izvodnji kmetijskih pro-

izvodov,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih pro-

izvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje, ali

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.
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Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 

neposredno vezana na izvožene količine, na vzposta-
vitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge 
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

– če pomoč daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega,

– vlagateljem oziroma lastnikom, ki so v postopku 
vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osno-
vi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razgla-
sila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,

– vlagateljem oziroma lastnikom v težavah, v skla-
du s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 
z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in 
zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in sre-
dnja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij,

– vlagateljem oziroma lastnikom, ki na dan izdaje 
odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obve-
znosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma 
nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Re-
publike Slovenije.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo 
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlaga-
telja oziroma lastnika pa pridobil pisno izjavo:

– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno 
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je 
v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« 
pomoč,

– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja,

– s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem oziro-
ma lastnikom tvorijo enotno podjetje.1

h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena, če je bila za naložbo, ki je predmet vloge, že dode-
ljena katera koli druga nepovratna finančna spodbuda, 
z izjemo spodbud, dodeljenih s strani občin.

i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne 
spodbude za isto naložbo

Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude 
za nakup nove naprave za samooskrbo z električno 
energijo po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi 
kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okolj-
skih naložb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje 
tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. 
Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti 
ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko 
sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita 
ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, 
razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna 
spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobre-
nega kredita Eko sklada.

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 

sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlaga-
telji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko 
vlagatelji naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni 
telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. 
Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pi-
snim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana ali na e-naslov: 
ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji prido-
bijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur 
za stranke ki so objavljene na spletni strani www.eko-
sklad.si, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si 
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lo-

ciranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski 
svetovalci za občane. Vlagatelj se lahko v izbrani lo-
kalni pisarni naroči na energetsko svetovanje, kjer mu 
neodvisni svetovalci z brezplačnimi nasveti pomagajo 
pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih 
ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije v stavbi.

Več informacij o brezplačnem energetskem sve-
tovanju je dostopnih na spletni strani Eko sklada www.
ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080 1669.

7. Rok in način prijave
Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva 

objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slo-
venije do porabe sredstev in objave zaključka javnega 
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih 
z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na na-
slov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana. Vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana 
z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potr-
dilom, se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti na 
naslov: vloge@ekosklad.si.

Vloga je vložena, ko jo prejme Eko sklad. Če je vlo-
ga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema 
šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana pri-
poročeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad 
dejansko prejme vlogo.

Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pra-
vočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vlože-
ne, bodo s sklepom zavržene.

1 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa 
drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navede-
nim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali 
statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz 
zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir dr-
žavne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), ku-
mulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovolje-
ne intenzivnosti ali zneska pomoči.

g) prepoved odstranitve naložbe, ki je bila predmet 
nepovratne finančne spodbude

Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme 
odstraniti naprave za samooskrbo z električno energijo 
prej kot po 3 letih po izplačilu nepovratne finančne spod-
bude po tem javnem pozivu.
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8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, 
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – 
ZIUOPDVE in nasl.), če ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne 
spodbude upoštevaje določbe javnega poziva ter pred-
nostni vrstni red prispetja vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 
38/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.

Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni 
del tega javnega poziva.

9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spod-
bude

a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 

podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne fi-
nančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, 
s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovra-
tne finančne spodbude.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 15 mesecev od do-

končnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno 
vročitvijo vlagatelju.

V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno 
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek 
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. 
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okolišči-
ne oziroma ovire, ki jih vlagatelji niso mogli predvideti 
niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi krivdi. 
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za 
izplačilo niso izpolnjeni.

Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem 
pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na 
računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba 
v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene 
storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka 
naložbe šteje datum izdaje računa. Le v primeru, če je 
bila Pogodba o uporabi sistema sklenjena kasneje, kot 
je razvidno iz v prejšnjem stavku navedenih podatkov 
računa, se kot datum zaključka naložbe šteje datum 
sklenitve te pogodbe.

c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlaga-

telj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za 
zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-

de, podpisano s strani vlagatelja/pooblaščenca;
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, 

naprav in opreme za celoten obseg naložbe, ki se glasi 
na vlagatelja;

– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje 
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo 
sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in 
izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke 
ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;

– kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z do-
ločbami 11. člena ZOEE);

– fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo 
z električno energijo.

d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-

položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu 
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe 
na bančni račun vlagatelja oziroma v primeru skupno-
stne oskrbe na bančni račun pooblaščenca, razen v pri-
meru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda 
izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko skla-
da. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob 
upoštevanju pogojev javnega poziva.

V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle ob-
veznosti do Eko sklada, se z nepovratno finančno spod-
budo poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se 
nakaže na račun vlagatelja.

10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izda-

je odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne 
spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na 
drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, 
skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili 
javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnih pogojev 
poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spo-
štovanje prepovedi odstranitve predmeta nepovratne 
finančne spodbude.

V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neu-
pravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov, vla-
gatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne 
finančne spodbude.

V kolikor se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska 
poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, 
odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev 
poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa 
vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko 
Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude 
odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene 
nepovratne finančne spodbude.

Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani 
pristojnim organom.

V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prika-
zovanja podatkov, vlagatelj v obdobju 1 leta od dokonč-
nosti odločbe, s katero je bila njegova vloga zavrnjena 
oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice 
do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati 
na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3613/21
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega 

odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem be-
sedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi 
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 
(objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informaci-
je/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadalj-
njem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), 
na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okolj-
skega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa 
poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Sloven-
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skega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potr-
jenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom 
št. 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in na podlagi 
Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podneb-
ne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, 
št. 101/21), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v 
nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja

javni poziv 88SUB-PPŠ21
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup 

novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude občinam za nakup novih vozil za izvajanje 
javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prome-
ta, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz 
šolarjev.

Namen javnega poziva je z nakupom novih vozil 
širiti oziroma vzpostaviti nove linije javnega mestnega 
ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih pre-
vozov oziroma na obstoječih linijah javnega mestne-
ga ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih 
prevozov zamenjati zastarela vozila z visokimi izpusti 
delcev PM10 s sodobnimi vozili z nizkimi emisijami del-
cev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev. Poleg 
tega je namen s sodobnimi vozili znižati raven hrupa in 
povečati število prepeljanih potnikov v javnem mestnem 
potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobil-
nost prebivalcev. Skupni učinek je manjša onesnaženost 
zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti 
zraka in bivanja.

Novo vozilo pomeni vozilo, ki bo kupljeno s strani 
občine kot prve lastnice po oddaji vloge na javni poziv.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finanč-
ne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki 
bodo prvič po pro izvodnji registrirana v Republiki Slove-
niji na njeno ime, in sicer za:

– nakup novega vozila na električni pogon, brez 
emisij CO2;

– nakup novega vozila na vodik, brez emisij CO2.
Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za 

nakup novih vozil naslednjih kategorij:
– M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika 

(npr. kombi),
– M2,
– M3, in/ali
– vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi se-

deži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus) ali nadgra-
dnjami z najmanj enim ali največ tremi priklopniki (npr. 
cestni turistični vlak),

ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov 
(tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širi-
tvi ali vzpostaviti novih linij javnega mestnega ali med-
krajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozov 
oziroma bodo na obstoječih linijah javnega mestnega 
ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih pre-
vozih nova vozila nadomestila obstoječa vozila name-
njena javnemu ali medkrajevnemu potniškemu prome-
tu ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO IV 
in nižje ali bodo namenjena za prevoz potnikov in 
njihove prtljage.

Kategorije vozil so določene v Prilogi I Pravilnika 
o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 
9/10, 106/10 – ZMV, 75/17 – ZMV-1 in nasl.), skladno 
z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17, 
92/20 – ZPrCP-E in nasl.). Morebitna nadgradnja vozil 
mora biti namenjena javnemu prevozu potnikov (tudi 
otrok, mlajših od 12 let).

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter priznani stroški naložbe

a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v ob-
dobju 2021–2023.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 7.000.000,00 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 

80 % priznanih stroškov za posamezno vozilo, ki ne 
vključuje DDV, vendar ne več kot:

– 350.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na 
električni pogon, brez emisij CO2;

– 500.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na 
vodik, brez emisij CO2.

Če občina na območju iz 9. člena Zakona o Tri-
glavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 
in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) kandidira na 
tem javnem pozivu za naložbo, ki se bo uporabljala 
izključno na območju iz 9. člena ZTNP-1, se v skladu 
s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina 
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu 
poviša za 25 %.

V primeru, da bo do objave zaključka javnega po-
ziva v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več 
vlog, na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih 
spodbud presegla razpisana sredstva po tem javnem 
pozivu, bo nepovratna finančna spodbuda za vozila zad-
nje prispele popolne vloge dodeljena v sorazmerno niž-
jem znesku do skupne višine še razpoložljivih sredstev.

c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa 

novega vozila brez DDV.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 

pozivu: na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki 
imajo sprejet občinski proračun z vključeno postavko 
nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih 
programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki 
bo predmet spodbude.

4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prej-

me pred zaprtjem tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko občina predloži v celoti izpol-

njen obrazec Vloga naslednje in obvezne priloge:
– predračun/ponudbo za nakup vozila;
– tehnično dokumentacijo pro izvajalca vozila, iz ka-

tere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva 
in iz katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, 
tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta 
vozila, število sedežev ter nazivna moč motorja in vrsta 
goriva oziroma pogona), ki so lahko vključeni v pred-
račun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji vozila;

– dokument, iz katerega bo razvidna (a) širitev ali 
vzpostavitev nove linije javnega mestnega ali medkra-
jevnega potniškega prometa, (b) linija za prevoz potni-
kov in njihove prtljage ali (c) linija za prevoz šolarjev (če 
ne gre za zamenjavo zastarelega vozila);

– dokument, iz katerega bo razvidno, da se bo vozi-
lo uporabljalo izključno na območju iz 9. člena ZTNP-1.

Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko 
sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in 
listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži over-
jen prevod.
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b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi.

V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s po-
goji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko 
sklada, lahko Eko sklad na podlagi 146.h člena ZVO-1 
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.

c) kandidiranje za nakup več vozil
Občina lahko z eno vlogo kandidira za nakup enega 

ali več vozil, ki so predmet tega javnega poziva.
d) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 

nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 3 leta po prvi registraciji vo-

zila ostati registrirano in v lasti občine. Če se ugotovi, 
da občina vozilu ni podaljšala registracije oziroma je 
vozilo odtujila prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva 
vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od prejema do vračila pridobljene nepovratne 
finančne spodbude. Čas od odjave vozila iz prometa 
zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se 
ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem 
mora biti občina ves čas lastnica vozila.

e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena, če je bila za nakup vozila že dodeljena spodbuda 
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter teko-
čih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov 
energije (Uradni list RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE in 
nasl.).

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektron-
ska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine lahko 
natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko 
občine naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni te-
lefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za 
navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pi-
snim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana ali na e-naslov: 
ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko občine pridobijo 
po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za 
stranke, ki so objavljene na spletni strani www.eko-
sklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si 
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

6. Brezplačno energetsko svetovanje
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lo-

ciranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski 
svetovalci. Predstavniki občin se lahko v izbrani lokalni 
pisarni naročijo na brezplačno energetsko svetovanje, 
kjer jim neodvisni svetovalci nudijo individualno sve-
tovanje glede na njihove specifične okoliščine ter jim 
z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, 
načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov.

Več informacij o brezplačnem energetskem sveto-
vanju lahko občine dobijo na spletni strani Eko sklada 
www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.

7. Rok in način prijave
Občina lahko odda vlogo na ta javni poziv od dneva 

objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slove-
nije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka 
javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih 
z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na na-

slov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana.

Vloga je vložena, ko jo prejme Eko sklad. Če je vlo-
ga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema 
šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana pri-
poročeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad 
dejansko prejme vlogo.

Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pra-
vočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vlože-
ne, bodo s sklepom zavržene.

8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne fi-

nančne spodbude se uporablja postopek, določen z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 
nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Občina pridobi pravico do nepovratne finančne 
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine raz-
pisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne 
spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega 
reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16, 
30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.

Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni 
del tega javnega poziva.

9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 

podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne fi-
nančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, 
s katero je bila občini dodeljena pravica do nepovratne 
finančne spodbude.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od do-

končnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno 
vročitvijo občini.

V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno 
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek 
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. 
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine 
oziroma ovire, ki jih občina ni mogla predvideti niti odklo-
niti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. V primeru 
zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo 
nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.

Datum registracije vozila se šteje za datum zaključ-
ka naložbe.

c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora obči-

na predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za 
zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-
de, podpisano s strani občine;

– kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega 
naročila za nakup vozila;

– kopijo računa za nakup vozila;
– kopijo potrdila o plačilu celotnega zneska računa 

iz prejšnje alineje;
– kopijo veljavnega potrdila o skladnosti vozila;
– kopijo prometnega dovoljenja vozila, izdanega na 

ime občine, iz katerega bo razvidno, da je vozilo registri-
rano za javni prevoz potnikov ali šolarjev;
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– dokument, iz katerega bo razvidno, da se vozilo 
uporablja za namen, določen z javnim pozivom (npr. 
pogodba med občino in javnim podjetjem, koncesio-
narjem ali pogodbenim izvajalcem javnega mestnega 
potniškega prometa);

– dokument, iz katerega bo razvidno, da je bilo 
obstoječe vozilo, ki je nadomeščeno z novim vozilom, 
odjav ljeno iz prometa in dokument, iz katerega bodo 
razvidni podatki o obstoječem vozilu (znamka, tovar-
niška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila 
ter emisijski razred) – oba dokumenta se predložita 
v primeru, če se na obstoječi liniji javnega mestnega ali 
medkrajevnega potniškega prometa ali šolskega pre-
voza ali prevoza potnikov in njihove prtljage nadomesti 
obstoječe vozilo emisijskega razreda EURO IV in nižje 
z novim vozilom.

d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-

položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu 
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku nalož-
be na bančni račun občine. Znesek izplačila se uskladi 
s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega 
poziva.

10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izda-

je odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude do 4 let po prvi registraciji vozila, z ogledi, 
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti 
namensko porabo prejetih sredstev, skladnost doku-
mentacije in izvedbo naložbe z določili javnega pozi-
va, odločbe, pogodbe, Splošnimi pogoji poslovanja Eko 
sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi 
odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.

V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neu-
pravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov, ob-
čina ni upravičena do dodelitve pravice do nepovratne 
finančne spodbude.

V kolikor se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska 
poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, 
odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev 
poslovanja Eko sklada glede na namen dodeljenih sred-
stev ali pa občina onemogoči ali ovira nadzor Eko skla-
da, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne 
spodbude odvzame, občina pa je dolžna Eko skladu 
vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupraviče-
no pridobljene nepovratne finančne spodbude.

Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani 
pristojnim organom.

V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prika-
zovanja podatkov, občina v obdobju 1 leta od dokonč-
nosti odločbe, s katero je bila vloga občine zavrnjena 
oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice 
do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati 
na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Št. 2153-9/2014/22(134-03) Ob-3608/21
V register političnih strank se pri politični stranki 

Lista Marjana Šarca, s kratico imena LMŠ in s sede-
žem v Šmarci, Bistriška cesta 10a ter z matično šte-
vilko 4067002000, vpiše sprememba programa stranke.

Št. 2153-2/2012/50(134-03) Ob-3607/21
V register političnih strank se pri politični stranki Pi-

ratska stranka Slovenije, s skrajšanim imenom Pirati 
in s sedežem v Ljub ljani, Kamniška ulica 47, ter z ma-
tično številko: 4047672000, vpiše sprememba statuta in 
sprememba znaka stranke. Znak stranke sestavlja napis 
»Pirati« v črni barvi in črn krog z vrisano stilizirano črko 
P na levi strani napisa. Črkovna vrsta je Bebas Neue. 
Črka P je bele barve (procesne vrednosti CMYK 0 0 0 0) 
in predstavlja zastavo v kateri je simbol Triglava.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-10-2021-5 Ob-3469/21
Pravila SVIZ sindikata zavoda Dom Antona Ska-

le Maribor, ki so hranjena v evidenci statutov sindi-
katov pri Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe, 
št. 141-10-150/93, izdane 28. 7. 1993 z zaporedno šte-
vilko vpisa 150/93, z dne 27. 7. 1993 z vsemi spremem-
bami, odločbo št. 101-11/2014-2, izdane dne 19. 12. 
2014 z zaporedno številko vpisa 10/14, z dne 19. 12. 
2014, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor z dnem 21. 10. 2021.

S tem se iz evidence statutov sindikatov z vsemi 
nadaljnjimi spremembami ter dopolnitvami pri Uprav-
ni enoti Maribor, izbriše sindikat z nazivom: Sindikat 
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat 
zavoda doma Antona Skale Maribor, Majcigerjeva 
ulica 37, 2000 Maribor.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 8/2021 
z dne 20. 10. 2021.

Št. 101-3/2021/3 Ob-3482/21
Pravila sindikata zavoda – Sindikata vrtca Dom-

žale, s sedežem Ljub ljanska cesta 70, 1230 Domžale, 
ki se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno 
številko 101-6/2017, se z dnem 15. 11. 2021 nadomesti-
jo s Pravili sindikata zavoda – Sindikata vrtca Domžale, 
sprejetimi dne 8. 10. 2021.

V evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Domžale se z dnem 16. 11. 2021 pod zaporedno šte-
vilko 101-6/2017 spremenita ime in kratica sindikata, 
tako da glasita: ime – Sindikat delavcev v vzgoji in 
izobraževanju OSO KS 90, Sindikat vrtca Domžale; 
kratica – Sindikat vrtca Domžale.

Št. 101-1/2021-3 Ob-3527/21
Statut SINDIKATA PODJETIJ JADRAN, s sede-

žem v Sežani, Partizanska cesta 75, 6210 Sežana, ki 
se hrani na Upravni enoti Sežana, na podlagi odločbe 
št. 024-6/94-3 z dne 19. 1. 1994 in je vpisan v evidenco 
statutov sindikatov pod zap. št. 29, z dne 19. 1. 1994, 
se izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-42/2021-5 Ob-3529/21
Statut Sindikata železničarjev Slovenije, Sindi-

kalne enote SVTK Ljub ljana (kratica: SŽS, SE SVTK), 
Trg Osvobodilne fronte 6, Ljub ljana, ki je v hram-
bi pri Upravni enoti Ljub ljana na podlagi odločbe šte-
vilka 028-8/2002 z dne 12. 6. 2002, in je vpisan v evi-
denco statutov sindikatov pod zaporedno številko 280, 
se z dnem 30. 11. 2021 izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.

Evidence sindikatov
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

eN 103/2017-28 Os-3503/21
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za objekt 

na naslovu Partizanska ulica 23, Tržič, ki se vodi pred 
Okrajnim sodiščem v Kranju pod opr. št. eN 103/2017, 
Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 237. člena Zakona 
o zemljiški knjigi – ZZK-1 izdaja naslednji oglas:

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine: prodajne pogodbe 
z dne 20. 10. 2005, sklenjene med TOKOS, Tovarna 
orodja za kmetijstvo, obrt in storitve d.o.o., Tržič, kot 
prodajalcem in Lukom Jurkićem, Tržič, kot kupcem; za 
posamezni del št. 3, ID znak 2143-683-3 v 3. in 1. etaži.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist ose-
be: Luka Jurkić, roj. 20. 11. 1965, Balos 3, Tržič.

Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravi-
ce, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom 
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe ozi-
roma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 1315/2018-IV Os-3189/21
Okrožno sodišče v Ljub ljani je v pravdni zadevi zo-

per tožečo stranko Ivana Babić, Bilečanska 4, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Odvetniška družba Peternelj in partnerji iz 
Trzina, zoper toženo stranko Milenko Vasić, Crnotrav-
ska 13a, Beograd, Republika Srbija, zaradi ugotovitve 
očetovstva in določitve preživnine, ki se vodi pod opr. 
št. IV P 1315/2018, o imenovanju začasne zastopnice, 
12. oktobra 2021 sklenilo, da se toženi stranki Milenku 
Vasiću na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) postavi začasna 
zastopnica, odvetnica Nina Kuzmič Likozar, Resljeva 
cesta 25, Ljub ljana, ker je prebivališče tožene stranke 
neznano in nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in toženo stranko za-
stopa od dneva postavitve vse do takrat, dokler tožena 
stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred so-
diščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 10. 2021

III N 1890/2020 Os-3274/21
Okrožno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zadevi, 

ki se vodi pod opr. št. III N 1890/2020, o imenovanju za-
časnega zastopnika 23. septembra 2021 sklenilo, da se 
udeležencu Enisu Muriću na podlagi 4. oziroma 5. točke 

Objave sodišč

drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem 
postopku (ZNP-1) postavi začasna zastopnica, odvetni-
ca Mina Kržišnik, Cesta komandanta Staneta 4a, Med-
vode, ker je prebivališče udeleženca neznano in nima 
pooblaščenca.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovane-
ga udeleženca zastopala od dneva postavitve vse do 
takrat, dokler udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve ne sporoči, da mu je postavil skrb-
nika (83. člen ZPP).

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 9. 2021

1913 I 1310/2021 Os-3491/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-
ski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, 
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljub ljana, 
proti dolžniku Stanetu Jenko, EMŠO 1512983500263, 
Mestni trg 1, Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa zak. 
zast. zač. zast. Marjetka Imperl, Trdinova 7, Ljub ljana – 
dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:

Marjetka Imperl, Trdinova ulica 7, 1000 Ljub ljana, 
ki jo je sodišče s sklepom opr. št. I 1310/2021 z dne 
4. 11. 2021 postavilo dolžniku za začasno zastopnico, 
se razreši.

Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi 
začasna zastopnica Renata Jakopanec Levart, Dunaj-
ska cesta 21, 1000 Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 11. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 198/2021 Os-3467/21
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 

postopek po Brankovič Francu, sinu Jožefa, rojenim 
19. 3. 1866, nazadnje stanujočim v Skriljah, Skrilje 108, 
ki je umrl 10. 11. 1950.

Ker se ne ve za dediče, sodišče poziva vse, ki misli-
jo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslov-
nemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni strani 
tega sodišča. Sodišču naj se javijo predvsem: potomci 
zapustnikovih bratov in sester Jožefe Brankovič, rojene 
19. 9. 1857, Antona Brankoviča, rojenega 5. 2. 1859 
in umrlega 24. 12. 1888, Jožefa Brankoviča, rojenega 
26. 11. 1861, Marijane Brankovič, rojene 12. 11. 1863 in 
Rozalije Brankovič, rojene 5. 1. 1868; potomci zapustni-
kovega vnuka Janeza Ludvika Brankoviča, sina Janeza 
Brankoviča in Magdalene Stanič, rojenega 25. 8. 1899.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.
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Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 19. 11. 2021

D 211/2021 Os-3468/21

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po Brankovič Jožefu, sinu Tomaža, rojenim 
6. 8. 1826, nazadnje stanujočim v Črničah, Črniče 92, 
ki je umrl 4. 1. 1911.

Ker se ne ve za dediče, sodišče poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na sple-
tni strani tega sodišča. Sodišču naj se javijo predvsem: 
potomci zapustnikovih otrok Jožefe Brankovič, rojene 
19. 9. 1857, Antona Brankoviča, rojenega 5. 2. 1859 
in umrlega 24. 12. 1888, Jožefa Brankoviča, rojenega 
26. 11. 1861, Marijane Brankovič, rojene 12. 11. 1863 in 
Rozalije Brankovič, rojene 5. 1. 1868; potomci zapustni-
kovega vnuka Janeza Ludvika Brankoviča, sina Janeza 
Brankoviča, rojenega 25. 8. 1899.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 19. 11. 2021

D 149/1959 Os-3396/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pokojni Mariji Pešelj, rojena 15. 2. 1881, poročena, mati 
šestih otrok, državljanka Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoča na naslovu Zagozdac 7, pošta Stari trg ob 
Kolpi, umrla 12. 5. 1959, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Mariji Pešelj, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali 
pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 11. 2021

D 413/1946 Os-3397/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pokojnem Janezu Štefanič, rojen 6. 12. 1863, poročen, 
oče šestih otrok, državljan Republike Slovenije, nazad-
nje stanujoč na naslovu Bereča vas 7, pošta Suhor, umrl 
11. 12. 1944, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Janezu Štefaniču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 11. 2021

D 159/1990 Os-3398/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Janku Ivanušič, rojen 26. 8. 1913, vdovec, 
oče devetih otrok, državljan Republike Slovenije, naza-
dnje stanujoč na naslovu Deskova vas 5, pošta Stari trg 
ob Kolpi, umrl 7. 7. 1990, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Janku Ivanušiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 11. 2021

D 299/1987 Os-3399/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojni Mariji Ivanušič, rojena 9. 8. 1913, poroče-
na, mati devetih otrok, državljanka Republike Slovenije, 
nazadnje stanujoča na naslovu Deskova vas 5, pošta 
Stari trg ob Kolpi, umrla 2. 9. 1987, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Mariji Ivanušič, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 11. 2021

D 55/1989 Os-3400/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Matiji Kobetič, rojen 15. 2. 1903, vdovec, oče 
enajstih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Nova Lipa 6, pošta Vinica, umrl 2. 1. 
1989, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Matiji Kobetiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 11. 2021

D 160/1962 Os-3401/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Petru Šterk, rojen 20. 11. 1879, vdovec, 
oče treh otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Kovača vas 6, pošta Stari trg ob 
Kolpi, umrl 6. 6. 1962, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Petru Šterku, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali 
pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.
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Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 11. 2021

D 220/1976 Os-3402/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Jožetu Pešelj, rojen 19. 4. 1891, vdovec, oče 
enega otroka, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Zagozdac 7, pošta Stari trg ob Kol-
pi, umrl 12. 6. 1959, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Jožetu Pešlju, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 11. 2021

D 106/1967 Os-3403/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojni Mariji Petric, rojena 11. 2. 1888, vdova, mati 
dveh otrok, državljanka Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoča na naslovu Bojanja vas 20, pošta Metlika, 
umrla 28. 3. 1967, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Mariji Petric, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali 
pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 11. 2021

D 251/1962 Os-3404/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Juriju Frankovič, rojen 2. 4. 1882, vdovec, 
oče štirih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Nova Lipa 23, pošta Vinica, umrl 
21. 10. 1962, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Juriju Frankoviču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 11. 2021

D 156/1978 Os-3405/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Petru Radojčič, rojen 3. 10. 1900, vdovec, 
oče petih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Bojanci 39, pošta Vinica, umrl 29. 4. 
1978, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Petru Radojčiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 11. 2021

D 225/1958 Os-3406/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Stevu Vrlinič, rojen 5. 5. 1880, poročen, 
oče štirih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Bojanci 26, pošta Vinica, umrl 5. 11. 
1958, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Stevu Vrliniču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 11. 2021

D 312/1970 Os-3407/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Ivanu Žagar, rojen 8. 11. 1896, poročen, oče 
sedmih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Nova Lipa 24, pošta Vinica, umrl 
26. 11. 1970, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Ivanu Žagarju, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 11. 2021

D 426/2020 Os-3294/21
Pred Okrajnim sodiščem v Domžalah je v teku za-

puščinski postopek po pokojni Mariji Olgi Kavčič, rojena 
Cerar, hči Stanislava Cerarja, upokojenka, rojena 21. 4. 
1940, poročena, slovenska državljanka, nazadnje sta-
nujoča Gubčeva ulica 16, Dob, umrla dne 23. 10. 2020.

Zapustnica je bila poročena z Milanom Kavčičem in 
ima tri sinove Aleksandra, Boštjana in Milana. Vsi dediči 
prvega dednega reda so se dedovanju po zapustnici 
odpovedali.

Zapustnica je imela pet bratov in sester, Stani-
slavo, Heleno, Marijo, Božidarja in Pavla. Tudi ti so 
se dedovanju po zapustnici odpovedali. Zato so k de-
dovanju poklicani dediči III. dednega reda, ki sodišču 
niso znani.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo, 
da imajo pravico dedovati po pokojni, da se v roku ene-
ga leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot dediči.
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Sodišče bo po poteku oklicnega roka nadaljevalo 
z zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo v skla-
du z Zakonom o dedovanju po podatkih, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 11. 2021

D 61/2020 Os-3314/21
V zapuščinski zadevi po pokojnem Milanu Brlek, 

rojen 16. 8. 1937, državljan Republike Slovenije, umrlem 
14. 2. 2020, nazadnje stanujoč na naslovu Nova vas 
22, Višnja Gora, sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Dediči I. dednega reda niso znani, kot tudi sodišču 
niso znani vsi dediči II. dednega reda.

S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče 
po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 4. 11. 2021

D 216/2019 Os-3286/21
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Seljak Valentinu, EMŠO: 1402940500103, upo-
kojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje sta-
nujočemu Roška cesta 22, Kočevje, umrlemu 29. 4. 
2019 v Kočevju.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči 
t. i. drugega dednega reda, ki bi prišli v poštev za dedo-
vanje po zapustniku, dediščini odpovedali, sodišče pa 
ni uspelo ugotoviti, ali obstajajo po zapustniku kakšni 
dediči t. i. tretjega dednega reda, ki bi prišli v poštev 
za dedovanje po njem, zato je dne 18. 2. 2020 izda-
lo oklic dedičem, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 123/20, z dne 18. 9. 2020, na katerega pa se 
v oklicnem roku enega leta ni nihče javil, zato sodišče 
šteje, da po zapustniku ni dedičev, ki bi prišli v poštev 
za dedovanje po njem.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mese-
cev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez de-
dičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
tukajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenijo, pri čemer slednja za za-
pustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 28. 10. 2021

II D 215/2021 Os-3276/21
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojni Lokar Majdi, roj. 27. 6. 
1933, drž. RS, vdovi, nazadnje stan. Lackova cesta 191, 
Maribor, umrli 20. 12. 2020, pridejo kot dediči v poštev 
dediči III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda, ne-
znanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica pod opr. št. II D 215/2021, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2021

I D 2072/2020 Os-3292/21
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojni Kolarič Mariji, roj. 1. 12. 
1930, drž. RS, vdovi, nazadnje stan. Ložane 18, Pesni-
ca, umrli 17. 11. 2020, pridejo kot dediči v poštev dediči 
III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda, ne-
znanim imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica pod opr. št. I D 2072/2021, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2021

I D 1515/2021 Os-3293/21
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojnem Lokay Wilhelm Jo-
hann, roj. 26. 11. 1899, umrlem 27. 11. 1969, pridejo 
kot dediči v poštev dediči II. oziroma III. dednega reda, 
neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. oziroma III. dedne-
ga reda, neznanih imen in naslovov ter vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica pod opr. št. 
I D 1515/2021, v skladu z 206. členom Zakona o de-
dovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2021

D 366/2021 Os-3311/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 10. 5. 2021 umrli Gabrijelčič Ani, od 
Franca, roj. 20. 8. 1962, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Kidričeva ulica 30/a, Nova Gorica.

Kot zakonite dedinje bi prišle v poštev zap. sestre 
Gabrijelčič Ema, roj. 18. 4. 1912, Gabrijelčič Justina Fran-
čiška, roj. 11. 11. 1921, Gabrijelčič Rozalija, roj. 8. 10. 
1927 ter zap. brat Gabrijelčič Franc, roj. 22. 3. 1924 ter 
polsestra Rijavec Marta, katerih prebivališče sodišču ni 
znano oziroma njihovi potomci, ki sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 10. 2021
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D 135/2020 Os-3318/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Leonu (Viktor) Zuljan, pok. Jožefa, roj. 
7. 4. 1910, z zadnjim prebivališčem Pantalier Daubs, 
8 Bis Rue Jules, Verne, Francija, ki je bil s sklepom 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. št. I N 16/2018 
z dne 23. 12. 2019 razglašen za mrtvega, kot datum 
smrti pa se šteje dan 8. 4. 1980.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 2021

D 408/2021 Os-3353/21

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po pokojnem Kastelic Rajku, umrl 20. 7. 2021, Ško-
cjan 24, Škocjan, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Kastelic 
Rajku, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrb-
niku za poseben primer, Centru za socialno delo Dolenj-
ska in Bela Krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b, 
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 2. 11. 2021

D 239/2019 Os-3233/21

Po pokojnem Antoniu Drioliju, fu Nicolo, rojenem 
8. 9. 1786, neznanega prebivališča in umrlem dne 1. 1. 
1875, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja za-
puščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko 
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 10. 2021

D 259/2021 Os-3234/21
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojni Marii Robba, rojeni Depase, dne 2. 2. 
1877, nazadnje stanujoči na neznanem naslovu v Italiji 
in umrli dne 22. 4. 1964.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapušči-
no predstavlja nepremičnina.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 10. 2021

D 191/2021 Os-3249/21
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojnem Gregoriu Francu (Franko Gregor), 
neznanega datuma rojstva, neznanega prebivališča, 
razglašenim za mrtvega z dnem 29. 10. 1987.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapušči-
no predstavljata dve nepremičnini.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 10. 2021

D 258/2021 Os-3313/21
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojni Giuseppini Robba, rojeni Depase dne 
19. 3. 1875, nazadnje stanujoči na neznanem naslovu 
v Italiji in umrli dne 20. 11. 1961.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapušči-
no predstavlja nepremičnina.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 10. 2021

D 218/2021 Os-3275/21
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Frančiški Grdina, rojena 9. 6. 
1932, vdova, državljanka Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoča Svetinova ulica 1, Šentjur, umrla dne 3. 9. 2021.

Dedinje I. dednega reda so se odpovedale dedišči-
ni, sodišču ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev II. 
oziroma III. dednega reda, zato s tem oklicem poziva 
osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega 
oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in 
v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 27. 10. 2021

D 54/2021 Os-3295/21
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 

sodnici Juditi Bjelovučić Černoša, v zapuščinski zade-
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vi po pok. Brence Andreju, roj. 13. 11. 1856, nazadnje 
stalno stan. Sladka Gora 28, Šmarje pri Jelšah, umrlem 
dne 26. 1. 1929, dne 21. 7. 2021 sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine po pok. Brence Andreju, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. 
Brence Andreju se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka 
tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev 
zastopati njihove pravne interese.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 7. 2021

D 56/2020 Os-3263/21

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče zapuščinski 
postopek opr. št. D 56/2020 po dne 18. 9. 1989 umrle-
mu Mahnič Stanetu, rojen 7. 5. 1948, nazadnje stanujoč 
Kolonija 1. maja 13, Trbovlje.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju zapu-
ščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili imeti 
pravico do dedovanja, da se priglasijo pri naslovnem 
sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 26. 10. 2021

D 296/2021 Os-3328/21

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski 
postopek opr. št. D 296/2021 po dne 27. 6. 2021 umrli 
Elizabeti Marenčič, EMŠO 1505943506033, državljan-
ka Republike Slovenije, samska, z zadnjim prebivali-
ščem Pernovo 4A, Žalec. Zapustnica ni imela znanih 
dedičev.

Sodišče zato poziva s tem oklicem tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine (deleža na nepremičninah 
zapustnice v k.o. Gorjane in na denarnih sredstvih zapu-
stnice pri banki), naj se priglasijo v roku enega leta od 
objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani 
in v Uradnem listu RS.

Po preteku roka bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo. Če se po preteku 
enega leta od objave oklica ne oglasi noben dedič, se 
zapuščina razglasi za lastnino Republike Slovenije in 
izroči pristojnemu organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 26. 10. 2021

Oklici pogrešanih

N 14/2021 Os-3359/21
Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni posto-

pek predlagatelja Boštjana Sernela za razglasitev do-
mnevno pogrešanih: 1. Marije Hiti, rojene 20. 12. 1906 
in 2. Frančiške Hiti, rojene 2. 1. 1908, obeh z zadnjim 
znanim bivališčem Selšček 26, Begunje pri Cerknici, za 
mrtvi. O pogrešanih ve sodišče, da sta hčeri Janeza Hi-
tija in Frančiške Hiti, rojene Tekavec, in da sta po svoji 
materi, ki je umrla 15. 8. 1910, podedovali 1/6 določenih 
nepremičnin. Mogoče je, da sta pogrešani odšli živet 
v Združene države Amerike.

Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti 
domnevno pogrešanih Marije Hiti in Frančiške Hiti, naj to 
sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica. 
Po preteku tega roka lahko sodišče pogrešani razglasi 
za mrtvi in določi verjetni datum njune smrti.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 11. 11. 2021
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Preklici

Drugo preklicujejo

Bajc Robert, Engelsova ul. 42, Maribor, izkaznico 
vojnega veterana, št. 6443, izdajatelj UE Maribor, leto 
izdaje 2004. gni-343738

BIZJAK ALEKSANDER d.o.o., Spodnji Plavž 14F, 
Jesenice, izvod licence, št. GE009134/07866/011, za 
vozilo reg. št. KR KV-024, veljavnost do 21. 11. 2022. 
gng-343740

BIZJAK ALEKSANDER d.o.o., Spodnji Plavž 14F, 
Jesenice, izvod licence, št. GE009134/07866/067, za 
vozilo reg. št. KR SIGR 34, veljavnost do 21. 11. 2022. 
gnf-343741

EVO TRANS TRANSPORTNE STORITVE D.O.O., 
ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 49, Nova Gorica, potr-
dilo za voznika, št. 017308/BGD49-3-5767-2020, izdano 
na ime Srdanović Dragan, veljavnost od 1. 12. 2021 do 
29. 7. 2022, izdajatelj OZS. gnd-343743

FMG VZDRŽEVANJE D.O.O., STEGNE 21, Ljub-
ljana, izvod licence, št. 014544/005, za vozilo MAN, 
reg. št. LJ 85-HIE, veljavnost do 5. 1. 2022. gne-343742

Kalan Andrej, Zbilje 35a, Medvode, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500048976000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnk-343736

LEBEN TRANSPORT d.o.o., Bizovi-
ška cesta 2J, Ljub ljana-Dobrunje, izvod licence, 
št. GE011943/06030/020, za tovorno vozilo, reg. 
št. LJ 55 AFZ, veljavnost do 12. 2. 2026. gnn-343733

MKB ROBERT BREZOVNIK S.P., PAMEČE 103 A, 
Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500042732001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Brezovnik Robert. gnj-343737

MULTI – MAX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 
Ljub ljana, izvod licence, št. G011177/08694/017, za vo-
zilo Dacia Logan, reg. št. LJ 44 VFJ, veljavnost do 
17. 12. 2024. gnh-343739

Šindrak Jovica, Dob pri Šentvidu 2, Šentvid pri Stič-
ni, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013019005, 
izdal Cetis Celje d.d. gnm-343734

Topolovec Janez, Ižanska cesta 206b, Ljub ljana, 
izkaznico vojnega veterana, št. 5087, izdana leta 2006. 
gnl-343735

ZIDARSTVO DIMOV DIMOV BORIS S.P., FRAN-
KOVO NASELJE 61, Škofja Loka, LS-blago, št. 014446, 
veljavnost do 29. 12. 2021. gnc-343744
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