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Javni razpisi

 Ob-1545/22

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo So-investi-
ranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022), ki je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 
2022.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke jav-
nega razpisa:

4.3. Dodatni pogoji za prijavo na razpis
Spremeni se 2. pogoj:
2. Vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavna-

nih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali 
več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: 
Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane 
obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapad-
le pred tem spoznane v pravnomočni odločbi.

Spremeni se 4. pogoj:
4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajal-

skimi institucijami ministrstva niso bila pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju pravnomočno ugotovljena 
s sodno odločbo kazniva dejanja iz 24. in 25. poglavja 
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – urad-
no prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 
27/17, 23/20, 91/20 in 95/21) v povezavi s porabo javnih 
sredstev, od pravnomočnosti takšnih odločb pa še niso 
pretekla 3 leta.

Spremeni se poglavje 15. Pravila glede obdelave 
osebnih podatkov

Novo besedilo se glasi:
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-
ve 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi 
osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, sple-
tna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@pod-
jetniskisklad.si.

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo 
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51; elektronska pošta: 
gdpr@podjetniskisklad.si.

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: Za 
namen izvajanja tega javnega razpisa ter pogodbenega 
razmerja se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in 
priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni 
podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in 
financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi 
s finančno transakcijo končnega upravičenca. Kontaktni 
osebni podatki se uporabljajo tudi za namen obveščanja 
in spremljanja prejemnikov podpore ter za zagotavljanje 
vsebinske podpore, v skladu z javnim razpisom.

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: 
Obdelava je potrebna za izvedbo postopka v skladu 
z javnim razpisom, za sklenitev pogodbenega razmer-
ja ter izvajanje predmeta javnega razpisa (člen 6 1(b) 
GDPR). Obdelava je potrebna tudi za izpolnitev zakon-
skih obveznosti, ki veljajo za Sklad (člen 6 1(c) GDPR).

Zagotovitev podatkov je tako pogodbena kot zakon-
ska obveznost. Če podatkov posameznik ne zagotovi, 
Sklad ne bo mogel izvesti svojih pogodbenih in zakon-
skih obveznosti, posledično pa tudi prijavitelj oziroma 
vlagatelj ne bo mogel biti deležen podpore.

Uporabniki osebnih podatkov: Uporabniki osebnih 
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpek-
cije, revizijske družbe in računsko sodišče. Uporabniki 
kontaktnih osebnih podatkov so tudi izvajalci posame-
znih oblik podpore oziroma aktivnosti v skladu z javnim 
razpisom, vendar le v obsegu izvajanja obveščanja ter 
za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Nazive 
tovrstnih izvajalcev lahko posamezniki pridobijo s posre-
dovanjem sporočila na spodnji elektronski naslov.

Pravice posameznika: S pisno zahtevo, poslano na 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: 
gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj zahteva do-
stop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev 
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi 
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva 
prenos podatkov.

Če vlagatelj meni, da se njegovi osebni podatki 
shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z ve-
ljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, 
ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu po-
oblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, e-na-
slov: gp.ip@ip-rs.si, tel. 01/230-97-30, spletna stran: 
www.ip-rs.si).

Hramba osebnih podatkov: Vse osebne podatke bo 
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa ozi-
roma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju 
pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo 
državo in mednarodno organizacijo: Osebni podatki se 
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bodo prenašali v institucije EK ali druge institucije na 
ravni EU. Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje 
države.

Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejema-
nja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Sklad ne 
uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 4102-1458/2021-9 Ob-1566/22

Sprememba
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu 

v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 
– ZNOrg) in 13. člena Pravilnika o izvajanju Zakona 
o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 
št. 47/11) obveščamo, da bo dne 28. 2. 2022 objavljen 
sklep o spremembi besedila Javnega razpisa za pod-
poro programom v mladinskem sektorju v Mestni občini 
Maribor v letih 2022 in 2023 (oznaka: JR PROGRAMI 
MS 2022-2023). Sklep o spremembi besedila javnega 
razpisa bo objavljen na spletni strani Mestne občine 
Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi – kultura in mladina.

Mestna občina Maribor

Št. 330-1/2022 Ob-1559/22

Popravek
V razpisu Javnega razpisa za sofinanciranje ukre-

pov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in po-
deželja v Mestni občini Celje v letu 2022, objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 17/22 z dne 11. 2. 2022, pod št. 
objave Ob-1357/22, in sicer:

– pri podukrepu 1.1., 4. točka, enajsta alineja, se 
briše besedilo »predložitev mnenja o upravičenosti in 
ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna stro-
kovna služba Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
(KGZS) – Zavod Celje«

– pri podukrepu 1.2., se v 4. točki briše besedilo 
v četrti alineji: »kopija katastrskega načrta in program 
del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) – Zavod Celje, 
kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč 
ali nezahtevna melioracija«.

Druge točke javnega razpisa ostanejo nespreme-
njene.

Mestna občina Celje

Št. 4102-7/2021/4 Ob-1556/22
Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in 

moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 
33/16 – ZVarD in 59/19), Uredbe o pogojih in merilih za 
sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti 
žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljeva-
nju: uredba), Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 21/18), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list 
RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15; v nadaljevanju: 
ZProst), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in 
vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. 
US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) in 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Republika Slovenija, Mini-

strstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti, Štukljeva cesta 44, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 
s področja enakosti žensk in moških za leto 2022

I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljevanju: ministrstvo).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s po-

dročja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k:
1. spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja
Zakonodaja v Sloveniji zagotavlja dobre možno-

sti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, 
vendar dejavno koriščenje pravic med moškimi in žen-
skami ter bolj enakovredna delitev starševskih pravic in 
obveznosti nista dovolj razširjena. Raziskave kažejo, da 
ženske v slovenskih gospodinjstvih in družinah poleg 
poklicnega dela opravijo še velik del neplačanih doma-
čih opravil in vzgoje otrok. Epidemija Covida-19 je z vi-
dika udeležbe pri negi, varstvu in vzgoji otrok zaposlene 
matere bistveno bolj obremenila kot zaposlene očete.

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri 
prispevali k ozaveščanju in spodbujanju tako delodajal-
skih organizacij kot zaposlenih staršev pri uveljavljanju 
obstoječih in iskanju novih rešitev za izvajanje družini 
prijaznih praks, ki zaposlenim očetom in materam omo-
gočajo lažje in bolj enakovredno usklajevanje poklicnega 
in zasebnega življenja ter celostno seznanitev z razpolo-
žljivimi oblikami pomoči, kot npr. svetovanje in varovanje 
njihovih pravic z vidika delovnopravne zakonodaje.

2. spodbujanju enakih možnosti za vpis deklet in 
mladih žensk na programe smeri STEM

Med vpisom na srednješolske in študijske smeri 
s področja znanosti, tehnologije, inženirstva ali matema-
tike (t. i. STEM študiji) obstajajo velike razlike po spolu. 
Dejavniki, ki vplivajo na nizko stopnjo udejstvovanja in 
zanimanja žensk za STEM, so družbena in kulturna oko-
lja ter njihov vpliv na človeško psihologijo. Posledično 
tudi odstotek raziskovalk in deklet, ki izberejo in se za-
poslijo v tehniških in naravoslovnih poklicih, ostaja nizek.

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri 
prispevali k ozaveščanju in spodbujanju deklet in mladih 
žensk za vpis na srednješolske in študijske programe 
STEM in kasneje udejstvovanje v STEM poklicih.

3. spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin 
žensk

Določene skupine žensk so zaradi svojih drugih 
osebnih okoliščin lahko še posebej izpostavljene ne-
enaki obravnavi, kot npr. pripadnice manjšinskih etničnih 
skupnosti, ženske z invalidnostmi, nosečnice, kmečke 
ženske, starejše ženske, ženske iz drugih kulturnih oko-
lij in druge. Spodbujanje njihove vključenosti v različna 
področja družbenega življenja ter izboljšanje oziroma 
krepitev njihovega položaja je zato pomembno za zago-
tavljanje njihovih enakih možnosti v družbi.

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri 
prispevali k spodbujanju enakih možnosti ranljivih sku-
pin žensk in bodo nudili celovito oporo ter nabor pomoči 
in rešitev za ženske v stiskah, kot so npr. pripadnice 
manjšinskih etničnih skupnosti, ženske z invalidnostmi, 
nosečnice, kmečke ženske, starejše ženske, ženske iz 
drugih kulturnih okolij in druge.

III. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona 
o nevladnih organizacijah,

– prijavljeni projekt spada v vsebino predmeta raz-
pisa iz prejšnje točke,

– prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Repu-
blike Slovenije,

– posamezna organizacija lahko prijavi največ en 
projekt,

– prijavitelj ima poravnane vse davke in druge obve-
zne dajatve skladno z zakonodajo, zapadle do vključno za-
dnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijav na javni razpis,

– proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ozi-
roma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge 
prisilne odločbe.

V primeru, da se organizacija prijavlja kot prosto-
voljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogo-
jev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, 
in sicer:

– je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana 
v vpisnik prostovoljskih organizacij,

– delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno 
kot nepridobitno,

– osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju 
z opredelitvijo prostovoljstva,

– dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja pro-
stovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se pro-
stovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.

Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz te točke, 
bodo zavrnjene.

IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000,00 EUR. 

Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Re-
publike Slovenije za leto 2022 na proračunski postavki 
130089 – Nevladne ženske organizacije.

V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev si mi-
nistrstvo pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva zmanjša višino sredstev za so-
financiranje projekta, o čemer se izda poseben sklep.

V. Delež in višina sofinanciranja projektov
Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 

80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 
10.000,00 EUR. Prijave prijaviteljev, ki ne bodo pred-
videli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo 
zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posame-
znega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne 
more presegati 10.000,00 EUR.

Ministrstvo si v skladu s 14. členom uredbe pridržu-
je pravico, da določi višino sredstev za izvedbo posame-
znega projekta tako, da upošteva nujnost posameznega 
stroška za izvedbo projekta oziroma oceni realnost viši-
ne posameznega stroška. V primeru, da izbrani prijavi-
telji porabijo nižji znesek sredstev od odobrenih, mora 
ostati delež ministrstva isti ali manjši, kot je to odobreno.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru 
javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, 
ki bodo med aktivnostmi projekta vključevale raziskave, 
bodo zavrnjene.

VI. Način sofinanciranja
Izbranim organizacijam bodo sredstva nakazana 

30. dan po prejemu in potrditvi pravilno izdanega e-zah-
tevka za izplačilo v višini odobrenih sredstev v skladu 
s pogodbo o sofinanciranju.

Upravičenec je dolžan ministrstvu oddati vmesno po-
ročilo najkasneje do 31. 7. 2022 in zaključno poročilo 
najkasneje do 7. 11. 2022, šele po potrditvi zaključne-
ga poročila s strani ministrstva upravičenec lahko izstavi 
e-zahtevek za izplačilo. E-zahtevek za izplačilo mora biti iz-

dan najkasneje do 28. 11. 2022. Obvezne priloge k zaključ-
nemu poročilu so opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.

Upravičencu se lahko za sofinanciranje projekta 
izplača predplačilo v višini 30 % odobrenih sredstev.

VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2022, financirane bodo aktivnosti od 
začetka veljavnosti pogodbe do 31. 10. 2022. To po-
meni, da je do 31. 10. 2022 izdan račun oziroma, da so 
v primeru uveljavljanja stroškov dela, upravičeni stroški 
dela do vključno 31. 10. 2022.

VIII. Upravičenost stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni 

za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za opravljena dela, dobavlje-

no blago ali izvedene storitve in je upravičenec dostavil 
dokazilo o plačilu,

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarjenja,

– nastanejo v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah.
Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega pro-

jekta, ki obsegajo stroške dela redno zaposlenih, stroške 
zunanjih izvajalcev, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh 
oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega usposa-
bljanja za strokovne sodelavke/sodelavce ter posredne 
stroške. Priznane stroške lastne udeležbe lahko pred-
stavljajo zgolj tisti stroški, ki jih prijavitelj lahko izkaže 
z dokazili o finančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtor-
skih oziroma podjemnih pogodb itd.) oziroma v primeru 
donacij in sponzorstev temeljijo na pogodbah ali drugih 
verodostojnih listinah.

Ministrstvo sofinancira delo na projektu največ do 
višine 20 EUR bruto/uro za projektno uro (ne glede na 
obliko dela).

a) Stroški plač in povračil v zvezi z delom
Upravičeni stroški zaposlenih lahko zajemajo:
– plače in dodatke z vsemi pripadajočimi davki in 

prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali v deležu 
dela na projektu;

– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med 
delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti ali v deležu 
dela na projektu;

– povračila in nadomestila (npr. boleznine do 
30 dni), če delodajalec teh stroškov ne more dobiti po-
vrnjenih iz drugih javnih virov;

– druge osebne prejemke v skladu z veljavno za-
konodajo (regres za letni dopust, odpravnine v skladu 
z 79. členom ZDR-1 ipd., v primeru delnega dela na 
projektu v sorazmernem deležu).

b) Stroški zunanjih izvajalcev
Med stroške zunanjih izvajalcev se uvrščajo tako 

stroški dela, ki se ne izvaja na osnovi sklenjene po-
godbe o zaposlitvi (avtorska ali podjemna pogodba), 
kot tudi materialni stroški iz naslova opravljanja storitev 
ali dobave blaga. Za zunanje izvajalce, ki niso opre-
deljeni v finančnemu načrtu upravičenca, mora upra-
vičenec predložiti dokumentacijo o postopku zbiranja 
ponudb gospodarskih sub jektov.

c) Posredni stroški
Posredni stroški se izračunajo kot 15 % vseh upra-

vičenih stroškov plač in povračil v zvezi z delom ter 
stroškov zunanjih izvajalcev. Prijavitelj lahko kot po-
sredne stroške uveljavlja splošne stroške poslovanja: 
telekomunikacije (telefon, internet), elektrika, ogrevanje, 
komunalne storitve, najem poslovnih prostorov, stroški 
za drobni pisarniški material, računovodstvo, poštnina, 
stroški administracije in režije, potni stroški službenih 
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poti ipd. Za te stroške zaključnemu poročilu ni potrebno 
prilagati računov.

d) Prostovoljno delo
Delo v obliki prostovoljnega dela lahko, če je prija-

vitelj vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu 
z ZProst, predstavlja do 100 % po tem razpisu zahte-
vane lastne udeležbe, pri čemer se ocenjena vrednost 
opravljenega prostovoljskega dela vrednoti za organiza-
cijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro 
in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro.

IX. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali priporočeno po pošti. 

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici in na sprednji 
strani opremljene s tabelo na obrazcu 2022_Ovojnica.

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih 
storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka origi-
nalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je 
natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) 
oddaje vloge (priporočene pošiljke).

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji razpisa in merili za ocenjevanje.

X. Rok za predložitev prijave
Rok za oddajo prijav je 18. 3. 2022.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan 

roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je 
zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Štukljeva cesta 44, Ljub ljana. Prijave, ki bodo prispele 
po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene 
ter vrnjene prijaviteljem neodprte.

XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpi-

sa dosegljiva na spletnih straneh Gov.si, Zbirke, Javne 
objave, šifra JR Enakost spolov 2022.

Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– obrazec 2022_Ovojnica,
– obrazec 2022_Prijava,
– obrazec 2022_Finančni načrt,
– vzorec pogodbe,
– obrazec za vmesno poročilo,
– obrazec za zaključno poročilo,
– izjava glede dvojnega financiranja.
XII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je tre-

ba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec 2022_Prijava in 
njegove priloge ter obrazec 2022_Finančni načrt je po-
trebno dostaviti v enem izvirniku (z oznako »Original«) 
in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem 
izvodu. Zaželeno je dvostransko tiskanje (fotokopiranje), 
prijave ne smejo biti vezane s spiralo ali vpete v mapo.

Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnih obraz-
cih 2022_Prijava in 2022_Finančni načrt.

Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo (obrazec 2022_Prijava) z vsemi 

zahtevanimi podatki,
– izpolnjen finančni načrt projekta (obrazec 2022_

Finančni načrt),
– pooblastilo podpisnici/podpisniku izjave (točka VII 

obrazca 2022_Prijava), če izjave ne podpiše oseba, 

pooblaščena za zastopanje, ki je kot takšna navedena 
v evidenci AJPES,

– dokazilo FURS, da ima prijavitelj poravnane vse 
davke in druge obvezne dajatve skladno z zakonodajo.

Ministrstvo bo po uradni dolžnosti pridobilo:
– obvestilo o identifikaciji prijavitelja s strani AJPES,
– podatek o tem, ali je organizacija vpisana v vpi-

snik prostovoljskih organizacij,
– podatek o tem, ali ima organizacija status v jav-

nem interesu na področju enakih možnosti žensk in 
moških oziroma varstva pred diskriminacijo,

– podatek o tem, da proti prijavitelju ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali posto-
pek likvidacije oziroma ni prenehal poslovati na podlagi 
sodne ali druge prisilne odločbe.

Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini, 
ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih 
obrazcih oziroma prijave, ki bodo oddane na predruga-
čenih obrazcih, bodo zavržene.

XIII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti 
prijav

Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, ime-
novana s strani ministra za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti.

Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 
21. 3. 2022. Odpiranje prijav ne bo javno.

Strokovna komisija bo na odpiranju preverila for-
malno popolnost predloženih prijav. Odpirale se bodo 
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in ozna-
čene prijave, in sicer po vrstnem redu, po katerem so 
bile predložene.

Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna, 
bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja prijav 
prijavitelje pozvala, da v roku petih dni dopolnijo prijavo. 
V primeru, da prijava v navedenem roku ne bo dopol-
njena, bo zavržena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja projektov po me-
rilih javnega razpisa bodo vključene le prijave, ki bodo 
izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.

XIV. Ocenjevanje prijav
Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogo-

jev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v II., 
III. in V. točki tega javnega razpisa. Če bo ugotovljeno, 
da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo 
prijava zavrnjena.

V skladu s 14. členom uredbe lahko strokovna ko-
misija zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, 
za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva 
prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da 
se prijavitelj ne strinja s predlagano spremembo finanč-
nega načrta projekta ali se ne odzove v roku in na način, 
določenem v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.

XV. Merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevana naslednja 

merila ob primerjavi istovrstnih projektov in upoštevanju 
specifičnosti posameznih projektov. Ocenjevanje poteka 
za vsako področje posebej, za potrebe priprave predlo-
ga financiranja pa bodo projekti umeščeni na skupno 
lestvico glede na doseženo število točk.

Zelo 
ustreza
(št. točk)

Ustreza
(št. točk)

Manj 
ustreza
(št. točk)

Ne ustreza
(št. točk)

1. Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov – 
jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom razpisa

6 4 2 0

2. Jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne 
skupine in njihove potrebe

6 4 2 0
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Zelo 
ustreza
(št. točk)

Ustreza
(št. točk)

Manj 
ustreza
(št. točk)

Ne ustreza
(št. točk)

3. Prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov – 
ustrezni (novi) pristopi in učinkovitost izbrane metodologije dela

6 4 2 0

4. Prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu enakosti 
spolov – število oseb, doseženih s projektom

6 4 2 0

5. Prispevek k odpravi stereotipov glede vloge spolov v družbi 
– predvidene aktivnosti ozaveščanja in informiranja, ki prispevajo 
k ciljem projekta

6 4 2 0

6. Prispevek k spodbujanju enakosti spolov – predvidene aktivnosti 
izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k ciljem projekta 

6 4 2 0

7. Trajnost projekta 6 4 2 0
8. Opredelitev tveganj za izvedbo projekta in predvideni ukrepi za 
odpravo tveganj

6 4 2 0

9. Preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov 3 2 1 0
10. Reference s področja enakosti spolov prijavitelja 3 2 1 0
11. Nevladna organizacija ima status v javnem interesu na 
področjih enakih možnosti žensk in moških ali varstva pred 
diskriminacijo

3 / / 0

SKUPAJ – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 57

XVI. Razdelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZProst bo 

najmanj 10 % razpisanih sredstev dodeljenih izvajal-
cu projektov in programov prostovoljskih organizacij, 
ki vključujejo prostovoljsko delo. Če na javni razpis ne 
bo predloženo zadostno število prijav prostovoljskih or-
ganizacij in bi zato sredstva ostala neporabljena, bodo 
sredstva v skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZProst 
dodeljena sub jektom, ki niso prostovoljske organizacije.

Ministrstvo bo za izpolnitev pogoja iz drugega od-
stavka 37. člena ZProst sofinanciralo tudi projekte, ki 
vključujejo prostovoljsko delo v skladu z ZProst, in sicer 
tiste, ki bodo dosegli najvišje število točk.

Pri ocenjevanju projektov bo strokovna komisija 
na podlagi meril za izbor projekte razvrstila glede na 
doseženo število točk. Projekti bodo sofinancirani do 
porabe sredstev glede na vrstni red doseženega števila 
točk ter v skladu z zgoraj navedenim načinom razdelitve 
sredstev, in sicer na naslednji način:

Od 0 do 28 točk: ni sofinanciranja
Nad 28 do 57 točk: do 100 % od odobrenih sredstev

Minister bo na predlog strokovne komisije izdal 
sklep o izboru projektov, ki jih bo možno sofinancirati 
v skladu s pogoji, določenimi v tem javnem razpisu, in 
sicer do porabe sredstev.

V primeru, da bi dva ali več projektov doseglo ena-
ko število točk, bo imel pri dodelitvi sredstev prednost 
projekt, ki bo pri točki XV. Merila za izbor projektov pri 
merilu 1. Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju ne-
enakosti spolov – jasnost opredeljenih ciljev v skladu 
s predmetom razpisa dosegel večje število točk.

Zoper sklep o izboru projektov je dopustna pritož-
ba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana, 
v roku 8 dni od vročitve sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi 
odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe.

XVII. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobi-

te po e-pošti gp.mddsz@gov.si. Zadnji dan za pojasnila 
je 15. 3. 2022.

Zaradi načela enake dostopnosti do informacij bodo 
vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in od-

govori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod 
objavo javnega razpisa. Identifikacijski podatki organiza-
cije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. 
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev 
razpisne dokumentacije.

XVIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru obve-
ščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja prijav.

XIX. Sklenitev pogodbe: ministrstvo bo z nevladnimi 
organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo po-
godbe o sofinanciranju. Izbrane nevladne organizacije 
se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi pogod-
be v roku petih dni od dneva prejema sklepa o izboru 
projekta. V nasprotnem primeru se šteje, da je nevladna 
organizacija odstopila od svoje vloge za dodelitev sred-
stev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko jo 
podpišeta obe stranki.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 430-12/2022-2550-1 Ob-1558/22

Javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja 

prostora in graditve objektov v letu 2022
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunaj-

ska cesta 48, 1000 Ljub ljana, kot neposredni uporabnik 
proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, da 
oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje na-
grad na področju urejanja prostora in graditve objektov.

2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno 
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 
195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2022 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, 
št. 187/21), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 
in 206/21 – ZDUPŠOP)) in 12. poglavja Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16).
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3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naci-

onalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad 
nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so name-
njene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim 
strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem 
ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na podro-
čju urejanja prostora in graditve objektov na območju 
Republike Slovenije.

Predmet pogodbe ni sofinanciranje promocijskih in 
drugih spremljajočih se dogodkov in promocijskih ma-
terialov ob podelitvi nagrade oziroma povezanih z na-
grado.

4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju načel urejanja prostora, izha-

jajoč iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17; ZUreP-2) in Gradbenega zakona (Uradni list 
RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20);

– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanistič-
nega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega razi-
skovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedb;

– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse 
na področju urejanja prostora in trajnostne gradnje;

– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja 
prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;

– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti 
o pomenu prostora kot skupni vrednoti;

– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke 
pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in 
prepoznavnosti prostora ter kakovosti bivalnega okolja.

5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro 
prejemnikov sredstev

5.1. Prejemniki sredstev
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustano-

ve, zbornice in javni skladi.
Vloge drugih sub jektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih 

oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
Prijavitelj lahko vloži vlogo zgolj za eno nagrado. 

V primeru, da en prijavitelj predloži več vlog, se vse 
vloge zavržejo.

5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridob-
ljenih sredstev

Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za fi-
nanciranje nagradnega fonda. Sofinancirani delež sred-
stev, namenjen nagradnemu fondu, je določen v točki 9. 
tega razpisa.

5.3. Formalno uvedene nagrade
Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne ose-

be iz točke 5.1., morajo biti formalno uvedene v Republi-
ki Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splo-
šnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade. 
Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva 
objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na ob-
močju Republike Slovenije.

5.4. Rok za podelitev nagrad
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da morajo 

biti nagrade podeljene v letu 2022.
5.5. Vrsta nagrad
Nagrade so lahko denarne ali/in nedenarne, na po-

dročjih iz 3. točke razpisa.
5.6. Prejemniki nagrad
Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko 

pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrto-
valci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji 
in lokalne skupnosti.

5.7. Vrste izjemnih dosežkov
Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni, so: objekti, 

drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s po-

dročja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve 
objektov).

5.8. Izločitveni pogoj
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3., 5. in 

7. točke tega razpisa, bodo s sklepom zavržene in se 
ne bodo ocenjevale po merilih za ocenjevanje in vred-
notenje vlog.

5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbiro prejemnikov sredstev so: 1. Refe-

rence podeljevalca nagrad, 2. Pomen nagrade, 3. Med-
narodna umestitev nagrade in 4. Ustreznost finančne 
konstrukcije.

Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro prejemnikov 
sredstev je zapisana v razpisni dokumentaciji (točka IV).

Komisija bo ocenila pravočasno prispelo, pravilno 
označeno in popolno vlogo ter jo točkovala na podlagi 
meril iz tega javnega razpisa. Vloge, ki v postopku toč-
kovanja ne bodo dosegle 80 točk, niso upravičene do 
sofinanciranja.

6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sred-
stva za vse razpisane vsebine: okvirno 30.000,00 EUR.

7. Rok za prejem vloge: rok za prejem vloge na jav-
ni razpis je do 11. 3. 2022, do 12. ure. Vloga se šteje za 
pravočasno, če jo sofinancer, ne glede na vrsto prenosa, 
prejme v zaprti ovojnici v Glavno pisarno Ministrstva za 
okolje in prostor do te ure, na naslovu: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljub ljana – 
Glavna pisarna.

8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 14. 3. 2022, na 

lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za 
prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 
Ljub ljana, in sicer v I. nadstropju. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi. Rok 
za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. Dopolnitev vlog ni 
dopustna v delu, ki se nanaša na merila za ocenjevanje 
in vrednotenje vloge. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj 
v postavljenem roku ne bo dopolnil, bo zavržena.

9. Dodelitev sredstev
(način določanja deleža sredstev, ki ga prejme po-

samezni prejemnik)
Če bo upravičencev do sofinanciranja več, kot je 

razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upra-
vičencem, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, delež 
subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem 
odstotku. Dodelitev sredstev sofinanciranja za posame-
zno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja, je možna 
do 50 % celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer 
je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR. 
Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga na 
podlagi ocenjevanja doseže najmanj 80 točk.

V primeru, da vlagatelj zaprosi za sofinanciranje 
višji znesek od 50 % celotne vrednosti nagradnega skla-
da ali za znesek višji od 5.000,00 EUR, bo vlagatelj 
zaprošen za spremembo finančne konstrukcije, pri če-
mer bo pri merilu »4 Ustreznost finančne konstrukcije« 
prejel 0 točk.

10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in 
podpis pogodbe

O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposredne-
ga uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od 
dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni 
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru 
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med 
katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjeva-
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nje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 
15 dni od prejema pritožbe.

Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofi-
nanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasne-
je v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. 
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi do-
ločili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh 
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje 
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.

11. Roki
Rok za prejem vloge na javni razpis: 11. 3. 2022.
Rok za fizično podelitev nagrad: 31. 12. 2022.
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po 

podelitvi nagrade.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javne-

ga razpisa na voljo na spletnem naslovu https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-oko-
lje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-pro-
stor/.

Vlagatelji lahko vprašanja v zvezi z razpisno doku-
mentacijo in postopkom javnega razpisa posredujejo na 
e-naslov: prostor.mop@gov.si.

Sofinancer bo vse ključne informacije in odgovore 
na vprašanja objavil na svoji spletni strani, pri obja-
vi razpisa. Objavljene informacije so predmet razpisne 
dokumentacije.

Vse spremembe razpisne dokumentacije, vključno 
tiste, ki se nanašajo na informacije iz objave javnega 
razpisa v Uradnem listu RS, bodo objavljene na sple-
tnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-mini-
strstva-za-okolje-in-prostor/.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 4300-9/2022/4 Ob-1567/22

Javni razpis
Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA  

za leto 2022
1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo javnega 

razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2022 
(DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20), Spremembe pro-
računa Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 
(Uradni list RS, št. 187/21), Proračun Republike Sloveni-
je za leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21), Za-
kon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21 in 
206/21 – ZDUPŠOP), Zakon o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 
in 195/20 – odl. US), Zakon o podpornem okolju za pod-
jetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 
27/17 in 13/18 – ZSlnv; v nadaljevanju ZPOP-1), Zakon 
o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 186/21), Zakon 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 3/22– ZDeb; v nadaljevanju: 
ZUP), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič 
spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 
23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z no-
tranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v nadaljeva-

nju: Uredba 651/2014/EU), Priporočila Evropske komi-
sije 2003/361 (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36), 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obde-
lavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podat-
kov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna ured-
ba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, 
str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 
z dne 23. 5. 2018, str. 2), (v nadaljevanju: Splošna ured-
ba GDPR), Program izvajanja finančnih spodbud mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 
(v nadaljevanju: Program), Shema državne pomoči 
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« 
(št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve 
sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016, po-
daljšanje sheme: 19. 1. 2021; trajanje sheme: do 31. 12. 
2023), memorandum št. 4300-21/2021/1 med Slovenijo 
in Eureko z dne 16. 6. 1994, Frascati priročnik 2015 (Fra-
scati Manual 2015; Guidelines for Collecting and Repor-
ting Data on Research and Experimental Development 
(http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technolo-
gy/frascati-manual-2015_9789264239012-en) in Priroč-
nik Oslo 2018 (Oslo Manual 2018; Guidelines for collec-
ting, reporting and using data on innovation (https://www.
oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?e
xpires=1633069704&id=id&accname=guest&checksu
m=868340CDEBF2994B6E14EC2ABBE2CED9).

2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika prora-
čuna, ki dodeljuje sredstva: sredstva po tem javnem 
razpisu dodeljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).

3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izvajanje programa 

Eurostars 3. Eurostars 3 je program, ki s sofinancira-
njem podpira inovativne MSPje (mala in srednje velika 
podjetja skladno z opredelitvijo iz točke 5.2 tega razpi-
sa) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih 
raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih 
rezultat je nov postopek, pro izvod ali storitev in ima-
jo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je, skladno s pogoji medna-
rodnega programa Eurostars 3, podjetja iz Slovenije 
(predvsem MSPje) spodbuditi k izvajanju tržno usmer-
jenih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov (ki 
se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimen-
talnega razvoja) z namenom njihovega izvajanja, pove-
zovanju v mednarodne konzorcije.

3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela 

stroškov slovenskih partnerjev, vključenih v projekte 
Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prej-
mejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se 
izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimental-
nega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko 
prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek 
ali storitev.

Javni razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim 
razpisom programa Eurostars 3: »Eurostars joint trans-
national call for proposals« (v nadaljevanju: Mednarodni 
razpis), ki je objavljen na spletni strani https://www.eu-
rekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-program-
me-2022-call-1.

V mednarodnem programu Eurostars sodelu-
je 37 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je 
objavljen na spletni strani https://www.eurekanet-
work.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021.
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4. Upravičeni prijavitelji: na javni razpis se lahko 
prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja (prav-
na ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o go-
spodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 
– odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS, 158/20 
– ZlntPK-C in 18/21)) s sedežem ali podružnico v Repu-
bliki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).

5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh 
pogojev, se zavrne.

Če se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji 
sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinancira-
nju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se 
odpravi.

Če se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu 
pogodbe o sofinanciranju, bo Ministrstvo odstopilo od 
pogodbe o sofinanciranju, prijavitelj pa bo dolžan vrniti 
vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transak-
cijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun 
Republike Slovenije, in sicer skladno z določili 193. čle-
na Obligacijskega zakonika.

Če se ugotovi, da je prijavitelj v času potrjevanja 
ali izvajanja projekta uporabil ali predložil ministrstvu 
lažne, nepravilne ali nepopolne podatke, izjave ali do-
kumente, ali da ni razkril pomembnih podatkov ali do-
kumentov, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani 
in bi jih bil v skladu z javnim razpisom moral razkriti, ker 
bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev, ali da 
je neupravičeno pridobil sredstva na javnem razpisu na 
nedopusten oziroma nepošten način, bo prijavitelj moral 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike 
Slovenije (skladno z določili 193. člena Obligacijskega 
zakonika), zoper njega pa bo lahko vložena tudi kazen-
ska ovadba. Ne glede na to, ali je v konkretnem primeru 
že prišlo do izplačila sredstev ali ne, lahko zaradi lažnih, 
nepravilnih ali nepopolnih podatkov, izjav ali dokumen-
tov, pride tudi do odstopa od pogodbe ali odprave sklepa 
o izboru.

5.1. Nacionalni pogoji
Na nacionalni javni razpis se lahko prijavijo samo 

slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelu-
jejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator 
ali partner, je bil do predpisanega roka prijavljen tudi na 
mednarodni razpis.

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tako 
splošne pogoje mednarodnega razpisa (navedene 
v točki 5.2. javnega razpisa) kot tudi posebne nacional-
ne pogoje, navedene v nadaljevanju.

Poleg pogojev za projekt mora vsak prijavitelj, ki 
se prijavi na ta javni razpis, izpolnjevati sledeče pogoje:

– če je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli 
drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vlo-
ge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice 
v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve po-
godbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki 
Sloveniji in to dokazati z izpiskom iz Sodnega registra;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem po-
stopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, 
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge 
ni bil insolventen po določbah Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno pre-

čiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) 
in ni v postopku likvidacije po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 
82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C 
in 18/21);

– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah iz 18. točke 2. člena 
Uredbe 651/2014/EU;

– za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so pred-
met sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil in ni 
v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov 
(sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proraču-
na, vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega 
financiranja in prepoved kumulacije sofinanciranja));

– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti 
v višini 50 eurov ali več do Ministrstva oziroma njegovih 
izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega skla-
da, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, 
pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova 
pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot 
neporavnane in zapadle pred tem spoznane z izvršilnim 
naslovom;

– v obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne 
oddaje vloge, nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh 
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;

– niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinancira-
nju iz naslova nepovratnih sredstev med prijaviteljem in 
Ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ugotovlje-
ne hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpol-
njevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar 
je Ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od 
pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še 
ni preteklo 5 let, pri povratnih sredstvih pa prijavitelj pri 
že sklenjenih pogodbah ni kršil omenjenih pogodbenih 
obveznosti;

– glede upravičenca ni podana prepoved poslo-
vanja v razmerju do Ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
158/20 in 3/22 – ZDeb);

– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;

– Eurostars projekt mora izkazovati spodbujevalni 
učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 
651/2014/EU;

– skladno z Uredbo 651/2014/EU prijavitelj ne sme 
imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofi-
nanciranega projekta/operacije se ne sme nanašati na 
sledeče izključene sektorje:

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremem-
bi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 
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ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000 (UL L št. 354 
z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Ured-
bo 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in 
(EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev 
vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakultu-
re (UL. L. št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11);

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, če:

– je znesek pomoči določen na podlagi cene 
oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno pod-
jetje;

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

– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekon-
kurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje 
zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 
z dne 21. 12. 2010, str. 24);

– ne bo pridobljenih sredstev namenil za vzpostavi-
tev in delovanje distribucijske mreže ali za druge tekoče 
izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;

– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in 
s predmetom javnega razpisa;

– na datum, na katerega je predviden začetek fi-
nanciranja prijavljenega projekta, prijavitelj ne bo imel 
aktivne pogodbe za sofinanciranje drugega Eurostars 
projekta.

Vse pogoje (tudi tiste, ki se sklicujejo na dan oddaje 
vloge) mora upravičenec izpolnjevati ves čas od oddaje 
vloge naprej, do zaključka sofinanciranja projekta. Javne 
raziskovalne organizacije lahko v projektih sodelujejo 
le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofinanciranja.

Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot za-
ključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost 
prejemnika sredstev izpolnjena, ko bo projekt v celo-
ti zaključen oziroma bodo izvedene vse napovedane 
aktivnosti razvidne iz vloge prijavitelja in doseženi vsi 
rezultati vseh partnerjev in ne le partnerja, ki bo z Mi-
nistrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju, vključno 
z vstopom razvitega izdelka, procesa ali storitve na trg. 
Če prijavitelj ob zaključku projekta ne bo dokazal ure-
sničitve vseh napovedanih aktivnosti in rezultatov, lahko 
Ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziro-
ma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktiv-
nosti oziroma rezultate, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva 
vračila v državni proračun Republike Slovenije, in sicer 
skladno z določili 193. člena Obligacijskega zakonika.

Prejemnik sredstev je po končani raziskovalno-raz-
vojni aktivnosti in zaključenem projektu dolžan sodelo-
vati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi 
vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval član 
komisije, imenovane za izvedbo tega javnega razpisa, 
nacionalni projektni koordinator za potrebe Sekretaria-
ta EUREKA ali sam Sekretariat EUREKA. Če prejemnik 
sredstev takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne 
odgovori, lahko Ministrstvo glede na okoliščine primera 
zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev.

5.2. Splošni pogoji mednarodnega razpisa
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje 

mednarodnega razpisa, in sicer:
– koordinator v konzorciju mora biti inovativni MSP, 

ki prihaja iz države članice konzorcija Eurostars,
– pri projektu morata sodelovati vsaj dva neodvisna 

partnerja,
– pri projektu morata sodelovati najmanj dva par-

tnerja, ki prihajata iz dveh različnih Eurostars držav, pri 

čemer mora vsaj en partner prihajati iz EU ali Horizon 
Europe pridružene države in sta med seboj neodvisna, 
MSP(ji), ki prihajajo iz Eurostars držav, morajo nositi vsaj 
50 % stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev),

– v posameznem projektu morajo vsi partnerji in 
vse sodelujoče države sestavljati dobro uravnotežen 
mednarodni konzorcij tako, da noben posamezni partner 
ali država ne vloži v projekt več kot 70 % celotnih stro-
škov projekta (v vložek partnerja se štejejo tudi stroški 
za podizvajalce),

– načrtovano trajanje projekta je lahko največ 
36 mesecev,

– projekt ima izključno civilni namen, in se lahko 
nanaša na katerokoli tehnološko področje, njegov cilj pa 
je razvoj novega izdelka, postopka ali storitve.

Zgoraj navedeni pogoji predstavljajo zgolj/ali: samo 
prevod pogojev, navedenih v mednarodnem razpisu. 
Kot veljavni veljajo v mednarodnem besedilu navede-
ni pogoji. V primeru spora oziroma neskladja ali ne-
jasnosti med zgoraj navedenim in izvirnim besedilom 
se upošteva izvirno besedilo, objavljeno v dokumentu 
»Eurostars eligibility guidelines« dostopnem na spletni 
strani https://www.eurekanetwork.org/programmes/Eu-
rostars3/eligibility%20criteria%20guidelines?language_
id=1.

Če katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpol-
njen, se mednarodno ocenjevanje ne izvede, projekt pa 
se zavrne. V postopku preverjanja pogojev nacionalni 
koordinatorji posameznih držav sodelujejo s Sekretari-
atom EUREKA. Vsak partner iz Slovenije, ki s prijavo na 
Mednarodni del razpisa sodeluje v Eurostars projektu, 
je dolžan na zahtevo nacionalnega koordinatorja iz Slo-
venije posredovati vsa zahtevana pojasnila ali dokazila 
v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.

6. Postopek izbora
Postopek izbora poteka v dveh fazah.
Prva faza: Prijavitelji so dolžni skupaj s partner-

ji najprej izpolniti mednarodni del obveznosti (odda-
ti mednarodno vlogo), kot je to navedeno na spletni 
strani https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eu-
rostars-funding-programme-2021. Obravnava medna-
rodne vloge je v pristojnosti Sekretariata EUREKA in 
poteka skladno s pravili programa, objavljenimi na sple-
tni strani https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eu-
rostars-funding-programme-2021. Ministrstvo lahko od 
prijavitelja v katerem koli trenutku poteka prve faze 
zaprosi za dokazila ali pojasnila v zvezi z njegovim 
projektom ali izpolnjevanjem tako mednarodnih kot na-
cionalnih pogojev.

Druga faza: Slovenski partnerji, ki sodelujejo 
v Eurostars projektih, za katere je oddana mednarodna 
prijava (prva faza), so dolžni najkasneje v roku štirih dni 
po roku za oddajo mednarodne vloge oddati nacionalno 
vlogo skladno s tem razpisom. Obravnava nacionalne 
vloge je v pristojnosti Ministrstva in jo bo izvedla za ta 
namen imenovana komisija.

Celoten postopek izbora je opisan na spletni strani 
https://www.eurekanetwork.org/countries/slovenia/euro-
stars/evaluation-monitoring in v točki 6. razpisne doku-
mentacije.

7. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge prijaviteljev se ocenjujejo v okviru prve faze 

izbora (glej točko 6. Postopek izbora). Ocenjevanje iz-
vede Sekretariat EUREKA.

Iz EUREKA baze strokovnjakov določeni mednaro-
dni tehnični strokovnjaki ocenjujejo projekt po vnaprej 
določenih merilih mednarodnega razpisa, kot so prika-
zana v spodnji preglednici. Vsako merilo ovrednotijo, 
vsak zase, z ocenami od 1 (najnižja) do 6 (najvišja).
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Vloge, ki so pozitivno ocenjene s strani treh med-
narodnih tehničnih strokovnjakov, se uvrstijo v postopek 
ocenjevanja in razvrščanja, ki ga izvaja Komisija za 
vrednotenje, ki je imenovana s strani držav članic kon-
zorcija Eurostars.

Koordinacijo in nadzor nad delom Komisije za vre-
dnotenje izvaja Sekretariat EUREKA. Ministrstvo za pra-
vilnost izvedbe postopka ne odgovarja.

Vse projektne aktivnosti morajo izpolnjevati etična 
načela ter nacionalno, evropsko in mednarodno zako-
nodajo.

Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in 
uvrstitvenega seznama, ki ga le-ta pripravi, skupina 
Visokih predstavnikov Eurostars potrdi ali zavrne celo-
ten seznam. Potrjen uvrstitveni seznam je podlaga za 
nacionalno odločanje o sofinanciranju tistih projektov, 
v katerih sodelujejo slovenski partnerji.

8. Višina sredstev: za nacionalno sofinanciranje 
projektov Eurostars 3, ki bodo potrjeni v okviru med-
narodnega roka v letu 2022 (24. marec), je na prora-
čunski postavki 959310, projekt 2130-14-0005, za leto 
2022 predvidenih 300.000,00 EUR, za leto 2023 pa 
300.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje pro-
jektov, ki se bodo zaključili po letu 2023, je odvisna od 
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu 
za naslednja leta, predvidoma pa letno 400.000,00 EUR.

9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa 
je obdobje od 2022 do 2025.

Datumi izstavitve zahtevkov prijavitelj navede 
v svoji nacionalni vlogi, določeni pa bodo tudi v pogodbi 
o sofinanciranju.

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru sofinan-

ciranega projekta, so stroški za izvajanje raziskovalno 
razvojnih in inovacijskih aktivnosti, ki se izvajajo v obliki 
posebnega projekta.

Sofinancirali se bodo spodaj navedeni stroški:
– stroški osebja,
– stroški potovanj,
– stroški materiala,
– drugi stroški (stroški instrumentov, opreme in 

zem ljišč ter stavb – amortizacija),
– stroški svetovanja,
– režijski stroški.
Prejemnik sredstev mora za zagotovitev sledljivosti 

stroškov projekta odpreti posebno stroškovno mesto.
Prejemnik, ki je zavezanec po Zakonu o javnem 

naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21), 
mora pri izvajanju projekta v povezavi s stroški, ki jih 
uveljavlja oziroma jih bo uveljavljal za sofinanciranje, 
upoštevati določila tega zakona.

11. Roki in način prijave na razpis
Partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator 

(ki je v projektu le eden in mora biti inovativni MSP s se-
dežem v Eurostars državi) ali kot partner (vsaj eden ali 
več iz Eurostars države).

11.1. Prijava na mednarodni razpis
Koordinator (v sodelovanju s partnerji) je dolžan 

poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga pro-
jekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do 
razpisanega roka za oddajo vlog, objavljenega na sple-
tni strani https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eu-
rostars-funding-programme-2021 v skladu z navodili iz 
Eurostars smernic za prijavo (Eurostars guedelines for 
completing an application). Oddati jo mora v elektron-
ski obliki na Sekretariat EUREKA, preko spletne strani 
https://auth.myeurekaproject.org/idp/profile/SAML2/Re-
direct/SSO?execution=e1s1.

Rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 24. ma-
rec 2022. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo 
preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu oddane 
do navedenega datuma do 13:00 GMT.

Morebitni dodatni roki, za katere bo Ministrstvo za-
gotovilo financiranje projektov, bodo objavljeni v Urad-
nem listu Republike Slovenije, s popravkom javnega 
razpisa.

11.2. Nacionalna prijava
Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali partner 

v projektu, ki sodeluje v mednarodni prijavi) se mora 
posebej prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju: na-
cionalni razpis) za dodelitev nacionalnih finančnih sred-
stev. Prijavo mora poslati v štirih dneh od roka za od-
dajo skupne mednarodne vloge. Če zadnji, tj. četrti dan 
zapade na dela prost dan, se rok izteče prvi naslednji 
delovni dan.

Vloge je potrebno dostaviti na naslov: Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljub ljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj 
– vloga na javni razpis Eurostars 3/2022« in navedbo 
naziva in naslova prijavitelja.

Kot pravočasne se bodo štele samo vloge, ki bodo 
prispele na naslov Ministrstva oziroma bodo oddane pri-
poročeno na pošti najkasneje v roku štirih dni od roka za 
oddajo vloge na mednarodni razpis. Vloga, poslana pri-
poročeno po pošti, se bo štela za pravočasno, če bo od-
dana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog.

Glede rokov se uporabljajo določila 68., 100. in 
101. člena ZUP.

12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno, potekalo bo v prostorih 

Ministrstva, naslednji delovni dan po dnevu, ki bo pred-
viden kot zadnji rok za oddajo vlog ali naslednji delovni 
dan po tem, ko bodo prispele vloge vseh prijaviteljev na 
mednarodni razpis. Datume in druge informacije v zvezi 
z odpiranjem vlog lahko na zahtevo zainteresiranemu 
prijavitelju posreduje Nacionalni projektni koordinator za 
Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: NPC).

Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, 
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Vloge, ki ne bodo pravočasne ali pravilno označe-
ne, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor iz ovoj-
nice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre in se po 
ugotovitvi naslova vrne pošiljatelju.

13. Sestava vloge
Za prijavo na Mednarodni razpis se sestavi vlo-

ga po navodilih iz »Eurostars smernic za prijavo« 
(»Eurostars guidelines for completing an application«) 
objavljenih na spletni strani https://www.eurekanet-
work.org/programmes/Eurostars3/complete%20appli-
cation%20guidelines?language_id=1.

Za prijavo na nacionalni razpis je potrebno skladno 
z razpisno dokumentacijo oddati dva izvoda popolne 
vloge v fizični obliki in en izvod v elektronski obliki.

Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala: 1. Obrazec za 

prijavo projekta (Obrazec 1), 2. Izjavo o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji (Obrazec 2), 3. Dinamika črpanja sredstev 
(Obrazec 3), 4. Vzorčna pogodba (Obrazec 4).

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni 
s sklepom, predvidoma v roku 60 dni od zaključka med-
narodnega dela postopka.

V primeru pozitivnega sklepa bo prejemnik pisno 
pozvan k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju (vzorec 
pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). Po-
godba o sofinanciranju je vzorčna, Ministrstvo si pridr-
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žuje pravico, da izjemoma, po potrebi, pogodbo pred 
podpisom ustrezno dopolni ali spremeni. Če se prijavitelj 
z dopolnitvijo ali spremembo ne strinja, lahko podpis 
pogodbe pisno zavrne. V tem primeru se šteje, da je od-
stopil od kandidature na javnem razpisu, da vlogo umika 
in izgubi pravico do sredstev, odobrenih s sklepom. Če 
se v roku osmih dni ne odzove na poziv za podpis po-
godbe, se šteje, da vlogo umika in s tem izgubi pravico 
do odobrenih sredstev.

15. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija 
je objavljena na spletni strani Ministrstva https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospo-
darski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ in so na voljo 
na ministrstvu, na elektronskem naslovu eureka-euro-
stars.mgrt@gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 4300-2/2022/7 Ob-1574/22
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
Podpora inovativnim ekosistemom 
ekonomsko-poslovne infrastrukture

1. Pravne podlage
Pogodbeni stranki soglašata, da so del pogodbene-

ga prava tudi naslednji predpisi in dokumenti:
– Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decem-

bra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za 
okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 
(UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 2020/2094/EU),

– Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Me-
hanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 
18. 2. 2021, str. 57), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 410 z dne 18. 11. 2021, str. 197),

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106 
z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzposta-
vitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo 
skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice 
kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne 
1. 12. 2021, str. 83),

– Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088 (UL L št. 198/13 z dne 22. 6. 2020, 
str. 13),

– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegi-
ranim sklepom Komisije (EU, Euratom) 2021/135 z dne 
12. novembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU, Euratom) 
2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta s podrobni-
mi pogoji za izračun dejanske stopnje rezervacij skupne-
ga sklada za rezervacije (UL L št. 42, 5. 2. 2021, str. 9),

– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu 
za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),

– Uredba Komisije (EU) št. 632/2010 z dne 19. julija 
2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o spre-
jetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov 

v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega par-
lamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega 
standarda (MRS) 24 in Mednarodnega standarda raču-
novodskega poročanja (MSRP) 8 (UL L št. 186 z dne 
20. 7. 2010, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: MRS 24),

– Smernice Evropske komisije k Uredbi 
2021/241/EU za izvajanje Mehanizma za okrevanje in 
odpornost (v nadaljnjem besedilu: Smernice EK),

– Obvestilo Komisije Tehnične smernice Evropske 
komisije za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ 
v skladu z uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okreva-
nje in odpornost (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021, str. 1),

– Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slove-
nije (sklep Vlade RS št. 30000-8/2020/39 z dne 28. 4. 
2021), potrjen z izvedbenim sklepom Sveta EU z dne 
20. 7. 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in 
odpornost za Slovenijo, objavljen na spletni strani: 
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okreva-
nje-in-krepitev-odpornosti,

– Smernice MF za določitev načina financiranja 
iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, 
št. 546-2/2021/14 z dne 17. 1. 2022 (v nadaljnjem be-
sedilu: Finančne smernice),

– Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo 
»načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo 
o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost 
(UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021),

– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 
(DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20),

– Proračun Republike Slovenije za leto 2023 
(DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21),

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 
206/21 – ZDUPŠOP),

– Uredba o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),

– Uredba (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), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) (v nadaljnjem 
besedilu: Splošna uredba GDPR),

– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22) (v nadaljnjem bese-
dilu: ZJN-3),

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK),

– Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16).

2. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje 
sredstva

Neposredni proračunski uporabnik je Republika 
Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi 
tega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izva-
jalca javnega razpisa.
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Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa za-
gotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje 
in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz 
podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministr-
stva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje 
in odpornost (v nadaljnjem besedilu: URSOO) in na ka-
teremu se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in 
odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta za okreva-
nje in odpornost Republike Slovenije, ki je bil potrjen na 
Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z izvedbenim skle-
pom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in 
odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021, in je objavljen 
na: https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okreva-
nje-in-krepitev-odpornosti (v nadaljnjem besedilu: NOO).

3. Uvrstitev javnega razpisa v NOO: javni razpis 
je v NOO uvrščen v razvojno področje C3: Pametna, 
trajnostna in vključujoča rast, komponento K2: Dvig 
produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 
in v investicijo D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov 
ekonomsko-poslovne infrastrukture.

4. Namen, predmet in cilj javnega razpisa ter upra-
vičeno območje

Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev obstoječih eko-

sistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture, ter ra-
zvojna transformacija degradiranih območij v ekonom-
sko-poslovno infrastrukturo. Z javnim razpisom bomo 
naslavljali nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom 
krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja 
ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, 

dograditve1 ali razširitve2 ekonomsko – poslovnih con (v 
nadaljnjem besedilu: EPC), ki so locirane znotraj degra-
diranega območja3 ter ostalih obstoječih EPC ter hkratne 
izdelave vizije razvoja EPC, vzpostavitve ustreznega 
informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran 
EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, 
medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju 
novih podjetij za umestitev v EPC.

prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A, 33/19 
– ZEN-B in 199/21 – ZureP-3), in sicer:

– prometna infrastruktura4 (izgradnja cest znotraj 
EPC ter navezava cest znotraj EPC na dostopno/e 
cesto/e),

1 Ureditev oziroma dograditev – pomeni dograditev 
že obstoječe EPC. Področje, kjer je potrebna dograditev, 
nima vse potrebne infrastrukture, ki bi omogočala normalno 
delovanje EPC.

2 Razširitev – pomeni povečanje površin EPC.
3 Funkcionalno degradirano območje (FDO) predstav-

lja nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim 
vplivom predhodne rabe in zmanjšano uporabno vrednostjo, 
ki lahko predstavlja potencial za razvoj. Upoštevali bomo 
evidenco funkcionalno degradiranih območij, ki je dosegljiva 
na spletnem naslovu: https://investtest.spiritslovenia.eu/de
gradiranaobmocja?regija=&vrednost=&tip=&sektor=&sort
Order=desc&sort=undefined&iskanje=undefined&page=1
&pageSize=20

Za EPC se šteje območje več stavbnih zemljišč, ki 
so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot obmo-
čja pro izvodnih dejavnosti, površine za industrijo in/ali 
gospodarske cone (oznaka namenske rabe prostora: 
IP in/ali IG), pri čemer mora biti območje, ki je predmet 
vloge na javni razpis, namenjeno zagotavljanju prostih 
površin za podjetja. Območje mora biti v prostorskih 
aktih opredeljeno kot enotna ekonomsko – poslovna ali 
gospodarska cona. Za EPC se v nobenem primeru ne 
šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravlja-
nju gospodarske dejavnosti.

Kot upravičena investicija v EPC se za namen jav-
nega razpisa upošteva investicija v javno gospodarsko 
infrastrukturo, ki je navedena v Prilogi 5 Pravilnika o vse-
bini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi 

4 EPC, ki nima urejene ustrezne cestne povezave ozi-
roma dostopi do EPC niso ustrezno urejeni (in se ne bodo 
uredili tekom izvedbe projekta, ki je predmet vloge na javni 
razpis), ni upravičena do sofinanciranja.

– energetska infrastruktura,
– komunalna infrastruktura,
– infrastruktura za telekomunikacije in
– vodna infrastruktura (samo protipoplavni ukrepi),

potrebna za delovanje EPC.
Pri investiciji v vodno infrastrukturo se kot upraviče-

ni stroški štejejo samo protipoplavni ukrepi, ki so v ne-
posredni (fizični) povezavi z delovanjem EPC. Pri tem 
velja: sofinancira se lahko do 30 % vrednosti upravičenih 
stroškov protipoplavnih ukrepov, hkrati pa protipoplavni 
ukrepi ne smejo predstavljati več kot 40 % upravičenih 
stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih (GOI) del 
v okviru projekta.

Do sofinanciranja so upravičeni tudi drugi ukrepi, ki 
se nanašajo na ureditev površin EPC, ki je predmet vlo-
ge na javni razpis, ob pogoju, da je lastnica teh površin 
občina. Ti ukrepi so na primer: gradnja opornih zidov (če 
je gradnja potrebna za zaščito površin in/ali upravičene 
javne gospodarske infrastrukture), čiščenje in odvoz 
odpadkov, niveliranje površin, rušenje morebitnih obsto-
ječih objektov in drugo.

V okviru izdelave vizije razvoja EPC, vzpostavi-
tve ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrež-
ja (spletna stran EPC) in izvajanja storitev v podporo 
delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij 
v EPC in iskanju novih podjetij v EPC, se kot upravičene 
štejejo aktivnosti izdelave vizije razvoja EPC, vzposta-
vitve informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna 
stran EPC), priprave načrta izvajanja storitev v podporo 
delovanju EPC, medsebojnih povezovanj podjetij v EPC 
in iskanje novih podjetij v EPC ter same izvedbe nave-
denih storitev s strani zunanjega izvajalca. Izvedba teh 
aktivnosti je potrebna zaradi vzpostavitve aktivne vloge 
prijavitelja pri povezovanju podjetij v EPC, iskanju novih 
podjetij, ki so komplementarna z že obstoječimi podjetji 
v EPC in ki krepijo razvojno specializacijo EPC ter omo-
gočajo krepitev krožnega gospodarstva, zmanjšujejo 
izpuste CO2 ter na ta način vplivajo na zmanjševanje 
okoljskega odtisa EPC.

Upravičena je investicija, ki je po zaključku celo-
vita, kar pomeni, da ima EPC po zaključku projekta 
zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno 
delovanje (npr. urejena cestna povezava, kanalizacij-
sko omrežje priključeno na čistilno napravo ipd.) in je 
hkrati vzpostavljeno ustrezno informacijsko-komunika-
cijsko omrežje (spletna stran EPC). Infrastruktura, ki 
je predmet sofinanciranja, mora biti v lasti prijavitelja še 
najmanj pet let od datuma zaključka projekta.

Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora 
biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) 
najkasneje do dne 31. 3. 2026.

Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni 

in državni ravni,
– vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
– vpliv na povečanje zaposlovanja v podjetjih na 

območju investicije,
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– transformacija degradiranih območij v EPC,
– vpliv na ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko 

dodano vrednostjo,
– vpliv na ustvarjanje industrijske simbioze znotraj 

EPC,
– vpliv na krepitev specializacije posamezne EPC.
Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so:
– število podprtih investicijskih projektov EPC,
– površina urejene/dograjene/razširjene EPC (v ha; 

najmanj 5 ha).
Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
– zasedenost novo opremljenih uporabnih površin 

urejene/dograjene/razširjene EPC s strani mikro, malih 
in srednjih podjetij (MSP; v % glede na nove uporabne 
površine).

Kazalniki učinka se bodo dokazovali ob zaključ-
ku projekta, kazalniki rezultata pa tri leta po zaključku 
projekta. Ministrstvo bo kazalnike učinka in rezultata 
spremljalo še pet let po zaključku projekta. K doseganju 
kazalnikov bo ministrstvo prijavitelje zavezalo v sklenjeni 
pogodbi o sofinanciranju.

V primeru, da končni prejemnik ne doseže kazal-
nika učinka, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva 
vračilo vseh izplačanih sredstev, povečanih za zakonske 
zamudne obresti od dneva izplačila do dneva nakazila 
v proračunski sklad NOO oziroma proračun RS.

Območje izvajanja in ciljne skupine/končni prejem-
niki

Projekt se mora izvajati na območju Republike Slo-
venije.

Ciljne skupine projekta so mikro, mala in srednje 
velika podjetja (MSP)5, ki bodo poslovala v opremljeni, 
dograjeni oziroma razširjeni EPC.

vana strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa (v 
nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Za vse pra-
vočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge 
(v nadaljnjem besedilu: formalna popolnost vloge) stro-
kovna komisija najprej preveri, ali vloga izpolnjuje vse 
pogoje razpisa. Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh 
pogojev javnega razpisa, nadaljnjega ocenjevanja po 
merilih strokovna komisija ne izvede, vloga prijavitelja 
pa se zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrne.

7.1. Splošni in posebni pogoji za prijavitelje/projekt
Splošni pogoji
1. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavna-

nih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali 
več do ministrstva, pri čemer neporavnane obveznosti 
izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju oziroma 
o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot neporavnane in 
zapadle spoznane z izvršilnim naslovom.

2. V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne 
oddaje vloge, prijavitelj nima neporavnanih zapadlih fi-
nančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in dru-
gih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v 
višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge).

3. Za iste že povrnjene upravičene stroške in ak-
tivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, 
prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).

Posebni pogoji
1. Načrtovana vrednost projekta mora znašati naj-

manj 1.000.000,00 EUR v tekočih cenah ter brez davka 
na dodano vrednost (oziroma v stalnih cenah ter brez 
davka na dodano vrednost, če je predvidena dinamika 
izvedbe projekta krajša od enega leta6).

5 Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se 
upošteva določila iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. 
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana 
prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil 
Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU.

Končni prejemniki so samoupravne lokalne skup-
nosti (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji pro-
jekta.

5. Pogoji za kandidiranje
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje jav-

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v poglavju 9 
razpisne dokumentacije.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se za-
vrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru projekta, se pogodba o dode-
litvi sredstev ne bo podpisala, sklep o izboru pa se bo 
odpravil.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, lahko mini-
strstvo od le-te odstopi, pri čemer bo izbrani prijavitelj 
dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva na-
kazila v proračunski sklad NOO oziroma proračun RS.

Za izvedbo postopka obravnave vlog (preverjanje 
pogojev, ocenjevanje, priprava sklepov itd.) je imeno-

6 Izraz »tekoče cene brez DDV«, ki se uporablja v raz-
pisni dokumentaciji in obrazcih razpisne dokumentacije, se 
v primeru, da se projekt izvaja manj kot eno leto, tolmači na 
način, da gre za »stalne cene brez DDV« oziroma, da so 
stalne cene enake tekočim cenam.

2. S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinan-
cira do 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna 
sredstva) oziroma največ 1.300.000,00 EUR (upošteva-
joč morebitno finančno vrzel, ki jo mora prijavitelj izraču-
nati ter vključiti v investicijsko dokumentacijo).

3. Na javni razpis lahko kandidirajo projekti izgrad-
nje infrastrukture EPC:

3.1 Ureditev, dograditev oziroma razširitev obsto-
ječe EPC:

a) katere obstoječa velikost je najmanj 20 ha (v 
skladu z veljavnim OPPN);

b) ki bo v okviru projekta, ki je predmet vloge na jav-
ni razpis, obsegala ureditev, dograditev ali širitev novih 
uporabnih površin v velikosti najmanj 5 ha;

c) katere nadaljnji potencial povečanja uporabnih 
površin EPC je najmanj 10 ha (OPPN za ta del EPC je 
sprejet oziroma mora biti v sprejemanju).

3.2 Vzpostavitev EPC na degradiranem območju:
a) katerega velikost je najmanj 20 ha (v skladu 

z veljavnim OPPN);
b) ki bo v okviru projekta, ki je predmet vloge na jav-

ni razpis, obsegalo vzpostavitev novih uporabnih površin 
v velikosti najmanj 5 ha;

c) katere nadaljnji potencial povečanja uporabnih 
površin EPC je najmanj 10 ha (OPPN za ta del EPC je 
sprejet oziroma mora biti v sprejemanju).

4. V okviru projekta mora biti izvedeno najmanj pet 
ukrepov v skupni višini 10 % stroškov gradbenih, obrtni-
ških in instalacijskih (GOI) del na enem ali obeh področjih:
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a) trajnostne naravnanosti projekta, ukrepi kot na 
primer:

i. raba obnovljivih virov energije za npr. javno 
razsvetljavo,

ii. recikliranje in zmanjševanje odpadnih snovi,
iii. energetska samooskrba EPC (za npr. javno 

razsvetljavo),
iv. vzpostavitev zbiralnika za ponovno uporabo 

odpadkov, postavitev polnilnice za električna vozila ipd. 
oziroma

b) t. i. modre oziroma zelene infrastrukture, ukrepi 
kot na primer:

i. vzpostavitev zelenih otokov,
ii. zasaditev dreves,
iii. vzpostavitev vodnih površin,
iv. management padavinskih voda: vrsta ukre-

pov, ki uporabljajo rastlinske ali talne sisteme, prepu-
stne pločnike ali druge prepustne površine ali substrate, 
zbiranje in ponovna uporaba meteorne vode ali urejanje 
okolice za shranjevanje, infiltracijo padavinske vode in 
zmanjšanje pretokov v kanalizacijske sisteme ali v po-
vršinske vode ipd.

5. Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma po-
segati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zako-
nodajo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno 
investicijo mora biti priloženo vlogi na prvi rok za oddajo 
vlog na javni razpis oziroma ga mora prijavitelj ministr-
stvu predložiti najkasneje do dne 31. 3. 2023 (razen 
v primeru, ko v skladu z veljavno zakonodajo gradbene-
ga dovoljenja ni potrebno pridobiti, kar mora biti doku-
mentirano in ustrezno obrazloženo s sklepom o zavrže-
nju vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja s strani 
upravne enote. V kolikor prijavitelj do dne 31. 3. 2023 
ministrstvu pravnomočnega gradbenega dovoljenja ne 
bo predložil, se šteje, da je pogodba o sofinanciranju 
razvezana, s čimer prenehajo vse obveznosti ministr-
stva do prijavitelja, prejemnik pa bo moral vrniti prejeta 
sredstva po tej pogodbi v roku 30 dni od pisnega poziva 
MGRT, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva izplačila do dneva nakazila v proračunski sklad 
NOO oziroma proračun RS. Za projekte, katerih vloge 
bodo oddane na drugi rok za oddajo vlog, mora biti že ob 
vlogi priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje (ozi-
roma sklep o zavrženju vloge s strani upravne enote).

6. Zemljišče, na katerem bo zgrajena infrastruk-
tura EPC, mora biti ob oddaji vloge v lasti prijavitelja. 
Če zemljišče, na katerem bo zgrajena infrastruktura 
EPC, ni v lasti prijavitelja, mora le-ta ob vlogi priložiti 
pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pra-
vice, koncesijsko pogodbo sklenjeno med prijaviteljem 
in lastnikom zemljišča, služnostno pravico za gradnjo ali 
dokazilo, da je prijavitelj določen za upravljavca v skla-
du z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18 in 79/18), s trajanjem še najmanj pet let od 
datuma zaključka projekta7.

7. Prijavitelj mora v vlogi predložiti podatke o pod-
jetjih, ki so izkazala interes za vstop v EPC ter podatke 
o površini v EPC, na kateri bodo ta podjetja izvajala 
svojo poslovno dejavnost.

8. Prijavitelj mora v investicijski dokumentaciji in 
Obrazcu 3 izkazovati ustrezno kadrovsko sposobnost 
za izvajanje projekta.

9. Prijavitelj mora vlogi predložiti grafični prikaz EPC 
(lahko tudi več grafičnih prikazov), ki je predmet vloge 
ter grafično prikazati vse predvidene posege v EPC. Na 
grafičnem prikazu mora biti jasno označeno:

a. območje ter površina celotne EPC, ki je predmet 
prijave;

b. območje ter površina EPC, ki je predmet širitve 
v okviru prijave;

c. že zasedene uporabne površine EPC in proste 
uporabne površine EPC ter jasno označene tiste nove 
uporabne površine EPC (najmanj 5 ha), ki jih bodo 
podjetja zasedla najkasneje v roku treh let po zaključku 
projekta (najmanj 50 % novih prostih uporabnih površin);

d. območje ter površina potencialne nadaljnje širitve 
EPC (izven projekta, ki je predmet vloge na javni razpis).

Grafični prikaz mora biti pripravljen in obrazložen 
tako, da bo iz njega jasno razviden odstotek zasedenosti 
uporabnih površin EPC. Priloga grafičnemu prikazu je 
tudi seznam vseh parcel in velikost le-teh.

10. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem 
in predmetom javnega razpisa.

11. Projekti, katerih aktivnosti bodo/bi bile na dan 
izdaje sklepa o izboru projekta že zaključene, niso upra-
vičeni do sofinanciranja.

12. Prijavitelj mora imeti za projekt zaključeno fi-
nančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po 
tem javnem razpisu zagotovljene vire za izvedbo celo-
tnega projekta.

13. Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo 
celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (teh-
nično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, 
skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.

14. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje ter 
določen začetek in konec izvajanja v skladu z javnim 
razpisom in razpisno dokumentacijo.

15. Projekt mora biti ustrezno opredeljen v veljav-
nem aktu o proračunu prijavitelja, in sicer v načrtu ra-
zvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) – tretji 
del proračuna. Naziv projekta, zneski in viri financiranja 
morajo biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih vloge 
in v NRP skladni. V nasprotnem primeru mora prijavitelj 
priložiti podpisno izjavo, da bo najkasneje do vložitve 
prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP oziroma po-
sebni del proračuna. Dokazilo o usklajenosti je prijavitelj 
dolžan posredovati najkasneje ob prvem zahtevku za 
izplačilo.

16. Za projekt mora biti izdelana in s strani pristoj-
nega organa prijavitelja potrjena investicijska dokumen-
tacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 
in 27/16). Prijavitelj mora k vlogi predložiti podpisan(e) 
in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumen-
tacije.

17. Sestavni del investicijske dokumentacije mora 
biti izračun finančne vrzeli, izdelan v skladu z Delegirano 
uredbo Komisije 480/2014 (členi 15 do 19) in Izvedbeno 
uredbo Komisije 2015/207 EU (člen 3 in Priloga III). Če 
se projekt izvaja v več fazah, se finančna vrzel izdeluje 
za fazo, ki je predmet vloge.

18. Iz vloge mora biti razvidna predvidena zasede-
nost novo opremljenih uporabnih površin EPC, name-

7 Izjema so tisti projekti, kjer se tako lastništvo, kot na-
rava zgrajene infrastrukture, tudi po zaključku projekta ne 
bo spremenila – gradnja na zemljišču v javni lasti. Trajnost 
projekta je v takih primerih zagotovljena, ne glede na to, da 
lokalna skupnost ne bo imela služnosti na zemljišču s traja-
njem najmanj pet let od datuma zaključka projekta. Pri tem 
se izhaja iz dejstva, da bo lastništvo v najširšem smislu 
ostalo enako, to je Republika Slovenija in bo na novo zgra-
jena infrastruktura še naprej zadovoljevala javne potrebe 
oziroma bo namenjena zadovoljevanju javnih potreb še tudi 
pet let od datuma zaključka projekta ob upoštevanju vseh 
nacionalnih in lokalnih pravil oziroma omejitev.
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njenih podjetniški dejavnosti. Predmet sofinanciranja 
so lahko le projekti, ki v roku 3 let po zaključku pro-
jekta predvidevajo vsaj 50 % zasedenost novih prostih 
uporabnih površin EPC s strani MSP8. V navedeni  % 
zasedenosti se ne štejejo:

relevantnih primerljivih vrednosti, določenih za brezplač-
no dodelitev;

d) podjetja, katerih naložbe škodujejo prehodu 
v krožno gospodarstvo: naložbe v objekte za odstranje-
vanje odpadkov na odlagališčih, v obrate za mehansko 
biološko obdelavo (MBT) in sežigalnice za obdelavo 
odpadkov, pri čemer ta izključitev ne velja za naložbe 
v obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih od-
padkov, ki jih ni mogoče reciklirati, obstoječe obrate, 
kjer je naložba namenjena povečanju energetske učin-
kovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali 
uporabo ali predelavi materialov iz sežigalnega pepela, 
pod pogojem da take naložbe ne povzročijo povečanja 
zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podalj-
šanja življenjske dobe obrata;

e) podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, pri katerih 
lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno 
škoduje okolju (npr. jedrski odpadki).

8. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora projektov

Strokovna komisija vloge oceni na podlagi nasled-
njih meril:

8 Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se 
upošteva določila iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. 
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana 
prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil 
Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU.

a) podjetja, ki se ukvarjajo s trgovinsko dejavnostjo 
(razen v primeru, da tako podjetje v poslovni coni vzpo-
stavi logistično-distribucijski center);

b) velika podjetja.
19. Predmet sofinanciranja ne morejo biti projekti, 

iz katerih je razvidno oziroma bo tekom izvedbe projekta 
ali najkasneje v obdobju 5 let po izvedbi projekta ugo-
tovljeno, da na novo opremljenih uporabnih površinah 
EPC podjetniško dejavnost opravljajo:

c) podjetja, katerih naložbe škodujejo ciljem blažitve 
podnebnih sprememb: naložbe v zvezi s fosilnimi gorivi 
(vključno z nadaljnjo uporabo), razen za toploto/moč 
na osnovi zemeljskega plina, ki je skladna s pogoji iz 
Priloge III smernic načela, da se ne škoduje bistveno 
(DNSH). Dejavnosti, ki so vključene v sistem trgovanja 
s pravicami do emisije CO2 ali njegovih ekvivalentov, 
razen v kolikor so predvidene emisije bistveno nižje od 

Merilo Št. točk
1 Velikost EPC oziroma degradiranega območja v okviru projekta, ki je predmet vloge na javni razpis 15
2 Velikost uporabnih površin EPC, ki bodo namenjena širitvi v okviru projekta, ki je predmet vloge na 

javni razpis
15

3 Potencial širitve EPC v okviru projekta, ki je predmet vloge na javni razpis 15
4 Trajnostna raba prostora, na katerem se izvaja projekt, ki je predmet vloge na javni razpis 15
5 Povprečna dostopnost do najbližjega priključka na avtocesto ali hitro cesto 15
6 Specializacija EPC, ki je predmet vloge na javni razpis 10
7 Okolje, trajnostna naravnanost projekta, ki je predmet vloge na javni razpis 10
8 Prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju 10
SKUPAJ 105

Maksimalno število točk je 105.
Način uporabe in pomen posameznih meril za oce-

njevanje vlog sta natančneje opredeljena v poglavju 15 
razpisne dokumentacije.

9. Postopek izbora projektov
Za sofinanciranje se izberejo tiste vloge, ki v po-

stopku ocenjevanja dosežejo 50 točk ali več. Sredstva 
se vlogam, ki so dosegle najmanj 50 točk, dodeljujejo po 
vrsti od najvišje ocenjene dalje V primeru enakega števi-
la točk bodo imeli prednost tisti projekti, ki bodo pridobili 
več točk pri merilu 1, nato pri merilu 2, nato pri merilu 3, 
nato pri merilu 4. V kolikor ima več projektov še vedno 
enako število točk, se upošteva vrstni red oddaje vlog 
(dan, ura, minuta).

Vloge, ki ne dosežejo navedenega praga točk, se 
s sklepom zavrnejo.

10. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpo-

lago za izvedbo javnega razpisa, je 18.000.000,00 EUR.
Sredstva za sofinanciranje javnega razpisa v višini 

do 18.000.000,00 EUR zagotavlja Evropska unija iz 
naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se 
pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim 

upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad 
Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v na-
daljevanju: URSOO), in na katerem se zbirajo sredstva 
Mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje 
ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost Republike 
Slovenije, ki je bil potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 
in potrjen z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi 
ocene načrta za okrevanje in odpornost za Sloveni-
jo z dne 20. 7. 2021, in je objavljen na: https://www.
eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepi-
tev-odpornosti (v nadaljevanju: NOO). Ta sredstva so 
zagotovljena na proračunski postavki »221478 C3K9ID 
Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-po-
slovne infrastrukture-NOO-MGRT«. Pogodbe o sofinan-
ciranju na osnovi objavljenega javnega razpisa ne bodo 
podpisane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva na 
evidenčnem projektu 1611-21-0015 ter projekti uvrščeni 
v načrt razvojnih programov.

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z ob-
javo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
zaključka izvedbe javnega razpisa.

Ministrstvo bo v primeru presežnega interesa s stra-
ni prijaviteljev, kakovosti prejetih vlog ali iz drugih ra-
zlogov, vendar zgolj v primeru, ko bodo zagotovljena 
dodatna razpoložljiva sredstva za predmetni javni razpis 
iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost, inte-
gralna sredstva ali sredstva iz drugih virov financiranja, 
po potrebi lahko pred izdajo sklepov o izboru s spre-
membo javnega razpisa, ki bo objavljena v Uradnem 
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listu RS in na spletni strani ministrstva, objavilo zvišanje 
razpisanih sredstev. Zvišanje razpisanih sredstev bo pri 
tem prvenstveno najmanj tolikšno, kolikor znaša razlika 
med obstoječo razpisano vrednostjo in sredstvi, ki so 
potrebna za podporo ene oziroma zadnje izmed vlog, ki 
je po višini prejetih točk zadnja v vrsti za izdajo sklepa 
o izboru, in sicer do višine zaprošenega sofinanciranja, 
kot le-ta izhaja iz vloge. V primeru zagotovitve več doda-
tnih razpoložljivih sredstev (s katerimi je možno podpreti 
več kot zgolj eno oziroma zadnjo izmed vlog, ki so v vrsti 
za sofinanciranje), se projekti izbirajo na enak način kot 
navedeno v poglavju 14, torej glede na število prejetih 
točk v postopku ocenjevanja po merilih (od projektov, ki 
so v vrsti z več, do tistih projektov, ki so v vrsti z manjšim 
številom prejetih točk).

Navedena možnost zvišanja razpisane vrednosti je 
zgolj možnost in ne zaveza, saj v trenutku objave javnega 
razpisa ministrstvo nima zagotovljenih dodatnih razpolož-
ljivih sredstev, nad višino trenutno razpisane vrednosti. 
Ob objavi spremembe javnega razpisa iz navedenega 
razloga bo ministrstvo navedlo novo, višjo razpisano vre-
dnost ter tudi vir za to povišanje sredstev. Postopek 
iz prejšnjega odstavka ima prednost pred postopkom 
zmanjševanja obsega sofinanciranja za vlogo, ki je gle-
de na višino prejetih točk v postopku ocenjevanja zadnja 
v vrsti za sofinanciranje, kot je navedeno v poglavju 14 
razpisne dokumentacije. To pomeni, da v kolikor ministr-
stvo ne bo imelo na voljo dodatnih razpoložljivih sredstev 
za zvišanje razpisane vrednosti, se lahko posluži možno-
sti podpore z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.

Dinamika sofinanciranja posameznega podprtega 
projekta bo določena s pogodbo o dodelitvi sredstev 
v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in 
od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih 
sredstev.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
pravic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. 
Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko 
ministrstvo razveljavi razpis in izdane sklepe o izboru, 
ali spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. 
Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom spremem-
be, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do zaključka izvedbe javnega razpisa prekliče, 
kar stori z objavo v Uradnem listu RS.

11. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva

Za začetek projekta se šteje datum sklepa o potr-
ditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v 
nadaljnjem besedilu: DIIP) s strani pristojnega organa 
prijavitelja.

Stroški pripravljalnih del (priprava projektne in inve-
sticijske dokumentacije ter nakupi nezazidanih zemljišč 
ipd.) so upravičeni od 1. 1. 2021, vendar ne pred datu-
mom sklepa o potrditvi DIIP s strani pristojnega organa.

Preostali stroški so upravičeni od 1. 1. 2022 dalje.
Skrajni rok za predložitev zadnjega ZZI je v okviru 

javnega razpisa 31. 3. 2026.
Dinamika izvajanja posameznega projekta oziroma 

upravičenosti stroškov se določi v pogodbi o sofinancira-
nju na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja.

12. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: 
projekti na ravni prejemnika ne predstavljajo elementov 
državne pomoči.

13. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

13.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

1. gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela;
2. nakup nezazidanih zemljišč;
3. storitve zunanjih izvajalcev za:
– izdelavo projektne ter investicijske dokumentacije,
– strokovni gradbeni nadzor ter
– informiranje in komuniciranje;
4. storitve zunanjih izvajalcev za izdelavo vizije ra-

zvoja EPC ter vzpostavitev ustreznega informacijsko-ko-
munikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje 
storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu pove-
zovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij v EPC9.

9 Te storitve mora opraviti en zunanji izvajalec.

Stroški navedeni pod zaporedno številko 2 do 4 so 
lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov, na-
vedenih pod zaporedno številko 1 (v kolikor stroški pod 
zaporedno številko 1 ne nastanejo, stroški pod zapore-
dno številko 2 do 4 niso upravičeni do sofinanciranja). 
Stroški navedeni pod zaporedno številko 4 so lahko le 
del celovitega projekta, ki zajema najmanj stroške pod 
zaporedno številko 1.

Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v prime-
ru, da so predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Izbrani prijavitelj bo moral najkasneje v roku šestih 

mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju ministr-
stvu posredovati s strani zunanjega izvajalca izdelano 
vizijo razvoja EPC. V enakem roku morata biti vzpo-
stavljena tudi spletna stran EPC, izvajati se morajo tudi 
storitve v podporo delovanju EPC, medsebojnemu po-
vezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij v EPC.

Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov ter 
način financiranja le-teh je del razpisne dokumentacije, 
poglavje 6.

13.2. Intenzivnost sofinanciranja
S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinanci-

ra do 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna 
sredstva) oziroma največ 1.300.000,00 EUR (upošteva-
joč morebitno finančno vrzel, ki jo mora prijavitelj izraču-
nati ter vključiti v investicijsko dokumentacijo).

14. Roki in način prijave na javni razpis
Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog:
– za prvo odpiranje vlog je rok za oddajo vlog naj-

kasneje dne 18. 4. 2022;
– za drugo odpiranje vlog je rok za oddajo vlog naj-

kasneje dne 19. 5. 2023.
Drugo odpiranje bo izvedeno le v primeru, da na 

prvem odpiranju razpisana nepovratna sredstva za sofi-
nanciranje projektov ne bodo v celoti dodeljena oziroma 
porabljena, skladno z določili te razpisne dokumentacije.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v razpisni dokumentaciji, poglavje 11.

Prijavitelj bo vlogo na javni razpis pripravil tako, da 
se bo registriral na spletnem naslovu in izpolnil vsa polja 
v spletni aplikaciji. Spletni naslov ter navodila za vnos 
podatkov o vlogi v spletno aplikacijo bosta objavljena na 
spletnih straneh MGRT najkasneje do dne 7. 3. 2022. 
V spletno aplikacijo mora vnesti tudi skenirane izpolnje-
ne, podpisane in žigosane obrazce, ki so sestavni del 
vloge. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za 
datum oddaje vloge. Kot pravočasne bodo upoštevane 
vloge, ki bodo v spletni aplikaciji oddane do vključno dne 
18. 4. 2022 (prvi rok) oziroma dne 19. 5. 2023 (drugi 
rok). Vloga se lahko za isti projekt odda le enkrat. Po 
oddaji vloge popravki niso možni.

Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti izpolnjeni 
v slovenskem jeziku. Vsi zneski v vlogi morajo biti nave-
deni v eurih (EUR) na dve decimalni mesti.
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15. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev: odpiranje 
vlog se izvede skladno z določili razpisne dokumenta-
cije, poglavje 13.

16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
s sklepom najkasneje v roku devetdeset dni od datuma 
odpiranja vlog prispelih na javni razpis.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru in skla-
dno s pozivom ministrstva pozvani k podpisu pogodbe 
o dodelitvi sredstev. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru, lahko prijavitelj v tridese-
tih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vlo-
žitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 
Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za oce-
njevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb 
o dodelitvi sredstev z ostalimi (izbranimi) prijavitelji.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
ministrstva.

17. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
Izbrani prijavitelj mora najkasneje 14 dni po podpisu 

pogodbe na svoji spletni strani objaviti informacijo o pro-
jektu, ki je predmet sofinanciranja (naziv projekta, celo-
tna vrednost projekta ter znesek sofinanciranja iz sklada 
Načrta za okrevanje in odpornost, datum pričetka in 
zaključka projekta). Navesti mora tudi informacijo o viru 
financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno 
področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, 
komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno 
okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje ino-
vativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastruk-
ture. Kratka predstavitev projekta naj vsebuje namen in 
cilje oziroma kazalnike, ki bodo s projektom doseženi. 
Ob zaključku projekta se objavijo tudi doseženi učinki.

Na spletni strani mora biti prikazan emblem Evrop-
ske Unije in ustrezna izjava o financiranju z napisom »Fi-
nancira Evropska unija – NextGenerationEU«. Emblem 
in napis naj bosta tudi na gradbiščni tabli.

Poleg navedenega je potrebno pripraviti informacijo 
za medije in izvajati sprotno informiranje preko e-in-
formatorja in spletne strani, ko bo le-ta vzpostavljena 
(novice, intervju z izbranim prijaviteljem, s podjetji, ki se 
vključijo v cono).

Podrobneje se zahteve glede informiranja in obve-
ščanja javnosti uredijo s pogodbo o sofinanciranju.

18. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in 
sprem ljanja ter evidentiranja

Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati dostopnost 
in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
projekt in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim 
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj še 10 let po zaključku projekta.

Izbrani prijavitelj mora voditi in spremljati porabo 
sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije.

19. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Izbrani prijavitelj mora omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. 
Nadzor se izvaja s strani ministrstva, koordinacijskega 
organa (Urad MF za okrevanje in odpornost – URSOO), 
nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor 
nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja 

za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih 
ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljnjem besedilu: 
nadzorni organi).

Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancira-
nega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo 
izbrani prijavitelj moral omogočil vpogled v računalniške 
in računovodske programe, listine in postopke v zvezi 
z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz doku-
mentarnih in informacijskih sistemov). Izbrani prijavitelj 
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno 
pisno obveščen, ministrstvo ali drug nadzorni organ pa 
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. 
Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili 
iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

20. Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852

Prijavitelj mora pri pripravi projekta upoštevati »na-
čelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne 
podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistve-
no škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Pri tem se upoštevata 
tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv pro-
izvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v nji-
hovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti 
upošteva pro izvodnja, uporaba in konec življenjske dobe 
teh pro izvodov in storitev.

Šteje se, da dejavnost bistveno škoduje:
a) blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost 

privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;
b) prilagajanju podnebnim spremembam, kadar de-

javnost privede do povečanega škodljivega vpliva na 
sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, 
na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

c) trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih 
virov, kadar dejavnost škoduje:

(i) dobremu stanju ali dobremu ekološkem poten-
cialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzem-
nimi vodami, ali

(ii) dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
d) krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečeva-

njem odpadkov in recikliranjem, kadar:
(i) dejavnost privede do znatne neučinkovitosti 

pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe 
naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, 
voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla 
pro izvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nad-
gradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja 
pro izvodov;

(ii) dejavnost privede do znatnega povečanja na-
stajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen seži-
ganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali

(iii) lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistve-
no in dolgoročno škoduje okolju;

e) preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, 
kadar dejavnost privede do znatnega povečanja emisij 
onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s sta-
njem pred začetkom izvajanja te dejavnosti;

f) varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosi-
stemov, kadar je dejavnost:

(i) znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost 
ekosistemov ali

(ii) škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in 
vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.

21. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja

Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje 
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
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diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, 
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja 
enakih možnosti.

Izbrani prijavitelj bo moral rezultate projekta ure-
sničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja.

21.1. Varovanje osebnih podatkov in poslovna 
skrivnost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu po-
sredujejo prijavitelji bo zagotovljeno v skladu z veljav-
no zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, 
vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-1. V zvezi 
s tem ministrstvo napotuje na splošne informacije oziro-
ma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno 
na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.
mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah mini-
strstva je navedeno v prilogi 5 razpisne dokumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost 
se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vlo-
ge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj 
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču pri-
javitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministr-
stvu posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa, 
vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za mi-
nistrstvo in nadzorne organe in sicer o izidu javnega raz-
pisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je 
namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij 
in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava 
vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred 
sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). 
Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene 
učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pri-
pomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati 
ministrstvo.

Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako 
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljen bo seznam izbranih prijaviteljev, ki bo 
obsegal navedbo izbranega prijavitelja, naziv projek-
ta, programsko območje izbranega prijavitelja in zne-
sek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov 
o projektih in izbranih prijaviteljev do sredstev bodo 
izvedene v skladu z ZDIJZ.

21.2. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja mejnikov, rezultatov in kazalnikov projekta

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete doku-
mentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o do-
delitvi sredstev.

V primeru, da med izvajanjem projekta pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, mini-

strstvo lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev 
ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva 
nakazila v proračunski sklad NOO oziroma proračun RS.

V primeru, da izbrani prijavitelj v treh letih po za-
ključku projekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih 
kazalnikov rezultata v celoti, lahko ministrstvo zahteva 
vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega 
dela sredstev za nerealizirane kazalnike rezultata pro-
jekta, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne-
va izplačila do dneva nakazila v proračunski sklad NOO 
oziroma proračun RS.

21.3. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku 
potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja 
projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa izbrani prijavi-
telj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki 
so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da 
je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma 
dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu 
s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vpli-
vali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je 
neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, 
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
ministrstvo odstopilo od pogodbe, izbrani prijavitelj pa 
bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila 
do dneva nakazila v proračunski sklad NOO oziroma 
proračun RS. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

21.4. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na 
projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije

V kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso 
bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slo-
venije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, izbrani 
prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
izplačila do dneva nakazila v proračunski sklad NOO 
oziroma proračun RS.

21.5. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega projekta ali, da je višina financiranja pro-
jekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. 
V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in iz-
datkov, ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vračilo 
že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v prora-
čunski sklad NOO oziroma proračun RS. Če je dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija. Izbranemu prijavitelju se bo vrednost 
sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih 
zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in 
izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne 
dovoljene stopnje oziroma zneska pomoči.

V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja pro-
jekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, ministr-
stvo zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila 
do dneva nakazila v proračunski sklad NOO oziroma 
proračun RS.

21.6. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila 

izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, 
so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne ob-
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jave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani 
ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

21.7. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in 

pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dose-
gljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, s pripisom »za Jav-
ni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonom-
sko-poslovne infrastrukture«.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najka-
sneje tri delovne dni pred iztekom prvega roka za oddajo 
vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja 
najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega 
roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje 
posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravo-
časna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na 
vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentaci-
je. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na sple-
tnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da 
v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, po-
slovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/dr-
zavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-ra-
zvoj-in-tehnologijo/.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-1575/22
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno 

turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti 
v turističnih destinacijah

1. Pravne podlage
Osnovo za izvedbo javnega razpisa predstavljajo 

naslednje pravne podlage:
– Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decem-

bra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za 
okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 
(UL L 433I z dne 22. 12. 2020; v nadaljevanju Uredba 
2020/2094/EU),

– Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehaniz-
ma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 
2021), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 111, 
31. 3. 2021); v nadaljevanju Uredba 2021/241/EU),

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106 
z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzposta-
vitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo 
skupnih kazalnikov in podrobnih elementov pregledni-
ce kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429/83 
z dne 1. 12. 2021),

– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 

z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegi-
ranim sklepom Komisije (EU, Euratom) 2021/135 z dne 
12. novembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU, Euratom) 
2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta s podrobni-
mi pogoji za izračun dejanske stopnje rezervacij skupne-
ga sklada za rezervacije (UL L št. 42, 5. 2. 2021, str. 9),

– Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088 (UL L št. 198/13 z dne 22. 6. 2020),

– Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo 
„načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo 
o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost 
(UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021),

– Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slo-
venije, potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen 
z izvedbenim sklep Sveta EU o odobritvi ocene načrta 
za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 
2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okre-
vanje-in-krepitev-odpornosti, v nadaljevanju: NOO),

– Smernice za določitev načina financiranja 
iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost 
št. 546-2/2021/14 z dne 17. januar 2022,

– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu 
za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),

– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US),

– Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 13/18),

– Uredba o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni 
list RS, št. 208/21),

– Uredba o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-

navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),

– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 
(DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20),

– Proračun Republike Slovenije za leto 2023 
(DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21),

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 
206/21 – ZDUPŠOP),

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

– Uredba (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) (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20, v nadaljevanju: ZIntPK),

– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15 in 14/18, 121/21 in 10/22),

– Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, 
št. 22/19, v nadaljevanju: Zakon o poslovni skrivnosti),

– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, 
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 
3/22 – ZDeb),
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– Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, 
št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – 
ZNOrg),

– Uredba o posebnih varstvenih območjih (obmo-
čjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. 
US, 3/14, 21/16 in 47/18),

– Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni 
list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18),

– Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
(Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 
in 7/19),

– Pravilnik o označevanju zavarovanih območij, na-
ravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij 
Natura 2000 (Uradni list RS, št. 145/21),

– Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list 
RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20),

– Uredba o Načrt upravljanja Triglavskega naro-
dnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, 
št. 34/16),

– Zakon o Regijskem parku Škocjanske jame (Ura-
dni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C),

– uredbe, odloki, resolucije o zavarovanju območij 
in načrtih upravljanja za: KP Ljub ljansko barje, Regijski 
park Škocjanske jame, Triglavski narodni park, Krajin-
ski park Strunjan, Krajinski park Goričko, Krajinski park 
Sečoveljske soline, Krajinski park Ljub ljansko barje, 
Kozjanski regijski park, Krajinski park Kolpa, Krajinski 
park Zgornja Idrijca, Krajinski park Radensko polje, No-
tranjski regijski park, Krajinski park Pivška presihajoča 
jezera, Naravni rezervat Škocjanski zatok, Krajinski park 
Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib, Krajinski park Lahinja, Kra-
jinski park Debeli rtič, Krajinski park Logarska dolina, 
Naravni rezervat Ormoške lagune,

– Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – 
ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 
56/15 in 65/20).

2. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje 
sredstva

Neposredni proračunski uporabnik je Republika 
Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljeva-
nju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega 
javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca 
javnega razpisa.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa za-
gotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje 
in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz 
podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministr-
stva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje 
in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) in na kateremu 
se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpor-
nost za financiranje ukrepov iz NOO.

3. Uvrstitev javnega razpisa v NOO: javni razpis je 
v NOO uvrščen v razvojno področje C3: Pametna, traj-
nostna in vključujoča rast, komponenta K4: Trajnostni 
razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dedi-
ščino, in v naložbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne 
turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turi-
stičnih destinacijah.

4. Namen, cilji in predmet javnega razpisa ter upra-
vičeno območje

4.1 Namen in cilji javnega razpisa
Konkurenčnost turističnih destinacij, zasebnih po-

nudnikov turističnih nastanitvenih objektov ter dodatne 
turistične ponudbe je v veliki meri odvisna od ureje-
nosti, ustreznosti, varnosti in kakovosti javnih turistič-
ne infrastrukture. Celostno doživetje turistov in njihovo 
vrednotenje kakovosti destinacije in njenih posameznih 

deležnikov je namreč odvisno od delovanja vseh funkcij 
destinacije.

V Sloveniji navedeni objekti in površine javne in 
skupne turistične infrastrukture v turističnih destinacijah 
na ravni lokalnih skupnosti v veliki meri niso urejeni ali 
so pomanjkljivi in ne dosegajo kakovostne ravni in traj-
nostne naravnanosti.

Namen javnega razpisa je krepitev trajnostnega 
razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in narav-
nih znamenitosti v turističnih destinacijah, dvig kakovosti 
in s tem konkurenčnosti destinacij in njenih deležnikov, 
višjo kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti 
v turizmu ter izboljšanje kakovosti bivanja domačega 
prebivalstva in sprejemljivost turizma za lokalno okolje in 
vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.

Cilji javnega razpisa so:
– trajnostno preoblikovanje javne turistične infra-

strukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične 
infrastrukture,

– izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti 
javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev 
in doživetij turistov.

4.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj 

v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične 
infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih desti-
nacijah, kamor sodijo vlaganja v (tudi na ali ob):

– urbane parke in druge zelene javne površine v po-
selitvenih območjih in zelene javne površine na poseli-
tvenih in neposelitvenih območjih,

– plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih 
vodnih površin,

– drugo naravno dediščino1, valorizirano v turizmu,

1 Kot enote naravne dediščine se upoštevajo naravne 
vrednote na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni list 
RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 
– ZDeb) in Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
(Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10,  23/15 in 
7/19). Naravna vrednota, v okviru katere se izvaja projekt, 
mora biti vpisana v register/seznam  naravnih vrednot, ki ga 
vodi ARSO (prijavitelj ob prijavi navede evidenčno številko). 
Upoštevajo se zgolj naravne vrednote državnega pomena, 
ob tem pa je pogoj, da bo potencial naravne vrednote, ki 
je predmet prijave, uporabljen v turistične namene.

– turistične znamenitosti2,

2 Upravičena so vlaganja v turistične znamenitosti, ki 
sodijo med tri najbolj obiskane znamenitosti v turistični de-
stinaciji (občini) ali vlaganja v nove turistične znamenitosti, 
ki imajo potencial, da v treh letih po zaključku investicije 
sodijo med tri najbolj obiskane turistične znamenitosti v tu-
ristični destinaciji (občini).

Pri vlaganjih v turistične znamenitosti se upoštevajo 
zgolj vlaganja v naložbe, ki so povezane z naravno in/ali 
kulturno dediščino ali predstavljajo turistično  atrakcijo. Tu-
ristične znamenitosti morajo imeti izrazito turističen značaj 
(valorizacija v turistične namene, pri čemer se beležijo ali se 
bodo beležili turistični obiski), in niso primarno v drugi funkciji, 
npr. v funkciji športa (npr. bazeni, športne dvorane, površine 
za šport in rekreacijo domačinov), vzgoje in izobraževanja 
(npr. živalski vrtovi, območja in površine za ekskurzije šo-
larjev), kulture (zgolj ozko: raziskovanje, hranjenje, arhivi-
ranje, restavriranje itd.), kmetijstva itd. V primeru vlaganja 
v turistične znamenitosti se prijavitelj v izjavi zaveže, da gre 
za vlaganje v turistično znamenitost, ki sodi med tri najbolj 
obiskane znamenitosti v turistični destinacija ali bo to postala. 
To dokazuje z oceno podatkov o obisku turistov in projekcijo 
obiskov v prihodnjih letih, vpisano v obrazec št. 4.2, točka 6.

Da prijavitelj vlaga v turistično znamenitost se šteje, 
v kolikor projekta, ki je predmet prijave na razpis, ni mogo-
če razvrstiti v druge kategorije, ki so predmet razpisa (npr. 
naravno dediščino itd.).

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1235
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
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– dostopne poti3 do turističnih znamenitosti, območju vodilnih turističnih destinacij8 ali na območju 
občin, ki imajo po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 
prihodov turistov letno9;

3 Upravičene so zgolj dostopne poti, ki so namenje-
ne pešcem/pohodnikom/sprehajalcem. Poleg sprehajalnih 
površin se površine lahko uporabljajo tudi za druge oblike 
trajnostne mobilnosti (npr. kolesa).

– parkirne površine v bližini dostopnih poti in tu-
rističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo 
podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih 
površinah (npr. prostori za shranjevanje, garderobe),

– označevalne table in druge oznake za označeva-
nje turističnih znamenitosti,

– sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti,
– razgledne površine, tematske ogledne površine, 

površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in 
označevalne površine na mejah varovanih ali zavaro-
vanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih,

– javni pitniki vode in vodnjaki naravne vode,
– druge javne površine v turističnih destinacijah, ki 

so pretežno povezane s turizmom.
Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki so 

neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da 
bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti ter bo 
imela vpliv na višjo raven kakovosti doživetja turistov 
in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja 
vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v teh destina-
cijah.

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki bodo 
glede na naravo projektov usmerjena v okoljsko učinko-
vite in zeleno naravnane rešitve ter nadgrajena s sodob-
nimi digitalnimi orodij in rešitvami, ki bodo zagotavljala 
visoko kakovostno uporabniško izkušnjo.

4.3 Upravičeno območje
Upravičeno območje, kjer se izvajajo projekti, ki 

so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, je 
celotna Slovenija.

5. Ciljne skupine oziroma prijavitelji/potencialni 
končni prejemniki

5.1 Ciljne skupine
Ciljne skupine, katerim bodo namenjene investicije 

v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne 
znamenitosti v turističnih destinacijah, ki so predmet 
financiranja po tem razpisu, so prvenstveno turisti (do-
mači in tuji) ter tudi lokalne skupnosti, civilno društvene 
organizacije (društva in zveze društev), državljani, go-
spodarski sub jekti, ostali deležniki s področja turizma na 
območju vodilnih destinacij.

5.2 Prijavitelji oziroma potencialni končni prejemniki
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 

vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri 
čemer so prijavitelji lahko:

– lokalne skupnosti, ki delujejo na območju vodilnih 
turističnih destinacij4 ali imajo po podatkih SURS izvede-
nih vsaj 5.000 prihodov turistov letno5,

4 Vodilne destinacije so območja, ki so opredeljena 
v Strategiji trajnostne slovenskega turizma 2017–2021 ozi-
roma osnutku Strategije trajnostnega razvoja  slovenskega 
turizma 2022–2028.

5 Upoštevajo se lata 2019 ali 2020 ali 2021 – prijavitelj 
navede podatke, ki so za njega ugodnejši.

– javni zavodi, ki delujejo na področju turizma6 in so 
ustanovljeni s strani lokalnih skupnosti, ali javni zavodi 
za upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovi-
la država in, ki na podlagi predpisa ali po pooblastilu 
Ministrstva za okolje in prostor vlagajo v infrastrukturo 
za obiskovanje naravnih vrednot ter delujejo tudi na 
področju turizma7 – oboji zgolj v primeru, ko delujejo na 

6 Razvidno iz ustanovnih aktov.
7 Razvidno iz ustanovnih aktov.

8 Vodilne destinacije so območja, ki so opredeljena 
v Strategiji trajnostne slovenskega turizma 2017–2021 ozi-
roma osnutku Strategije trajnostnega razvoja  slovenskega 
turizma 2022–2028.

9 Upoštevajo se lata 2019 ali 2020 ali 2021 – prijavitelj 
navede podatke, ki so za njega ugodnejši.

– zveze društev, ki delujejo na področju turizma in 
imajo to opredeljeno v svojih ustanovnih aktih10 ter za 
svoje člane in javno dobrobit urejajo javno turistično 
infrastrukturo, vendar zgolj za vlaganja v planinske in 
tematske poti.

10 Zveze društev morajo imeti v svojih ustanovnih aktih 
vsaj posredno naveden turizem.

6. Pogoji za kandidiranje
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje jav-

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se za-
vrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru projekta, se pogodba o dode-
litvi sredstev ne bo podpisala, sklep o izboru pa se bo 
odpravil.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, lahko mini-
strstvo od le-te odstopi, pri čemer bo končni prejemnik 
dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun do dneva vračila sredstev na sklad NOO.

Za izvedbo postopka obravnave vlog (preverjanje 
pogojev, ocenjevanje, priprava sklepov itd.) je imeno-
vana strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa (v 
nadaljevanju: strokovna komisija). Za vse pravočasne, 
pravilno označene in formalno popolne vloge (v nada-
ljevanju: formalna popolnost vloge) strokovna komisija 
najprej preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje razpisa. 
Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega 
razpisa, nadaljnjega ocenjevanja po merilih strokovna 
komisija ne izvede, vloga prijavitelja pa se zaradi neiz-
polnjevanja pogojev zavrne.

6.1 Splošni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so 

v točki 5.2 navedeni za prijavitelje oziroma potencialne 
končne prejemnike.

2. Prijavitelj, ki je javni zavod, ustanovljen s strani 
lokalne skupnosti, ali javni zavod, ustanovljen s strani 
države, ali zveza društev, mora priložiti ustanovitveni 
akt, iz katerega izhaja, da na dan oddaje vloge deluje 
na področju turizma11 in izkaže da je pristojen za izvedbo 
vlaganj, ki so predmet prijave na javni razpis.

11 Javni zavod, ustanovljen s strani države za upravlja-
nje zavarovanih območij mora imeti v svojem ustanovnem 
aktu vsaj posredno naveden turizem (sprejemanje obisko-
valcev, omogočanje ogledov ipd.)

3. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavna-
nih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali 
več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih insti-
tucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agen-
cije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacio nalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slo-
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venskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer ne-
poravnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofi-
nanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane 
in zapadle pred tem spoznane z izvršilnim naslovom. 
Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obve-
znosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 
eurov ali več na dan oddaje vloge), v obdobju zadnjega 
leta, šteto za nazaj od dne oddaje vloge; šteje se, da pri-
javitelj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obvezno-
sti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh 
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

4. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 
36. člena ZIntPK.

5. Za iste že povrnjene upravičene stroške in ak-
tivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, 
prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).

6.2 Posebni pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom, cilji in 

s predmetom javnega razpisa.
2. Projekt mora imeti vnaprej določen začetek in 

konec izvajanja. Projekt se ne sme začeti pred oddajo 
vloge na javni razpis (vsi dogodki, povezani z izvedbo 
projekta kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/skleni-
tev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, 
izdaja računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje 
vloge na ta razpis), pri čemer navedeno ne velja za stro-
ške za projektno dokumentacijo, ki se lahko izdela pred 
oddajo vloge na javni razpis, vendar ne pred 1. 6. 2021. 
Projekt mora biti zaključen najkasneje v roku 3 let od 
podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje 
do 30. 9. 2024. Projekti, ki so se pričel izvajati pred od-
dajo vloge, niso upravičeni do sofinanciranja.

3. Predvideni investicijski posegi v okviru projekta 
so skladni s prostorskim aktom, kar je razvidno iz prilo-
ženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti.

4. Vlaganja v javno turistično infrastrukturo, ki 
je predmet prijave, morajo biti trajnejšega značaja (omo-
gočati uporabo najmanj za čas spremljanja projekta in 
ne za npr. enkratne dogodke) in biti na voljo za uporabo 
ciljnim skupinam vsaj 6 mesecev na leto.

5. Vloga mora vsebovati terminski plan projekta 
z razdelanimi aktivnostmi za izvedbo projekta.

6. Višina sofinanciranja projekta lahko znaša naj-
manj 10.000 EUR in največ 2.000.000,00 EUR.

7. Za projekt je potrebno priložiti izdelano in po-
trjeno investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investi-
cijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16, v nadaljevanju: ured-
ba), in sicer:

– za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo do 
500.000,00 EUR najmanj dokument identifikacije inve-
sticijskega projekta;

– projekti nad vrednostjo 500.000,00 EUR priložijo 
dokument identifikacije investicijskega projekta in inve-
sticijski program (DIIP);

– projekti nad vrednostjo 2,5 mio EUR priložijo do-
kument identifikacije investicijskega projekta, predin-
vesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).

Prijavitelj mora k vlogi priložiti podpisane in žigosa-
ne sklepe o potrditvi investicijske dokumentacije.

8. Prijavitelj mora imeti za projekt v celoti zaprto 
finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju pričako-

vanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa zagotov-
ljene vire za izvedbo celotnega projekta.

9. Javna infrastruktura, ki je predmet sofinanciranja 
na podlagi tega javnega razpisa, bo morala biti prosto 
dostopna tako turistom kot lokalnim prebivalcem (pri-
javitelj za vstop nanjo ne sme zaračunavati vstopnine, 
lahko pa v primeru doseganja maksimalnih kapacitet 
omejuje vstop).

10. Projekt mora glede na naravo projekta vključe-
vati elemente digitalizacije.

6.3 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj, ki je lokalna skupnost ali javni zavod, 

ustanovljen s strani lokalne skupnosti, ali javni zavod, 
ustanovljen s strani države, ima nepremičnino v svoji 
lasti, kar dokazuje z dokazilom o lastništvu. V kolikor ni 
lastnik oziroma edini lastnik, mora vlogi priložiti overjeno 
pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pra-
vice, koncesijsko pogodbo, sklenjeno med prijaviteljem 
in lastnikom zemljišča, služnostno pravico za gradnjo 
ali dokazilo, da je kot prijavitelj določen za upravljalca 
nepremičnine. Kolikor iz navedenih dokumentov ni raz-
vidno, da se lastnik oziroma solastnik strinja z načrtova-
nimi aktivnostmi, mora predložiti tudi overjeno soglasje 
lastnika oziroma solastnika. Vse navedeno mora veljati 
za obdobje, ki ni krajše od amortizacije naložbe v projekt 
v skladu s predloženo investicijsko dokumentacijo oziro-
ma oceno naložbenega projekta, pri čemer to obdobje ni 
krajše od treh let po zaključku projekta.

2. Prijavitelj, ki vlaga v naravne znamenitosti oziro-
ma vrednote v varovanih in zavarovanih območjih mora 
upoštevati veljavno zakonodajo s področja ohranjanja 
narave, varstva okolja in voda. K prijavi mora priloži-
ti predhodno pridobljeno mnenje organizacije, pristojne 
za ohranjanje narave in upravljavca zavarovanega ob-
močja (če se prijava nanaša na naravne znamenitosti 
v zavarovanem območju), iz katerih je razvidno, da je 
vsebina projekta skladna s predpisi s področja ohranja-
nja narave, z načrti upravljanja zavarovanih območij, 
z načrtom upravljanja območij Natura 2000 ter drugimi 
načrti za varovanje območij, ki jih sprejme vlada ali mi-
nister in sicer v primerih, ko je potrebno pridobiti tako 
mnenje. Če predpisi tako zahtevajo, mora k prijavi pri-
ložiti tudi naravovarstveno soglasje ali v primeru načrto-
vane označitve naravne znamenitosti mnenje o potrditvi 
načrta postavitve znakov. Naravovarstveno soglasje in 
mnenje o potrditvi načrta postavitve znakov predloži 
v roku šestih mesecev od prejema sklepa o izboru ozi-
roma najkasneje pred izplačilom prvega zahtevka za 
izplačilo. V kolikor soglasje oziroma mnenje ni priloženo, 
ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju.

3. Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma po-
segati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonoda-
jo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno inve-
sticijo mora biti priloženo k vlogi na javni razpis oziroma 
jo mora prijavitelj ministrstvu predložiti najkasneje v roku 
devet mesecev od prejema sklepa o izboru oziroma 
najkasneje pred izplačilom prvega zahtevka za izplačilo 
(razen v primeru, ko v skladu z veljavno zakonodajo 
gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti, kar mora 
biti dokumentirano in ustrezno obrazloženo s sklepom 
o zavrženju vloge s strani upravne enote ob oddaji vloge 
oziroma najkasneje v roku 9-tih mesecev od prejema 
sklepa o izboru). V kolikor prijavitelj v roku ministrstvu 
ne bo priložil pravnomočnega gradbenega dovoljenja, 
ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju.

4. Prijavitelj, ki je lokalna skupnost, mora imeti pro-
jekt ustrezno opredeljen v veljavnem aktu o proračunu 
prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih programov (v na-
daljevanju: NRP) – tretji del proračuna. Naziv projekta, 
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zneski in viri financiranja morajo biti v investicijskem do-
kumentu, v obrazcih vloge in v NRP skladni. V naspro-
tnem primeru mora prijavitelj priložiti podpisano izjavo, 
da bo najkasneje do vložitve prvega zahtevka za izpla-
čilo uskladil NRP oziroma posebni del proračuna z na-
zivom projekta, zneski in viri financiranja iz vloge na ta 
javni razpis. Dokazilo o usklajenosti je prijavitelj dolžan 
posredovati najkasneje ob prvem zahtevku za izplačilo.

5. Prijavitelj mora predložiti skico lokacije investici-
je, z navedbo poteka investicije, pri čemer mora biti ne-
dvoumno navedena začetna in končna točka investicije, 
ki je predmet vloge.

6. Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo.
7. Predmet sofinanciranja ne morejo biti projekti, iz 

katerih je razvidno oziroma bo tekom izvedbe projekta 
ali najkasneje v obdobju 5 let po izvedbi projekta ugo-
tovljeno, da na javni turistični infrastrukturi podjetniško 
dejavnost opravljajo:

a) podjetja/organizacije, katerih naložbe škodujejo 
ciljem blažitve podnebnih sprememb: naložbe v zvezi 
s fosilnimi gorivi (vključno z nadaljnjo uporabo), razen za 
toploto/moč na osnovi zemeljskega plina, ki je skladna 
s pogoji iz Priloge III smernic načela, da se ne škoduje 
bistveno (DNSH). Dejavnosti, ki so vključene v sistem 

trgovanja s pravicami do emisije CO2 ali njegovih ekvi-
valentov, razen v kolikor so predvidene emisije bistveno 
nižje od relevantnih primerljivih vrednosti, določenih za 
brezplačno dodelitev;

b) podjetja/organizacije, katerih naložbe škodujejo 
prehodu v krožno gospodarstvo: naložbe v objekte za 
odstranjevanje odpadkov na odlagališčih, v obrate za 
mehansko biološko obdelavo (MBT) in sežigalnice za 
obdelavo odpadkov, pri čemer ta izključitev ne velja za 
naložbe v obrate, namenjene izključno obdelavi nevar-
nih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, obstoječe obra-
te, kjer je naložba namenjena povečanju energetske 
učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje 
ali uporabo ali predelavi materialov iz sežigalnega pe-
pela, pod pogojem da take naložbe ne povzročijo po-
večanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali 
podaljšanja življenjske dobe obrata;

c) podjetja/organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnost-
mi, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpad-
kov dolgoročno škoduje okolju (npr. jedrski odpadki).

7. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora projektov

Strokovna komisija bo vloge ocenila na podlagi 
naslednjih meril:

Merilo Največje št. točk
1. SKLADNOST S STRATEŠKIMI USMERITVAMI NA PODROČJU TURIZMA 5
2.  DVIG KONKURENČNOSTI

2.1. Dvig konkurenčnosti turistične destinacije 10
2.2. Vpliv na razvoj zelene butičnosti 12
2.3. Dopolnitev obstoječe turistične ponudbe 7
2.4. Razvoj novih turističnih produktov 12
 2.5 Dodatna ponudba 15
2.6. Vpliv na prerazporejanje turističnih tokov 5

3.  TRAJNOSTNO PREOBLIKOVANJE
3.1. Okoljska trajnost 12
3.2. Družbena trajnost 7

4. DIGITALIZACIJA 5
 5.  LOKACIJA PROJEKTA 10

Skupaj: 100

Maksimalno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za oce-

njevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji v točki 7.

Vloga mora vsebovati dokazila, iz katerih bo mogo-
če vlogo oceniti po merilih za ocenjevanje vlog.

Spodnja meja za sofinanciranje je najmanj 50 točk 
od 100 točk, v kar ni vključena ocena iz sklopa merila 
»Lokacija projekta, projekt se bo izvajal na obmejnem 
problemskem območju ali na območju TNP«.

Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za so-
financiranje predlaga vloge po vrstnem redu skupnega 
števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene.

V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim sku-
pnim številom točk, bodo imele prednost vloge z višjim 
številom točk po merilu št. 2. (Dvig konkurenčnosti), 
zatem bodo imele prednost vloge pri podmerilu št. 2.4., 
zatem po podmerilu št. 2.5, zatem po podmerilu št. 3.1. 
in zatem po datumu in uri prispetja vloge.

Strokovna komisija bo predstojniku ministrstva v od-
ločanje podala predlog za vloge, ki so prispele na jav-
ni razpis. Minister sprejme končno odločitev s sklepom 

o zavrženju za formalno nepopolne vloge, vključno z ne-
ustrezno dopolnjenimi vlogami (ki so po dopolnitvi še 
vedno formalno nepopolne) in za prepozno prispele vlo-
ge, s sklepom o zavrnitvi za vse vsebinsko neustrezne 
vloge (ki ne izpolnjujejo pogojev), vloge, ki niso dosegle 
praga za sofinanciranje in vloge, ki so sicer dosegle prag 
za sofinanciranje, pa za njihovo sofinanciranje ni bilo na 
voljo razpoložljivih sredstev (razen v primeru, ki ga nava-
jamo v nadaljevanju tega poglavja in v poglavju 8).

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen 
v primeru premajhnega števila vlog, ki bi dosegle mi-
nimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje, ali 
v primeru, ko v okviru posameznega odpiranja javnega 
razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za pod-
poro zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku 
ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, v višini zaproše-
nega sofinanciranja kot izhaja iz vloge ali pa v skrajnem 
primeru, ko prijavitelji ne sprejmejo zmanjšanega obse-
ga sofinanciranja, kot je to pojasnjeno v nadaljevanju 
tega poglavja. Nerazdeljena/neporabljena sredstva iz 
prvega roka za oddajo vlog bodo prijaviteljem lahko za-
gotovljena v okviru drugega odpiranja. Višino morebitnih 
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nerazdeljenih/neporabljenih sredstev, ki bo na razpolago 
za drugo odpiranje, bo ministrstvo objavilo na spletni 
strani, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Vloge se za sofinanciranje potrjujejo v zgoraj na-
vedenem vrstnem redu višine prejetih točk v postopku 
ocenjevanja vlog, skladno z merili. Vendar v primeru, ko 
v okviru javnega razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih 
sredstev za podporo zadnje izmed vlog, ki je po izve-
denem postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, 
do celotnega, to je v višini zaprošenega sofinanciranja 
kot izhaja iz vloge, lahko ministrstvo prijavitelja pozove 
k izjavi oziroma opredelitvi do možnosti izvedbe pro-
jekta z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. V kolikor 
prijavitelj potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinan-
ciranja za izvedbo projekta in da lahko zagotovi dodatna 
lastna sredstva ter ministrstvu posreduje izjavo o zaprtju 
finančne konstrukcije in o izvedbi projekta kljub zmanj-
šanemu obsegu sofinanciranja, ministrstvo izda sklep 
o izboru vloge z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.

V kolikor se prijavitelj ne strinja z izvedbo projek-
ta z manjšim obsegom financiranja, se sofinanciranje 
z nižjim obsegom sofinanciranja lahko ponudi nasle-
dnjemu prijavitelju v vrsti glede na višino prejetih točk 
v postopku ocenjevanja. V primeru, ko po tem postopku 
zmanjšanega sofinanciranja ne sprejme noben prijavi-
telj, ki je po višini prejetih točk dosegel minimalni prag 
za sofinanciranje, pa lahko sredstva v skrajnem primeru 
ostanejo nerazporejena.

V primeru, da posamezni prijavitelj odstopi od 
podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev, se sproščena 
sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjenemu pro-
jektu, ki je naslednji v vrsti za sofinanciranje glede 
na višino prejetih točk, skladno z zgoraj opredeljenim 
postopkom.

8. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpo-

lago za izvedbo razpisa, je 10.000.000,00 EUR.
Okvirna dinamika izplačil sredstev po letih:

Proračunska postavka Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 SKUPAJ
PP 221456 – C3K11IC – Trajnostni razvoj 
slovenskega turizma-Javna turistična 
infrastruktura-NOO-MGRT

2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00

Skupaj 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00

Pravice porabe bodo na razpolago na proračunski 
postavki 221456 – C3K11IC – Trajnostni razvoj sloven-
skega turizma – Javna turistična infrastruktura – NOO 
– MGRT. Sredstva bodo zagotovljena na evidenčnem 
projektu 1611-21-0015.

Pogodbe na osnovi objavljenega javnega razpisa 
ne bodo podpisane, dokler ne bodo zagotovljena sred-
stva na evidenčnem projektu 1611-21-0015 in projekti 
ne bodo uvrščeni v načrt razvojnih programov.

Ministrstvo bo v primeru presežnega interesa s stra-
ni prijaviteljev, kakovosti prejetih vlog ali iz drugih ra-
zlogov, vendar zgolj v primeru, ko bodo zagotovljena 
dodatna razpoložljiva sredstva za predmetni javni razpis 
iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost, inte-
gralna sredstva ali sredstva iz drugih virov financiranja, 
po potrebi lahko pred izdajo sklepov o izboru s spre-
membo javnega razpisa, ki bo objavljena v Uradnem 
listu RS in na spletni strani ministrstva, objavilo zvišanje 
razpisanih sredstev. Zvišanje razpisanih sredstev bo pri 
tem prvenstveno najmanj tolikšno, kolikor znaša razlika 
med obstoječo razpisano vrednostjo in sredstvi, ki so 
potrebna za podporo ene oziroma zadnje izmed vlog, ki 
je po višini prejetih točk zadnja v vrsti za izdajo sklepa 
o izboru, in sicer do višine zaprošenega sofinanciranja, 
kot le-ta izhaja iz vloge. V primeru zagotovitve več doda-
tnih razpoložljivih sredstev (s katerimi je možno podpreti 
več kot zgolj eno oziroma zadnjo izmed vlog, ki so v vrsti 
za sofinanciranje), se projekti izbirajo na enak način kot 
navedeno v poglavju 14, torej glede na število prejetih 
točk v postopku ocenjevanja po merilih (od projektov, ki 
so v vrsti z več, do tistih projektov, ki so v vrsti z manjšim 
številom prejetih točk).

Navedena možnost zvišanja razpisane vrednosti je 
zgolj možnost in ne zaveza, saj v trenutku objave jav-
nega razpisa ministrstvo nima zagotovljenih dodatnih 
razpoložljivih sredstev, nad višino trenutno razpisane 
vrednosti. Ob objavi spremembe javnega razpisa iz 
navedenega razloga bo ministrstvo navedlo novo, višjo 

razpisano vrednost ter tudi vir za to povišanje sredstev. 
Postopek iz prejšnjega odstavka ima prednost pred po-
stopkom zmanjševanja obsega sofinanciranja za vlogo, 
ki je glede na višino prejetih točk v postopku ocenjevanja 
zadnja v vrsti za sofinanciranje, kot je navedeno zgoraj. 
To pomeni, da v kolikor ministrstvo ne bo imelo na voljo 
dodatnih razpoložljivih sredstev za zvišanje razpisane 
vrednosti, se lahko posluži možnosti podpore z zmanj-
šanim obsegom sofinanciranja.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta v obdobju 2022–2024, oziroma 
traja do porabe razpisanih sredstev.

Dinamika sofinanciranja posameznega podprtega 
projekta bo določena s pogodbo o dodelitvi sredstev v od-
visnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od raz-
položljivih pravic porabe oziroma proračunskih sredstev.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
pravic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. 
Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko 
ministrstvo razveljavi razpis in izdane sklepe o izboru, ali 
spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če 
se končni prejemnik ne strinja s predlogom spremem-
be, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali 
spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.

9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov se začne z dnem 
oddaje vloge na javni razpis, razen za stroške za projek-
tno dokumentacijo, ki se začne od 20. 7. 2021. Obdobje 
upravičenosti stroškov se konča 30. 9. 2024.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od dne 
oddaje vloge na javni razpis do 31. 12. 2024.

10. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: 
financiranje upravičenih stroškov na podlagi tega javne-
ga razpisa ne predstavlja državne pomoči.
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11. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

11.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Gradnja in oprema
2. Stroški tržnega komuniciranja in informiranja cilj-

nih javnosti
3. Stroški izdelave projektne dokumentacije in pri-

dobitve ekoloških znakov.
Davek na dodano vrednost in ostali stroški ki niso 

navedeni kot upravičen strošek, so neupravičeni stroški.
Ad1) Gradnja in oprema
Stroški gradnje in opreme zajemajo:
1.1. stroški gradnje:12 pripravljalna dela z izjemo 

nakupa zemljišč, gradbena in inštalacijska dela (GOI 
dela), postavitev, dobava in montaža,

1.2. stroški investicij v opremo in druga opredme-
tena osnovna sredstva (vključno z dobavo, postavitvijo 
in montažo):13

– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in do-
stave gradiv,

– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
Stroški tržnega komuniciranja in informiranja ciljnih 

javnosti se štejejo za upravičene v višini do 5 % celotnih 
upravičenih stroškov projekta. Ostali del se šteje za ne-
upravičene stroške.

Pri tržnem komuniciranju in informiranju je potrebno 
glede na naravo oglaševanja uporabljati znak in znamko 
»I Feel Slovenia« ter pri oblikovanju grafične podobe 
slediti Priročniku celostne grafične podobe znamke Slo-
venije (vir: http://www.ukom.gov.si/si/promocija_sloveni-
je/znamka_slovenije_i_feel_slovenia).

Ad3) Stroški izdelave projektne dokumentacije in 
pridobitve ekoloških znakov

Stroški v okviru te točke se nanašajo zgolj na stro-
ške izdelave projektne dokumentacije in stroške, veza-
ne na pridobitev ekoloških znakov. Stroški v okviru te 
točke se štejejo za upravičene v višini do 5 % celotnih 
upravičenih stroškov projekta. Ostali del se šteje za ne-
upravičene stroške.

11.2 Načini financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi de-

jansko nastalih in plačanih stroškov, katerih nastanek 
upravičenec dokazuje s predložitvijo računov in dokazil 
o njihovem plačilu ter s spremljajočo dokumentacijo (do-
kazila o izboru ponudnikov, dokazila o izvedbi projekta).

Vsi upravičeni stroški se preverjajo in dokazujejo 
kot dejanski stroški na podlagi popolnega in pravilno 
izdanega posameznega zahtevka za izplačilo, ki mu 
morajo biti priloženi:

– ustrezno izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi 
pogodbe o sofinanciranju;

– vse sklenjene pogodbe z izvajalci, vključno s pri-
logami, za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja;

– dokumentacija in dokazila o izvedenih postopkih 
javnih naročil za vse pogodbe iz prejšnje alineje;

– izstavljene gradbene situacije izvajalcev, potrjene 
s strani vršilca strokovnega nadzora;

– potrdila o plačilih vseh računov oziroma gradbe-
nih situacij, priloženih k zahtevku za izplačilo;

– načrt razvojnih programov lokalne skupnosti (v 
primeru, da je prijavitelj lokalna skupnost), iz katerega 
je razvidno, da je projekt imensko in vrednostno usklajen 
(predložiti ob prvem zahtevku za izplačilo).

Upravičenci morajo izvesti projekt v skladu z do-
ločili zakona, ki ureja javno naročanje (za zavezance) 
oziroma v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem 
naročanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovito-
sti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence 
med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti oddaje na-
ročil, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in 
(v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe 
o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko 
izkazuje le na način, da se celoten postopek ustrezno 
dokumentira in obrazloži.

11.3 Intenzivnost sofinanciranja
Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 60 % 

vrednosti upravičenih stroškov.
Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega 

razpisa znaša 10.000 EUR in najvišja višina pomoči 
2.000.0000 EUR.

12. Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta 20. 4. 2022 in 20. 9. 2022. 

Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru 
prvega roka ne bodo porabljena.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v poglavju V. Navodila za izpolnjevanje dokumentacije 
razpisne dokumentacije.

12 Stroški morajo biti v skladu s pravili Slovenskih raču-
novodskih standardov knjiženi kot osnovna sredstva.

13 Stroški morajo biti v skladu s pravili Slovenskih raču-
novodskih standardov knjiženi kot osnovna sredstva.

a) investicije neposredno v javno turistično in-
frastrukturo (oprema za ureditev javne infrastrukture, 
označevanje in urejanje turističnih privlačnosti in zna-
menitosti, osvetlitev, razgledne površine, površine za 
sprostitev …)

b) investicije v spremljajočo infrastrukturo (sanitari-
je, garderobe, investicije v infrastrukturo za zagotavlja-
nje trajnostne mobilnosti, računalniška, digitalna in IT 
oprema za delovanje javne infrastrukture ali izboljšanje 
njene privlačnosti in dostopnosti itd.)

c) investicije v opremo za izboljšanje turistične 
ponudbe, vezane na oblikovanje turističnih produktov 
na ali ob javni turistični infrastrukturi (informacijske in 
vstopne točke, športni rekviziti v javni prosti rabi (npr. 
plezalne stene, fitnes na prostem, druga oprema za ak-
tivni oddih ...), osnovna oprema za premično gostinsko 
ponudbo (npr. stojnice za gostince, ponudbo kmetij in 
lokalnih obrtnikov in umetnikov, oprema za sprostitev in 
sedenje obiskovalcev), oprema za kulturne, kulinarične 
in druge prireditve oziroma dogodke, druga oprema za 
izboljšanje turistične ponudbe in oblikovanje turističnih 
produktov na javnih površinah.

Investicije v opremo iz točke 1.2. c) lahko obsegajo 
do vključno največ 30 % vrednosti celotnih upravičenih 
stroškov investicije.

Pri točki 1.2. b) in c) so upravičeni zgolj stroški opre-
me, ne pa tudi stroški oblikovanja turističnih produktov 
ali stroški dela ponudnikov dodatne ali spremljajoče turi-
stične ponudbe (npr. gostincev, kmetov, obrtnikov, izpo-
sojevalnice opreme, zaposlenih v informacijskih točkah).

Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Projekt mora biti voden na posebnem stroškovnem 

mestu.
Ad2) Stroški tržnega komuniciranja in informiranja 

ciljnih javnosti
Med stroški tržnega komuniciranja in informiranja 

ciljnih javnosti ter projektom mora obstajati neposredna 
povezava. Upravičeni so tisti stroški informiranja in ko-
municiranja, ki se nanašajo na promocijo projekta.

Upravičeni stroški tržnega komuniciranja in informi-
ranja ciljnih javnosti so:

– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani,
– stroški objav v tiskanih, audio, TV in digitalnih 

medijih,
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Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljub ljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vlo-
ge, ki bodo do navedenih rokov osebno oddane v času 
uradnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) oziroma 
do navedenih rokov priporočeno oddane na pošti. Upo-
števal se bo datum razviden iz poštnega žiga, odtisnje-
nega na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši 
od roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne 
bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru nepo-
sredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa velja 
datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, 
ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev 
vlog. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti 
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez 
okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za sofinan-
ciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo 
in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah« in 
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpira-

nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministr-
stva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo 
vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem 
vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: 
http://www.mgrt.gov.si.

Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravo-
časnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge na zadnji rok za oddajo vlog, se ne bodo obravna-
vale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati 
(višati) višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, 
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali 
tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale 
vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve 
sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od 
osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s skle-
pom zavržene.

Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili 
za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravilno ozna-
čene, pravočasne, formalno popolne ter hkrati ustrezne 
(izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa) vloge. Vloga, 
ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa/razpisne do-
kumentacije, se kot neustrezna zavrne.

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku dni od datuma odpiranja vlog. O do-
delitvi sredstev bo odločeno s sklepom predstojnika 
ministrstva.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru in skla-
dno s pozivom ministrstva pozvani k podpisu pogodbe 
o dodelitvi sredstev. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru, lahko prijavitelj v tridesetih 
dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo 
tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet 
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o dode-
litvi sredstev z ostalimi (izbranimi) končnimi prejemniki.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
ministrstva.

15. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Prijavitelji so pri izvedbi projektov dolžni informirati 

in obveščati ciljne javnosti.
– ob odobritvi in zaključku objava na spletni strani 

in družbenih omrežjih ter informacija za medije, informi-
ranje preko e-informatorja, intervjuji s končnimi uporab-
niki (možnost skupne spletne komunikacijske aktivnosti 
z Evropsko komisijo).

Izbrani prijavitelj mora najkasneje 14 dni po pod-
pisu pogodbe na svoji spletni strani objaviti informacijo 
o projektu, ki je predmet sofinanciranja (naziv projekta, 
celotna vrednost projekta ter znesek sofinanciranja iz 
sklada NOO, datum pričetka in zaključka projekta). Na-
vesti mora tudi informacijo o viru financiranja: Načrt za 
okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, 
trajnostna in vključujoča rast, komponenta K4: Trajnostni 
razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dedi-
ščino in naložba IC: Trajnostni razvoj javne in skupne 
turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turi-
stičnih destinacijah. Kratka predstavitev projekta mora 
vsebovati namen in cilje oziroma kazalnike, ki bodo 
s projektom doseženi. Ob zaključku projekta se objavijo 
tudi doseženi rezultati.

Na vidnem mestu mora biti prikazan emblem Unije 
in ustrezna izjava o financiranju z napisom »Financira 
Evropska unija – NextGenerationEU«. Emblem in napis 
mora biti tudi na gradbiščni tabli, če je ta v okviru inve-
sticije predvidena.

Poleg navedenega je potrebno pripraviti tudi infor-
macijo za medije in izvajati sprotno informiranje preko 
e-informatorja in spletne strani, ko bo le-ta vzpostavljena 
(novice, intervju z izbranim prijaviteljem).

Podrobnejše pravice in obveznosti glede komunici-
ranja in obveščanja uredijo v pogodbi o sofinanciranju.

16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in 
sprem ljanja ter evidentiranja

Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati dostopnost 
in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
projekt in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim 
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj še 10 let po zaključku projekta.

Končni prejemnik mora voditi in spremljati porabo 
sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike 
nepovratnih sredstev, za katere pa bo končni prejemnik 
dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Končni prejemnik mora omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. 
Nadzor se izvaja s strani ministrstva, koordinacijskega 
organa (Urad MF za okrevanje in odpornost – URSOO), 
nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor 
nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za 
stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali 
evropskih nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni 
organi).

Končni prejemnik bo moral nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancira-
nega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo 
končni prejemnik moral omogočil vpogled v računalniške 
in računovodske programe, listine in postopke v zvezi 
z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz doku-
mentarnih in informacijskih sistemov). Končni prejemnik 
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bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno 
pisno obveščen, ministrstvo ali drug nadzorni organ pa 
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. 
Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporo-
čili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obve-
ščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.

18. Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852

Prijavitelj mora pri pripravi projekta upoštevati »na-
čelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne 
podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistve-
no škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Pri tem se upoštevata 
tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv pro-
izvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v nji-
hovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti 
upošteva pro izvodnja, uporaba in konec življenjske dobe 
teh pro izvodov in storitev.

Šteje se, da dejavnost bistveno škoduje:
(a) blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost 

privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;
(b) prilagajanju podnebnim spremembam, kadar 

dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva na 
sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, 
na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

(c) trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih 
virov, kadar dejavnost škoduje:

(i) dobremu stanju ali dobremu ekološkem po-
tencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzem-
nimi vodami, ali

(ii) dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
(d) krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečeva-

njem odpadkov in recikliranjem, kadar:
(i) dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri 

uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe narav-
nih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in 
zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla pro izvodov, 
vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, 
možnosti ponovne uporabe ali recikliranja pro izvodov;

(ii) dejavnost privede do znatnega povečanja 
nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen se-
žiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali

(iii) lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bi-
stveno in dolgoročno škoduje okolju;

(e) preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, 
kadar dejavnost privede do znatnega povečanja emisij 
onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s sta-
njem pred začetkom izvajanja te dejavnosti;

(f) varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosi-
stemov, kadar je dejavnost:

(i) znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost 
ekosistemov ali

(ii) škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in 
vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.

19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, 
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja 
enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral rezultate operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

20. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu po-
sredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovlje-
no v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR 
in ZVOP-1. V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splo-
šne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih 
podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na 
povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/var-
stvo_osebnih_podatkov/.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah mi-
nistrstva je navedeno v Prilogi št. 2 kot delu razpisne 
dokumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lah-
ko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj 
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču pri-
javitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih mini-
strstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je 
izvedba javnega razpisa ali javnega poziva, vodenje 
podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo 
in nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa ali 
javnega poziva in o izvajanju pogodbe o (so)financira-
nju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi 
izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava 
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi or-
gani (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi 
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali 
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih 
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno 
uporabljati ministrstvo.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je 
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, 
se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, 
ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, 
programsko območje upravičenca in znesek javnih vi-
rov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji 
in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu 
z ZDIJZ.

21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja mejnikov, rezultatov in kazalnikov projekta

Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednote-
nja projekta dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in rezultatov projekta.

Doseganje cilja, ki ga bo potrebno spremljati (sprem-
ljanje od leta 2022–2027) je število podprtih projektov in 
doseganje rezultatov, opredeljenih v vlogi prijavitelja.

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete doku-
mentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o do-
delitvi sredstev.

V primeru, da med izvajanjem projekta pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, ministr-
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stvo lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev ter 
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila 
sredstev v proračunski sklad NOO.

V primeru, da končni prejemnik ob zaključku projekta 
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko 
ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma 
sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva naka-
zila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika 
do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO.

22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali 
izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa končni prejemnik ministrstva 
ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani 
ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministr-
stva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene 
listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od 
pogodbe, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupra-
vičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev 
v proračunski sklad NOO. Če je takšno ravnanje namer-
no, se bo obravnavalo kot goljufija.

23. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na pro-
jektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od po-
godbe, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupravi-
čeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev 
v proračunski sklad NOO.

24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega projekta ali, da je višina financiranja pro-
jekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno 
financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega 
koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvoj-
no uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdat-
kov, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo 
že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev 
v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavlja-
nje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija

25. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi 
potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izde-
lavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, 
so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne ob-
jave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani 
MGRT https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/?date=&
titleref=&publisher%5B%5D=25&type=in spletni strani 
URSOO https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-se-
stavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/o-uradu/.

26. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov gp.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov naj-
kasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja 
najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne objave/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni stra-
ni, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skriv-
nosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/dr-
zavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-ra-
zvoj-in-tehnologijo/javne objave/.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3310-53/2021/3 Ob-1570/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 91. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in 
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih pro-
izvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije 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, 
89/20, 152/20, 121/21 in 11/22; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba), objavlja

26. javni razpis
za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska 

gospodarstva za leto 2022  
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne 

učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 
namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na 

kmetijskih gospodarstvih

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 6. točke prvega 
odstavka 5. člena Uredbe.

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.400.000 EUR, ki se razdelijo po 
naslednjih sklopih:
– 400.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 1.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
– 400.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb 
(sklop C).
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Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP V233012 Program razvoja 
podeželja 14-20 – EURI – EU.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
100 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti
Cilj operacije: Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.
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 21. marca 2022 do vključno 25. maja 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.

2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so v skladu s 6. točko prvega 

odstavka 5. člena Uredbe naslednje naložbe v krožno 
gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih:

a) povečanje učinkovite rabe energije (v nadaljnjem 
besedilu: URE) in spodbujanje uporabe obnovljivih virov 
energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) za lastne potrebe 
kmetijskega gospodarstva:

– ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče 
opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogreval-
nih sistemov: hlevi za rejo plemenskih svinj in tekačev, 
hlevi za rejo perutnine, objekti za skladiščenje in sušenje 
krme, objekti za sušenje hmelja ter objekti za sušenje 
kmetijskih pro izvodov,

– naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji 
objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izola-
tivnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,

– nakup energetsko varčnejše opreme: skladišča 
in hladilnice za kmetijske pridelke, steklenjaki in pla-
stenjaki,

– naložbe v pro izvodnjo električne in toplotne energije;
b) ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči;
c) novogradnja kompostarn za kompostiranje ra-

stlinskih ostankov oziroma rastlinskih ostankov in živin-
skih gnojil brez uporabe neorganskih materialov;

č) nakup opreme za vnovično uporabo vode in 
stranskih pro izvodov na kmetijskem gospodarstvu.

2. Naložbe iz prejšnje točke se v skladu s tretjim 
odstavkom 5. člena Uredbe izvajajo kot individualne 
ali kolektivne naložbe in se podpirajo s cilji iz druge-
ga odstavka 5. člena Uredbe, razen ciljev iz pod č), 
e) in f) 2. točke ter ciljev iz 3. in 4. točke drugega od-
stavka 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. Poleg postopkov iz prejšnje točke se za primarno 
pridelavo kmetijskih pro izvodov štejejo tudi:

– smukanje, rezanje, drobljenje, mletje in sušenje 
zelišč,

– priprava hmelja, ki se skladno s predpisom, ki 
ureja certificiranje pridelka hmelja šteje kot postopek 
zaključnega sušenja in zaključnega pakiranja hmelja, 
izveden v zaprtem delovnem procesu in

– čiščenje, odstranjevanje neželenih primesi, po-
škodovanih ali premajhnih semen ter sušenje semen 
kmetijskih rastlin za skladiščenje.

5. 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, 4/20 in 6/22; v nadaljnjem 
besedilu: 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:
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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 in

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. čle-

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

a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz 
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe in 23. toč-
ke 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 or-
gana občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in pro-
gram 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 pogoje iz 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 10. in 11. točke 10. člena 
Uredbe se za enostavni objekt izkazuje z izrisom tlorisa 
in prereza enostavnega objekta, z navedbo njegovih 
konstrukcijskih elementov, v merilu M 1:50 ali M 1:100;

f) primeren prihodek v višini 1,5 letne bruto minimal-
ne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji iz 16. točke 
10. člena Uredbe za leto 2021 znaša 18.436,32 eurov;

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

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

– 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, pri čemer je skupna 
priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena 
Uredbe.

3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpi-
sni dokumentaciji.
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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 Republiki 
Sloveniji iz 2. točke 11. člena Uredbe v letu 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 na področju živinoreje, pogoje 
iz 17. člena Uredbe, pri čemer mora biti zbirna vloga iz 
9. in 10. točke 17. člena Uredbe vložena v letu 2021;

č) če gre za naložbe v pridelavo medu in drugih 
čebeljih pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic ali čebeljih 
družin, pogoje iz 18. člena Uredbe, razen pogojev iz 
1. do 3. točke prvega odstavka 18. člena Uredbe;

d) če gre za naložbe, namenjene URE, in pridobiva-
nju energije iz OVE, 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 
26. javni razpis iz Priloge 1 razpisne dokumentacije (v 
nadaljnjem besedilu: Seznam upravičenih stroškov).

5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 1., 12., 13., 14., 

19., 21. in 22. točki prvega odstavka 7. člena Uredbe, 
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-iz-
bor-operacij_13.-sprememba.pdf, in so podrobneje 
opredeljena v tem poglavju.

2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni 
prag 25 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 25 točk 
za sklop A, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, 
do porabe razpisanih sredstev. Med vlogami na javni raz-
pis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila 
točk, ki znaša 30 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 zahtevanih prilog in dokazil oziroma so 
priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega 
merila oceni z 0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe nosilcev 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 iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in 
izravnalnih plačil, v koledarskem letu po letu zaključka naložbe, ki ga upravičenec opredeli 
v prijavnem obrazcu.

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

18.436,32 EUR/PDM 
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo 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 kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih upravičenec opredeli 
v prijavnem obrazcu kot predvideno stanje v koledarskem letu po letu zaključka naložbe.

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

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 10
1. uporabi:
– več kot 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma nasadi trajnih rastlin 
na njivskih površinah oziroma
– več kot 5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 8 GVŽ rejnih živali,
– več kot 50 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 8
1. uporabi:
– več kot 1,5 do vključno 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,45 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali,
– od 41 do vključno 50 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 6
1. uporabi:
– več kot 1,2 do vključno 1,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,4 do vključno 0,45 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 3 do vključno 4 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 6 do vključno 7 GVŽ rejnih živali,
– od 31 do vključno 40 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 4
1. v uporabi:
– več kot 1,0 do vključno 1,2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 2,5 do vključno 3 ha njivskih površin;
2. v reji:
– več kot 5 do vključno 6 GVŽ rejnih živali,
– od 21 do vključno 30 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 2
1. uporabi:
– več kot 0,8 do vključno 1,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
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– več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 2 do vključno 2,5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 4 do vključno 5 GVŽ rejnih živali,
– od 11 do vključno 20 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 1
1. uporabi:
– več kot 0,6 do vključno 0,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 1,5 do vključno 2 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 3 do vključno 4 GVŽ rejnih živali,
– od 6 do vključno 10 čebeljih panjev.

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

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 10
1. uporabi:
– več kot 3,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma nasadi trajnih rastlin 
na njivskih površinah oziroma
– več kot 7 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 12 GVŽ rejnih živali,
– več kot 70 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 8
1. uporabi:
– več kot 2,8 do vključno 3,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,45 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 6,5 do vključno 7 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 11 do vključno 12 GVŽ rejnih živali,
– od 66 do vključno 70 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 6
1. uporabi:
– več kot 2,5 do vključno 2,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,4 do vključno 0,45 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 6 do vključno 6,5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 10 do vključno 11 GVŽ rejnih živali,
– od 61 do vključno 65 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 4
1. uporabi:
– več kot 2,3 do vključno 2,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 5,5 do vključno 6 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 9 do vključno 10 GVŽ rejnih živali,
– od 56 do vključno 60 čebeljih panjev.
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Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 2
1. uporabi:
– več kot 2 do vključno 2,3 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 5 do vključno 5,5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 8 do vključno 9 GVŽ rejnih živali,
– od 51 do vključno 55 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 1
1. uporabi:
– več kot 1,5 do vključno 2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali,
– od 46 do vključno 50 čebeljih panjev.

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 30
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 VODOVARSTVENIH 
OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno 
št. točk 6)

6

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo v ureditev skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila in ima v uporabi najmanj 0,5 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih 
območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VVO), pri čemer 
se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega najmanj 
1 ha na najožjih VVO. 

6

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO. 4
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, 
od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

2

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 0,5 in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO. 1
2.3. 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
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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

2.4 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)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje sheme kakovosti 
hrane oziroma pridelavo vina, vključenega v registrirane sheme za vino. Upravičenec izkazuje 
vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za pro izvode iz sheme kakovosti ali 
odločbo o oceni vina.

5

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: 3
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme kakovosti: zaščitena 
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja 
kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno označbo 
porekla.
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 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. 

5
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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 temu 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

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 odstotkov. 5
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma 
sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5

Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov 
celotne naložbe.

5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov. 4
Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 15 in manj kot 25 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

4

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

3

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 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 v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 10 in manj kot 15 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

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

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 30 do vključno 40 odstotkov. 2
Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

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 30 odstotkov. 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

Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja manj kot 5 odstotkov upravičenih stroškov 
celotne naložbe.

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, ter uvedba novih 
kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel 
ob oddaji zbirne vloge za leto 2021.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 2 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: 
zavarovane sorte rastlin).
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, so določene v Prilogi 12 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).
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Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena Uredbe KOPOP.
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.
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 najmanj polovici površine 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu. Če gre za rejo živali, morata 
nova kmetijska pro izvoda predstavljati najmanj polovico ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu.

5

Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 20 odstotkih 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu, kar je razvidno iz zbirne vloge 
za leto 2021.

4

Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih 
zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 
2021.

4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju dobrega počutja živali 
iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 
20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

4

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

4

Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na najmanj četrtini površine 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu. Če gre za rejo živali, morata 
nova kmetijska pro izvoda predstavljati najmanj četrtino ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so v reji 
na kmetijskem gospodarstvu.

4

Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 10 in manj kot 
20 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu, kar je razvidno iz 
zbirne vloge za leto 2021.

3

Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu, kar je razvidno iz zbirne vloge 
za leto 2021.

3

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 najmanj polovici površine kmetijskih zemljišč, 
ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu. Če gre za rejo živali, mora nov kmetijski pro-
izvod predstavljati najmanj polovico ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so v reji na kmetijskem 
gospodarstvu.

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. 

3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju dobrega počutja živali 
iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 10 in 
manj kot 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

3

Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 5 in manj kot 
10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu, kar je razvidno iz 
zbirne vloge za leto 2021.

2

Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površine 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu, kar je razvidno iz zbirne vloge 
za leto 2021.

2

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

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju dobrega počutja živali 
iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5 in 
manj kot 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

2

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na najmanj četrtini površine kmetijskih zemljišč, 
ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu. Če gre za rejo živali, mora nov kmetijski pro-
izvod predstavljati najmanj četrtino ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so 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. 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.



Stran 496 / Št. 26 / 25. 2. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks 
št. točk

Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu upravičenca se vlogi 
na javni razpis priložita »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih 
in manj zahtevnih objektov) ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali 
rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in 
vsebino energetskega pregleda.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 5
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 5
Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 50 odstotkov upravičenih 
stroškov celotne naložbe.

5

Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme, ki predstavlja najmanj 25 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

5

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 25 odstotkov upravičenih 
stroškov celotne naložbe.

5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo. 

4

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

4

Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme ki predstavlja najmanj 15 in manj kot 
25 odstotkov upravičenih stroškov celotne opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

4

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 15 in manj kot 25 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

4

Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 35 in manj kot 
50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski stres za živali in 
povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za novogradnje 
hlevov), predstavljajo najmanj 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh 
inštalacijskih del.

4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo. 

3

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

3

Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme ki predstavlja najmanj 10 in manj kot 
15 odstotkov upravičenih stroškov celotne opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

3

Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 25 in manj kot 
35 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

3

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 10 in manj kot 15 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski stres za živali in 
povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za novogradnje 
hlevov), predstavljajo najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme 
oziroma vseh inštalacijskih del.

3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo. 

2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

2

Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme ki predstavlja najmanj 5 in manj kot 
10 odstotkov vrednosti celotne opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

2

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

2

Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 15 in manj kot 
25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

2

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski stres za živali in 
povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za novogradnje 
hlevov), predstavljajo najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme 
oziroma vseh inštalacijskih del.

2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

1

Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme ki predstavlja manj kot 5 odstotkov 
vrednosti celotne opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

1

Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 5 in manj kot 
15 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

1

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja manj kot 5 odstotkov upravičenih 
stroškov celotne naložbe.

1
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5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posamez-
nikov 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 10) – velja za 
zahtevne naložbe

0 5

Upošteva se izračun 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. 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 od vključno 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 in manj kot 
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, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, 
najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
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
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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 evrov 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 dodeljenih 
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.

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,
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– 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 
zaposlena ena oseba za polni delovni čas, 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 zaposleno eno osebo kot kmetijskega delavca za polni delovni 
čas, 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, 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 zaposleni najmanj dve osebi za polni delovni čas, 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 zaposleni najmanj dve osebi kot kmetijska delavca za polni 
delovni čas, ki nista člana kmetije.
Nosilec ali član kmetije, katere nosilec je upravičenec, ima 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 10 10
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 upoštevajo 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.
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
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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.

2.2 MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5) 5 5
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, ki bodo izvedli 
naložbo v prilagoditev obstoječim standardom EU – ureditev skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja šestmesečno 
skladiščenje živinskih gnojil, če bodo to naložbo izvedli v roku 24 mesecev 
od datuma vzpostavitve kmetije v skladu z Uredbo za mlade kmete.

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 predpisom, ki 
ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov, se ocenjuje 
povprečno število točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov 
skupine kmetov, če ima 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/ha, ki jih 
prejmejo kmetijska gospodarstva članov, deli s številom vseh članov skupine 
kmetov. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)

2 2

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo 
v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in ima v uporabi najmanj 
1 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO, 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, ki izvaja naložbo v ureditev 
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, če ima najmanj polovica članov 
skupine kmetov, v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih površin na VVO, od tega 
najmanj 0,5 ha na najožjih VVO, pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na 
VVO, od tega najmanj 1 ha na najožjih VVO.

2 2

Najmanj polovica članov skupine kmetov ima v uporabi najmanj 3 ha 
kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 1 ha na najožjih VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha 
kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

1 1

Najmanj polovica članov skupine kmetov ima v uporabi najmanj 1 ha in manj 
kot 3 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih iz PRP 2014-2020, 
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 na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.

1 1

Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima 
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih iz 
PRP 2014-2020.

3.4. 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.
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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 Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina vključenega 
v registrirane sheme za vino. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo 
kakovosti s certifikatom ali odločbo za pro izvode iz sheme kakovosti ali 
z odločbo o oceni vina.
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 oziroma pridelavo vina 
z zaščitenim geografskim poreklom.
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 imelo 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:

3 3

– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme 
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
Najmanj polovica članov skupine kmetov je imelo 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, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
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 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.
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
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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

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 v letu 2021. 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 bila v letu 2021 vključena 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 in poslovnega sodelovanja 
v okviru skupin ali organizacij pro izvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih 
združenj in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega sodelovanja v letu 
2021. Članstvo upravičenca 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.
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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 podprte 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 temu 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.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5 5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 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 
80 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti 
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5 5

Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 25 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

5 5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 
80 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 
60 do vključno 80 odstotkov.
Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 15 in manj 
kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

4 4

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 
60 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 40 
do vključno 60 odstotkov.
Naložba se nanaša na zamenjavo opreme v gospodarskih poslopjih, ki so 
vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki 
ureja register kulturne dediščine.

3 3
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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 v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 10 in manj 
kot 15 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

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

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 30 do vključno 
40 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 
30 do vključno 40 odstotkov.
Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 5 in manj kot 
10 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

2 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 1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 
30 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 30 odstotkov.
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

Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja manj kot 5 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

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 ter uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč 
oziroma večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji 
zbirne vloge za leto 2021.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, so določene v Prilogi 12 Uredbe 
KOPOP.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena 
Uredbe KOPOP.
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.
Upravičenec oziroma najmanj en član skupine kmetov 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 je vključen v izvajanje 
projekta evropskega inovacijskega partnerstva.

5 5

Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na najmanj 
polovici površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem 
gospodarstvu. Če gre za rejo živali, morata nova kmetijska pro-
izvoda predstavljati najmanj polovico ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu.

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 najmanj polovici površine kmetijskih 
zemljišč, ki so v uporabi na njihovih kmetijskihm gospodarstvih. Če gre 
za rejo živali, morata nova kmetijska pro izvoda predstavljati najmanj 
polovico ekvivalentov GVŽ rejnih živali, ki so v reji na njihovih kmetijskih 
gospodarstvih.
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Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo sorte rastlin, ki jim 
grozi genska erozija, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki 
so vključena v naložbo, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2021. 

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi 
na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je razvidno iz zbirne 
vloge za leto 2021.

4 4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju 
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za 
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 20 odstotkov vrednosti celotne 
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

4 4

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 bosta najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na najmanj 
četrtini površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem 
gospodarstvu. Če gre za rejo živali, morata nova kmetijska pro-
izvoda predstavljati najmanj četrtino ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so v reji 
na kmetijskem gospodarstvu.

4 4

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 najmanj četrtini površine kmetijskih zemljišč, ki so 
v uporabi na njihovih kmetijskih gospodarstvih. Če gre za rejo živali, morata 
nova kmetijska pro izvoda predstavljati najmanj četrtino ekvivalentov GVŽ 
rejnih živali, ki so v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi 
genska erozija, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2021.

3 3

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, 
ki so v uporabi na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je 
razvidno iz zbirne vloge za leto 2021.

3 3

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na najmanj polovici površine 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu. Če gre 
za rejo živali, mora nov kmetijski pro izvod predstavljati najmanj polovico 
ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so v reji na kmetijskem gospodarstvu.

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 uvedlo nov kmetijski 
pro izvod na najmanj polovici površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na 
njihovih kmetijskih gospodarstvih. Če gre za rejo živali, mora nov kmetijski 
pro izvod predstavljati najmanj polovico ekvivalentov GVŽ rejnih živali, ki so 
v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljaven patent.

3 3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju 
dobrega počutja živali, iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za 
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov 
vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

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

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo sorte rastlin, 
ki jim grozi genska erozija, na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih 
površine kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi na njihovih kmetijskih 
gospodarstvih, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2021.

2 2

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki 
jih imajo v uporabi na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz 
zbirne vloge za leto 2021.

2 2
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Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju 
dobrega počutja živali, iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za 
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov 
vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

2 2

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

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na najmanj četrtini površine 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu. Če gre 
za rejo živali, mora nov kmetijski pro izvod predstavljati najmanj četrtino 
ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so v reji na kmetijskem gospodarstvu.

2 2

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 uvedlo nov kmetijski 
pro izvod na najmanj četrtini površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na 
njihovih kmetijskih gospodarstvih. Če gre za rejo živali, mora nov kmetijski 
pro izvod predstavljati najmanj četrtino ekvivalentov GVŽ rejnih živali, ki so 
v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

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. 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.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov 
skupine kmetov, se vlogi na javni razpis priložita »Elaborat gradbene fizike« 
(če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) ali 
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za 
izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5 5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov 
bo rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5 5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.
Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme, ki predstavlja 
najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne opreme oziroma vseh 
inštalacijskih del.

5 5

Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 
50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

5 5

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 
25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme ki predstavlja 
najmanj 15 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne opreme 
oziroma vseh inštalacijskih del.

4 4
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Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 35 
in manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

4 4

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 15 
in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

4 4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski 
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih 
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 20 
odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih 
del.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme, ki predstavlja 
najmanj 10 in manj kot 15 odstotkov upravičenih stroškov celotne opreme 
oziroma vseh inštalacijskih del.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 25 
in manj kot 35 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 10 
in manj kot 15 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

3 3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski 
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih 
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 10 in 
manj kot 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh 
inštalacijskih del.

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

2 2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

2 2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme, ki predstavlja 
najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov vrednosti celotne opreme oziroma vseh 
inštalacijskih del.

2 2

Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 15 
in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

2 2

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 5 
in manj kot 10 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

2 2

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski 
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev, iz Seznama upravičenih 
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5 in 
manj kot 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh 
inštalacijskih del.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

1 1

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede 
na stanje pred naložbo.
Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme, ki predstavlja 
manj kot 5 odstotkov vrednosti celotne opreme oziroma vseh inštalacijskih 
del.

1 1
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Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 5 
in manj kot 15 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

1 1

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja manj kot 
5 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

1 1

6. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C jav-
nega 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 5) 10 10

Upošteva se izračun 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 20)

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.
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.

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 skupnega prihodka/PDM.

9
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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

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 več 
kot 70.000 do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

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
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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 na področju 
podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije na dan objave javnega razpisa oziroma ima 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. 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.
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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 predpisom, ki 
ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost. Upoštevajo se podatki na 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/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 sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, 
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 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)

2 2

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo 
v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in ima v uporabi najmanj 
1 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO, pri 
čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na 
VVO, od tega najmanj 1 ha na najožjih VVO.

2 2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima 
v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 1 ha na 
najožjih VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha 
kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima 
v uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin na VVO, od tega 
najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

3.3. 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 iz PRP 2014-2020, 
pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, 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 iz 
PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

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 iz 
PRP 2014-2020.

3.4. 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 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 izvajanje 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 Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina vključenega 
v registrirane sheme za vino. 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 ali z odločbo o oceni vina.
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 oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim poreklom.
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 izvajajo kolektivno naložbo, je imelo 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:

3 3

– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme 
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
Najmanj polovica članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo 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, višja kakovost ali
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– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
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 pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo 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.
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 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 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 v letu 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 
v letu 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.
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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, vključenih v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 
v letu 2021. 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, je bila v letu 2021 
vključena 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 v različne oblike pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij pro izvajalcev, zadrug, 
gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega 
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 temu 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

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 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 80 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

Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 25 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

5 5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 
80 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 60 do vključno 
80 odstotkov.
Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 15 in manj 
kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

4 4

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

3 3

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 
60 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 40 do vključno 
60 odstotkov.
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 v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 10 in manj 
kot 15 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

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

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 30 do vključno 
40 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 30 do vključno 
40 odstotkov.
Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja najmanj 5 in manj kot 
10 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

2 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 1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 
30 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 
30 odstotkov.
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

Naložba v ponovno uporabo odpadne vode predstavlja manj kot 5 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

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 ter uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč 
oziroma večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji 
zbirne vloge za leto 2021.
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Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, so določene v Prilogi 12 Uredbe 
KOPOP.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena 
Uredbe KOPOP.
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.
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 vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na najmanj 
polovici površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem 
gospodarstvu. Če gre za rejo živali, morata nova kmetijska 
pro izvoda predstavljati najmanj polovico ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu.

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, uvedlo najmanj dva nova kmetijska pro izvoda 
na najmanj polovici površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na njihovih 
kmetijskih gospodarstvih. Če gre za rejo živali, morata nova kmetijska 
pro izvoda predstavljati najmanj polovico ekvivalentov GVŽ rejnih živali, ki so 
v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim 
grozi genska erozija, na najmanj 20 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so 
v uporabi na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na 
javni razpis.

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi 
na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 
2021.

4 4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju 
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za 
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 20 odstotkov vrednosti celotne 
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

4 4

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 pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na 
najmanj četrtini površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na 
kmetijskem gospodarstvu. Če gre za rejo živali, morata nova kmetijska 
pro izvoda predstavljati najmanj četrtino ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu.

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 bo najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uvedlo najmanj dva nova kmetijska pro izvoda 
na najmanj četrtini površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na njihovih 
kmetijskihm gospodarstvih. Če gre za rejo živali, morata nova kmetijska 
pro izvoda predstavljati najmanj četrtino ekvivalentov GVŽ rejnih živali, ki so 
v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
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Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim 
grozi genska erozija, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar 
je razvidno iz zbirne vloge za leto 2021.

3 3

Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, 
ki so v uporabi na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz zbirne 
vloge za leto 2021.

3 3

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na najmanj polovici površine 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu. Če gre 
za rejo živali, mora nov kmetijski pro izvod predstavljati najmanj polovico 
ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so v reji na kmetijskem gospodarstvu.

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 najmanj polovici površine 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na njihovih kmetijskih gospodarstvih. Če 
gre za rejo živali, mora nov kmetijski pro izvod predstavljati najmanj polovico 
ekvivalentov GVŽ rejnih živali, ki so v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljaven patent.

3 3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju 
dobrega počutja živali, iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za 
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov 
vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

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 pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo.

3 3

Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi 
genska erozija na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površine kmetijskih 
zemljišč, ki so v uporabi na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno 
iz zbirne vloge za leto 2021.

2 2

Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin na 
najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi 
na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2021.

2 2

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju 
dobrega počutja živali, iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za 
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov 
vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

2 2

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

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na najmanj četrtini površine 
kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi na kmetijskem gospodarstvu. Če gre 
za rejo živali, mora nov kmetijski pro izvod predstavljati najmanj četrtino 
ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki so v reji na kmetijskem gospodarstvu.

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 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 najmanj četrtini površine kmetijskih 
zemljišč, ki so v uporabi na njihovih kmetijskih gospodarstvih. Če gre za rejo 
živali, mora nov kmetijski pro izvod predstavljati najmanj četrtino ekvivalentov 
GVŽ rejnih živali, ki so v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
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. 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.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov 
skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja 
kolektivno naložbo, se vlogi na javni razpis priložita »Elaborat gradbene 
fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov) ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme 
ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja 
metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5 5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5 5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.
Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme, ki predstavlja 
najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne opreme oziroma vseh 
inštalacijskih del.

5 5

Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 
50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

5 5

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 
25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme, ki predstavlja 
najmanj 15 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne opreme 
oziroma vseh inštalacijskih del.

4 4

Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 35 
in manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

4 4

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 15 
in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

4 4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski 
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih 
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 20 odstotkov 
vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.



Stran 520 / Št. 26 / 25. 2. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme, ki predstavlja 
najmanj 10 in manj kot 15 odstotkov upravičenih stroškov celotne opreme 
oziroma vseh inštalacijskih del.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev mikrobioplinarne, ki predstavlja najmanj 25 
in manj kot 35 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 10 
in manj kot 15 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

3 3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski 
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih 
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 10 in 
manj kot 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh 
inštalacijskih del.

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

2 2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

2 2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme, ki predstavlja 
najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov vrednosti celotne opreme oziroma vseh 
inštalacijskih del.

2 2

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja najmanj 5 
in manj kot 10 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

2 2

Naložba se nanaša na nakup in postavitev mikrobioplinarne, ki predstavlja 
najmanj 15 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

2 2

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski 
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih 
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5 in 
manj kot 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh 
inštalacijskih del.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

1 1

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede 
na stanje pred naložbo.
Naložba se nanaša na nakup energetsko varčnejše opreme, ki predstavlja 
manj kot 5 odstotkov vrednosti celotne opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

1 1

Naložba se nanaša na nakup in postavitev mikrobioplinarne, ki predstavlja 
najmanj 5 in manj kot 15 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

1 1

Naložba se nanaša na ureditev kompostarne, ki predstavlja manj kot 
5 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

1 1

7. Finančne določbe: finančne določbe so v 28. čle-
nu Uredbe, razen v tretjem in četrtem odstavku 28. člena 
Uredbe.

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

litev 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 samostojnih 

podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in 
naložbe skupin kmetov,

– sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posa-
meznikov in pravnih oseb.
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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 Ko-
misije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o do-
polnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in osta-
limi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obraču-
nov, 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 plačilnih rokov in menjalnim 
tečajem, ki se uporablja pri pripravi 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 upravi-

čenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še ob-
veznosti iz 27. člena Uredbe, razen obveznosti iz 4., 5., 
6., 7., 8. 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 iz 11. točke 
prvega odstavka 27. člena Uredbe:

– 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 3 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 podatke 
bo obdelovala Agencija Republike Slovenije za kme-
tijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
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

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 pri skrbi za oko-

lje, inovacijah in podnebnih spremembah: 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) 2021/2116 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 
2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju sku-
pne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187) 
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 pod-
pore oziroma izplačilo, tako ustvarjeni pogoji pa niso 
v skladu s cilji operacije Naložbe za izboljšanje splošne 
učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev.

9. Vlaganje zahtevka 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 – ZJN3«;

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 zaokro-
ženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografija-
mi plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene 
table ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvi-
dna označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnaj-
stim odstavkom 102. člena Uredbe.

3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec 
ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi 
pogoje iz 26. člena Uredbe, razen pogojev iz 2., 4., 5. in 
11. točke prvega odstavka 26. člena Uredbo, pogojev iz 
prve in druge alineje drugega odstavka 26. člena Uredbe 
in pogojev iz 3. točke tretjega odstavka 26. člena Uredbe.
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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.      
…….      
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3. ZADRUGA 

3.1. Podatki o zadrugi 

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

 

Število vseh članov zadruge  
 

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  
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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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Št. 3310-63/2021/2 Ob-1571/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:

– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih pro izvodov iz Programa 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, 89/20, 121/21 in 11/22; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zve-
zi s predelavo kmetijskih pro izvodov v nekmetijske pro-
izvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020«, 
ki se vodi pod identifikacijsko številko SA.57725 (2020/XA), 
potrjene s strani Evropske Komisije z dne 18. 6. 2020, 
št. 440-20/2015/16, z veljavnostjo do 31. 12. 2025;

– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 
z dne 10. oktobra 2016 o združljivosti sheme držav-

ne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo 
kmetijskih pro izvodov v nekmetijske pro izvode – ve-
lika podjetja – PRP 2014–2020« s Pogodbo o de-
lovanju EU, pri čemer se Shema državne pomoči 
vodi pod identifikacijsko številko SA.48017 (2017/N) 
z veljavnostjo do 31. decembra 2025, Naznanilo 
o prejetju sklepa pa je objavljeno v Uradnem listu RS, 
št. 26/17, in

– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči 
št. M002-2399253-2016/III z dne 6. 9. 2021 za shemo 
»de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna sredstva in 
nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja« 
Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih 
pomoči, objavlja

9. javni razpis
za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, 

trženje oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov 
za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu 

gospodarstvu

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih pro izvodov, in sicer naložbe v krožno gospodarstvo iz desetega 
odstavka 29. člena Uredbe. 

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.475.170,00 EUR, ki se razdelijo po 
naslednjih sklopih:
– 200.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 700.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter
– 1.575.170,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih 
oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavka MKGP 221062 Program razvoja 
podeželja 14-20 – EURI – EU.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
100 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti

Cilja podukrepa: Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih 
pro izvodov. 

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

Obdobje vlaganja vlog na 
javni razpis: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 21. marca 2022 do vključno 25. maja 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. 

2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore in vrste naložbe so določeni 

v desetem odstavku 29. člena Uredbe, pri čemer:
a) so kmetijski pro izvodi določeni v 7. točki 2. člena 

Uredbe;
b) je predelava kmetijskih pro izvodov v kmetijske 

pro izvode opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe. Pre-
delava kmetijskih pro izvodov v skladu z enajstim od-
stavkom 29. člena Uredbe pomeni vsak postopek na 

kmetijskem pro izvodu, po katerem pro izvod ostane kme-
tijski pro izvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo 
živalskega ali rastlinskega pro izvoda za prvo prodajo. 
Kot predelava kmetijskih pro izvodov v kmetijske pro-
izvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, pri-
prava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje se-
men, postopek pro izvodnje hmeljnih pro izvodov v skladu 
s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen 
sušenje hmelja;
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c) je predelava kmetijskih pro izvodov v nekmetijske 
pro izvode opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;

č) trženje kmetijskih pro izvodov iz lastne pridelave 
oziroma lastne predelave v skladu z enajstim odstavkom 
29. člena Uredbe pomeni imeti na zalogi ali razstavljati 
z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali 
na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve pro-
daje primarnega pro izvajalca prodajnemu posredniku 
ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se pro-
izvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi 
primarni pro izvajalec končnemu potrošniku, se šteje za 
trženje kmetijskih pro izvodov, če se prodaja in trženje 
izvajata v ločenih prostorih;

d) je trženje kmetijskih pro izvodov opredeljeno 
v 19. točki 2. člena Uredbe;

e) je degustacijski prostor iz prve alineje četrtega 
odstavka 29. člena Uredbe določen v 24. točki 2. člena 
Uredbe;

f) je stranski pro izvod določen v 27. točki 2. člena 
Uredbe;

g) je seznam kmetijskih in nekmetijskih pro izvodov 
v Prilogi 2 razpisne dokumentacije »Seznam kmetijskih 
in nekmetijskih pro izvodov«.

2. Naložbe iz prejšnje točke se v skladu z devetim 
odstavkom 29. člena Uredbe izvajajo kot individualne ali 
kolektivne naložbe.

3. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni 
v 33. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vre-
dnost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

4. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Ured-
be so vrste naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, 
naslednje:

a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih spre-
memb in prilagajanju nanje:

– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so ener-
getska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev ener-
getsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje 
toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo 
toplotno izolativnostjo,

– naložbe v pridobivanje električne in toplotne ener-
gije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;

b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učin-
kovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe;

c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav ozi-

roma naložbe v tehnologije, ki imajo veljaven patent ali 
licenco, ali

– naložbe, katerih končni rezultat pro izvodnega 
procesa so novi ali izpopolnjeni pro izvodi.

3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 30. členu 

Uredbe.
2. Za namen podukrepa Podpora za naložbe 

v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pro-
izvodov se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Ured-
be 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, 4/20 in 6/22; v nadaljnjem 
besedilu: 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 povezane 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 in

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

5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba 
v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se iz-
polnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo 
izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim usta-
novnim 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 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi. Iz-
polnjevanje pogoja, da je fizična oseba iz drugega od-
stavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo 
vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva, se 
ugotavlja na podlagi podatkov Agencije Republike Slo-
venije za javnopravne evidence in storitve, iz evidence 
Javna objava letnih poročil.

4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. čle-

na Uredbe, razen pogoja iz 17. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz četrtega do 
šestega odstavka 100. člena Uredbe:

a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz 
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe izkazuje 
z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovo-
ljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz 
katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije;

b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Upora-
ba naložbe tudi za druge namene«, pri čemer se šteje, 
da se naložba uporablja za drug namen, če se ne upo-
rablja za namen iz prvega odstavka 29. člena Uredbe, 
ki ga je upravičenec navedel v vlogi na javni razpis in 
je predmet podpore;

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 29., 34., 94. in 101. člena 
Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz druge in četrte alineje 
četrtega odstavka 29. člena Uredbe se izkazuje s pri-
logo »Izjava o lastništvu mobilne prodajalne oziroma 
prevoznem sredstvu«;

b) izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka 29. čle-
na Uredbe se izkazuje s prilogo »Opredelitev naložbe in 
izračun deleža upravičenih stroškov, ki prispeva k pove-
čanju okoljske učinkovitosti, glede na vrednost celotne 
naložbe«;
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c) izpolnjevanje pogoja iz šeste alineje drugega od-
stavka 29. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo 
»Izjava o statusu stranskega pro izvoda«;

č) izpolnjevanje pogoja iz desetega od-
stavka 29. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo 
»Izračun deleža naložb, ki so namenjena krožnemu 
gospodarstvu«;

d) podrobnejša vsebina poslovnega načrta iz 2. toč-
ke 34. člena Uredbe je določena v Prilogi 1, ki je sestav-
ni del tega javnega razpisa;

e) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis 
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in 
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje 
pogoja iz 4. točke 34. člena Uredbe, izkazuje z »Bilan-
co stanja« na dan 31. 12. 2021 in »Bilanco uspeha« za 
obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, potrjeni s strani 
Finančne uprave Republike Slovenije;

f) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 34. člena Uredbe 
se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografija-
mi 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;

g) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 34. 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;

h) izpolnjevanje pogoja iz 12. točke 34. člena Ured-
be se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine ali 
organizacije pro izvajalcev« oziroma s prilogo »Obseg 
dela članov zadruge«;

i) trženje kmetijskih pro izvodov se v skladu s 15. toč-
ko 34. člena Uredbe opravlja v ločenih, posebej za to de-
javnost namenjenih prostorih:

– na naslovu ali sedežu upravičenca,
– na lokaciji pro izvodnega ali predelovalnega obrata,
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja proda-

ja kmetijskih pro izvodov njenih članov,
– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih pro-

izvodov;
j) izpolnjevanje pogoja iz 94. člena Uredbe se izka-

zuje 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, pri čemer je skupna 
priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena 
Uredbe.

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

4.2 Posebni pogoji glede na posamezno vrsto na-
ložbe ali upravičenca

Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prej-
šnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 35., 35.a 
in 36. člena Uredbe:

a) upravičenec iz 1. ali 2. točke prvega od-
stavka 30. člena Uredbe izkazuje število polne delovne 
moči (v nadaljnjem besedilu: PDM) iz 3. točke prvega 
odstavka 35. člena Uredbe s:

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

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

b) primeren prihodek iz 3. točke prvega od-
stavka 35. člena Uredbe za leto 2021 znaša 
18.436,32 eurov na 1 PDM;

c) podrobnejša vsebina obratnega hipotetičnega 
scenarija iz 4. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe 
je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega javnega 
razpisa. Izpolnjevanje pogoja iz te točke se izkazuje 
s prilogo »Izjava o verodostojnosti obratnega hipotetič-
nega scenarija«, ki je določena v razpisni dokumentaciji;

č) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega od-
stavka 35. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava 
upravičenca, ki je prejemnik pomoči de minimis«, ki je 
določena v razpisni dokumentaciji;

d) zbirna vloga iz 1. točke drugega odstavka 35. čle-
na Uredbe mora biti vložena v letu 2021.

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

ločena v 38., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu 
»Merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020«, 
ki je dostopen na spletni strani programa razvoja pode-
želja: https://skp.si//wp-content/uploads/2021/07/Meri-
la-za-izbor-operacij_13.-sprememba.pdf, in so podrob-
neje opredeljena v tem poglavju.

2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstop-
ni prag 25 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 
25 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 30 točk za sklop B in 
sklop 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 vložitvi 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 v prijavnem 
obrazcu ni izbrano ali se zanj ne predloži zahtevanih 
prilog in dokazil oziroma so priloge in dokazila neustre-
zna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije (sklop A javnega razpisa):

Merilo Število 
točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 25
1. POVEČANJE PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO 

VLOŽENEGA DELA PO ZADNJEM IZPLAČILU SREDSTEV – maksimalno število točk:
25

Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega 
dela na 1 PDM, ki mora biti dosežen po zadnjem izplačilu sredstev, vendar najpozneje v tretjem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev:



Stran 528 / Št. 26 / 25. 2. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Merilo Število 
točk

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 eurov prihodka /1 PDM. 25
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 eurov prihodka /1 PDM. 20
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 eurov prihodka /1 PDM. 16
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 eurov prihodka /1 PDM. 12
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 eurov prihodka /1 PDM. 8
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 evrov do vključno 15.000 eurov prihodka /1 PDM. 4

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 5

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva 
občina, v kateri bo predmet naložbe oziroma se bo uporabljal predmet naložbe.
Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,80. 5
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,80 do vključno 1,30. 3
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,30. 1

2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno 
število točk:

5

Predmet naložbe je oziroma se bo uporabljal na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe 
(v nadaljnjem besedilu: problemsko območje).
Predmet naložbe je oziroma se bo uporabljal na problemskem območju. 5

III. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 28
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk: 20

Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskih 
pro izvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, zelenjava in prašičje 
meso. Ne upoštevata se sektorja vino in oljke.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede količino in delež vhodnih surovin kmetijskih 
pro izvodov iz prednostnega sektorja iz prejšnjega odstavka, ki so bile predmet predelave ali trženja 
v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev znaša:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin; 20
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin; 15
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin. 10

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk: 8
Upravičenec je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, vključenega 
v registrirane sheme za vino.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 za najmanj en 
kmetijski pro izvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.

8

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021: 6
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme kakovosti: zaščitena 
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost 
ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno označbo porekla.
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.

4

IV. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 7
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN 
POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:

7

Upošteva se vključenost upravičenca ali člana kmetija, katere nosilec je upravičenec, v različne oblike 
pro izvodnega povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru članstva v priznani skupini ali 
organizaciji pro izvajalcev ali zadrugi, pri čemer se upošteva članstvo v letu 2021.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine in organizacije 
pro izvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v zadrugi.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih pro izvodov se upoštevajo 
nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 
na podlagi pogodbe, ki je bila sklenjena že pred vložitvijo vloge na javni razpisa. Kot pogodba se 
upošteva tudi dogovor v verigi vrednost, ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količin 
pro izvodov med podpisniki. Kot vhodne surovine kmetije se upoštevajo nabavljene količine z drugih 
kmetij.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Upravičenec oziroma član kmetije je član: 
– skupine ali organizacije pro izvajalcev, 7
– zadruge. 5
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Merilo Število 
točk

Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin, 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin, 2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin. 3
Delež pogodbenih količin prodanih predelanih pro izvodov bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih pro izvodov, 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih pro izvodov, 2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih pro izvodov. 3

V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN PODNEBNIH 
SPREMEMBAH – maksimalno število točk:

30

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 10
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo, vendar seštevek ne sme 
preseči maksimalnega števila točk.
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe; 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe; 3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe; 4
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali gre za samostojno naložbo. 5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju 
okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke 
namene:
– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje 
obseg pro izvodnje; 

6

– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode; 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje 
obseg pro izvodnje ali gre za samostojno naložbo. 

2

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju 
okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, pri čemer seštevek ne sme preseči 10 točk.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša poraba vode do vključno 10 %; 2
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %; 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 20 %. 6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju 
okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. 
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin. 4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju 
okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. 
d) zmanjšanje količine odpadkov:
Upravičenec bo z naložbo nadomestil uporabo plastične embalaže s trajnostno in okolju prijazno 
embalažo.
Delež trajnostne in okolju prijazne embalaže, glede na količino plastične embalaže, bo obsegal:
– do vključno 10 %; 2
– več kot 10 % do vključno 20 %; 4
– več kot 20 % do vključno 30 %; 6
– več kot 30 %. 8
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju 
okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa 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.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko v računalniškem ali 
prostoročnem izrisu.
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Merilo Število 
točk

Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je najmanj 75 odstotkov nadzemnih delov 
zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

8

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

4

2. NALOŽBA SE NANAŠA NA OBJEKT, KI JE VPISAN V REGISTER NEPREMIČNE KULTURNE 
DEDIŠČINE – maksimalno število točk:

5

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu 
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine. 

5

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletišču:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.

3. INOVACIJE – maksimalno število točk: 5
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen pro izvod. Šteje se, da 
gre za nov ali izpopolnjen pro izvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge na javni razpis še ni 
pro izvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode pro izvoda ne pomeni novega ali 
izpopolnjenega pro izvoda.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede, ali in kako naložba prispeva k uvajanju inovacij.

4. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE – maksimalno število točk: 10
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če 
gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja 
graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino 
energetskega pregleda.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se seštevajo, vendar seštevek 
ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbi, ki prispevata k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, sta:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
Naložba v učinkovito rabo energije je naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri 
čemer mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe;

6

b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
Naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov je naložba iz četrte alineje drugega 
odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov 
skupne priznane vrednosti naložbe.

6

5. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne 
kmetije, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop B javnega razpisa):

Merila Število točk -
enostavne 
naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 30 15

Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki se določi 
v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta. Pri izračunu ISD 
se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih pro izvodov: 
– ISD znaša več kot 12 % do vključno 15 %; 30 15
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %; 25 13
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %; 20 11
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %; 15 10
– ISD znaša do vključno 3 % ali več kot 15 %. 9 9
Če gre za naložbo v trženje kmetijskih pro izvodov:
– ISD znaša več kot 7 % do vključno 10 %; 30 15
– ISD znaša več kot 5 % do vključno 7 %; 25 13
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 5 %; 20 11
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %; 15 10
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 10 %. 9 9

2. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk: / 15
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo 
vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) naložbe pri 5 odstotni obrestni meri in 
višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV naložbe je razvidna iz poslovnega 
načrta. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na 
podlagi tega javnega razpisa.
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Merila Število točk -
enostavne 
naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen 
dvajsetkratnik količnika med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi. 
Maksimalno število točk se dodeli, če je količnik večji ali enak 15.

II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk: 10 5
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba upravičenca.
Kot kmetijski sorodna izobrazba se štejejo agro-živilska (vključno 
s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost.
Upravičenec je končal 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;

10 5

– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih 
programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);

9 5

– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali dodiplomski študij 
(1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo;

8 4

– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali dodiplomski študij 
(1. bolonjska stopnja);

7 4

– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno 
izobrazbo;

6 3

– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven); 5 3
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno 
izobrazbo;

4 3

– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven); 3 2
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno 
izobrazbo.

2 1

III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 5 2

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, 
pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe oziroma se bo 
uporabljal predmet naložbe.
Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,80. 5 2
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,8 do vključno 1,30. 3 1
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,30. 1 1

2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ 
PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:

5 3

Predmet naložbe je oziroma se bo uporabljal na problemskih območjih iz 
Priloge 9 Uredbe.
Predmet naložbe je oziroma se bo uporabljal na problemskem območju. 5 3

IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 13 23
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk: 10 15

Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala 
dejavnost predelave ali trženja kmetijskih pro izvodov iz najmanj enega od 
naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, zelenjava in prašičje meso. Ne 
upoštevata se sektorja vino in oljke.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino 
in delež vhodnih surovin kmetijskih pro izvodov iz prednostnih sektorjev iz 
prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih 
letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo pet 
let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin; 10 15
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin; 6 10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin. 3 5

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk: 3 8
Upravičenec je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo 
vina, vključenega v registrirane sheme za vino.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2021 za najmanj en kmetijski pro izvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo 
in predelavo.

3 8
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Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021: 2 6
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme 
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno 
označbo porekla.
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.

1 4

V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 7 7
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:

7 7

Upošteva se vključenost upravičenca ali člana kmetija, katere nosilec je 
upravičenec, v različne oblike pro izvodnega povezovanja ter pogodbenega 
sodelovanja v okviru članstva v priznani skupini ali organizaciji pro izvajalcev ali 
zadrugi, pri čemer se upošteva članstvo v letu 2021.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine in 
organizacije pro izvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v zadrugi.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih pro izvodov 
se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi pogodbe, ki je bila sklenjena 
že pred vložitvijo vloge na javni razpisa. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor 
v verigi vrednosti, ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količin 
pro izvodov med podpisniki. Kot vhodne surovine se upoštevajo nabavljene 
količine z drugih kmetij.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
maksimalnega števila točk.
Upravičenec oziroma član kmetije je član: 
– skupine ali organizacije pro izvajalcev, 7 7
– zadruge. 5 5
Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin, 1 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin, 2 2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin. 4 4
Delež pogodbenih količin prodanih predelanih pro izvodov bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih pro izvodov, 1 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih pro izvodov, 2 2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih pro izvodov. 4 4

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:

30 30

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 11 11
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo, 
vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe; 2 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti 
naložbe;

3 3

– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti 
naložbe;

4 4

– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali gre za 
samostojno naložbo.

5 5

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode 
za tehnološke namene:
– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če je del naložbe, 
s katero se povečuje obseg pro izvodnje; 

6 6
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– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če ni del naložbe, 
s katero se povečuje obseg pro izvodnje ali gre za samostojno naložbo. 

2 2

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, pri čemer seštevek ne sme preseči 
11 točk.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %; 2 2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %; 4 4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %. 6 6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin. 4 4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
d) zmanjšanje količine odpadkov:
Upravičenec bo z naložbo nadomestil uporabo plastične embalaže s trajnostno 
in okolju prijazno embalažo.
Delež trajnostne in okolju prijazne embalaže, glede na količino plastične 
embalaže, bo obsegal:
– do vključno 10 %; 2 2
– več kot 10 % do vključno 20 %; 4 4
– več kot 20 % do vključno 30 %;. 6 6
– več kot 30 %. 8 8
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa 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.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko 
v računalniškem ali prostoročnem izrisu.
Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je najmanj 75 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

8 8

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

4 4

2. NALOŽBA SE NANAŠA NA OBJEKT, KI JE VPISAN V REGISTER 
NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE – maksimalno število točk:

4 4

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne 
dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

4 4

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen 
na spletišču:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_
nepremicne_kulturne_dediscine/.

3. INOVACIJE – maksimalno število točk: 4 4
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen 
pro izvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen pro izvod, če ga upravičenec 
do dneva vložitve vloge na javni razpis še ni pro izvajal, pri čemer sprememba 
imena, pakiranja, oblike in kode pro izvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega 
pro izvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega 
ali izpopolnjenega pro izvoda v poslovnem načrtu.
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Upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen pro izvod. 4 4
Upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen pro izvod. 3 3
Upravičenec nov ali izpopolnjen pro izvod utemelji v poslovnem načrtu. 2 2

4. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE – maksimalno število 
točk:

11 11

Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat 
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski 
pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih 
objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino 
energetskega pregleda.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se 
seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbi, ki prispevata k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, sta:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
Naložba v učinkovito rabo energije je naložba iz pete alineje drugega 
odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati 
najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe;

6 6

b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
Naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov je naložba iz četrte 
alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te 
naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.

6 6

6. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik, za-
druga, zavod ali gospodarska družba (sklop C javnega razpisa):

Merila Število točk 
– enostavne 

naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 20 20

Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz 
poslovnega načrta. Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena 
sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih pro izvodov in je upravičenec zavod, 
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik: 
– ISD znaša več kot 12 % do vključno 15 %; 20 20
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %; 17 17
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %; 14 14
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %; 11 11
– ISD znaša do vključno 3 % ali več kot 15 %; 9 9
Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih pro izvodov in je upravičenec skupina 
pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga ali ima upravičenec, ki 
je zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, status 
socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %; 20 20
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %; 17 17
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %; 14 14
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %; 11 11
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 12 %. 9 9
Če gre za naložbo v trženje kmetijskih pro izvodov in je upravičenec zavod, 
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD znaša več kot 7 % do vključno 10 %; 20 20
– ISD znaša več kot 5 % do vključno 7 %; 17 17
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 5 %; 14 14
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %; 11 11
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 10 %. 9 9
Če gre za naložbo v trženje kmetijskih pro izvodov in je upravičenec skupina 
pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga ali ima upravičenec, ki 
je zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, status 
socialnega ali invalidskega podjetja:
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– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %; 20 20
– ISD znaša več kot 4 % do vključno 6 %; 17 17
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 4 %; 14 14
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %; 11 11
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 9 %. 9 9

2. GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk: 10 10
Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki iz poslovanja in poslovnimi 
odhodki. Gospodarnost poslovanja se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in 
je razvidna iz poslovnega načrta. Merilo »Gospodarnost poslovanja« postane 
obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
Če je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik 
posameznik:
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,15, 10 10
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,09 do vključno 1,15, 8 8
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,06 do vključno 1,09, 6 6
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,03 do vključno 1,06, 4 4
– gospodarnost poslovanja znaša do vključno 1,03. 2 2
Če je upravičenec skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga 
ali ima upravičenec, ki je zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik 
posameznik status, socialnega ali invalidskega podjetja:
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,02, 10 10
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,00 do vključno 1,02, 8 8
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 0,98 do vključno 1,00, 6 6
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 0,96 do vključno 0,98, 4 4
– gospodarnost poslovanja znaša do vključno 0,96. 2 2

II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk: 10 5
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE TER 
ZADRUGA) – maksimalno število točk:

10 5

Upravičenec je zadruga, socialno ali invalidsko podjetje ali zaposlitveni center.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.
Invalidsko podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij. Zaposlitveni center 
je vpisan v razvid zaposlitvenih centrov. Register invalidskih podjetij in razvid 
zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.

III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 5 2

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, 
pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe oziroma se bo 
uporabljal predmet naložbe.
Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,80. 5 2
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,8 do vključno 1,30. 3 1
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,30. 1 1

2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ 
PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:

5 3

Predmet naložbe je oziroma se bo uporabljal na problemskih območjih iz 
Priloge 9 Uredbe.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev ali organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, 
pri katerem ima najmanj polovica članov, ki izvaja kolektivno naložbo, naslov ali 
sedež kmetijskega gospodarstva na problemskem območju.

IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 15 23
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število 

točk:
12 15

Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala 
dejavnost predelave ali trženja kmetijskih pro izvodov iz najmanj enega od 
naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, zelenjava in prašičje meso. Ne 
upoštevata se sektorja vino in oljke.
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Število točk 
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Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino 
in delež vhodnih surovin kmetijskih pro izvodov iz prednostnih sektorjev iz 
prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih 
letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo 
pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin; 12 15
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin; 9 10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin. 5 5

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk: 3 8
Upravičenec je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo 
vina, vključenega v registrirane sheme za vino.
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 članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih 
v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, vključenega 
v registrirane sheme za vino.
Če je član zadruge zadruga, se pri izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka 
upoštevajo kmetijski pro izvodi njenih članov.
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 oziroma odločbo 
o oceni vina.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2021 za najmanj en kmetijski pro izvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo 
in predelavo.

3 8

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 pridelavo in predelavo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021: 2 5
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme 
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno 
označbo porekla.
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, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno 
označbo porekla.
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.

1 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 integrirana 
pridelava ali izbrana kakovost.

V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 7 7
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:

7 7

Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega povezovanja 
ter pogodbenega sodelovanja v okviru zadruge, gospodarskega interesnega 
združenja ali drugih oblikah pro izvodnega in pogodbenega sodelovanja, pri 
čemer se upošteva članstvo v letu 2021.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine in 
organizacije pro izvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– gospodarskem interesnem združenju.
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Merila Število točk 
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naložbe

Število točk 
– zahtevne 
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Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih pro izvodov 
se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi pogodbe, ki je bila sklenjena 
že pred vložitvijo vloge na javni razpisa. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor 
v verigi vrednosti, ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količin 
pro izvodov med podpisniki. Kot vhodne surovine se upoštevajo nabavljene 
količine z lokalnega trga.
Ne glede na sklenjeno pogodbo ali dogovor v verigi vrednosti se merilo ne 
upošteva, če je upravičenec lastninsko in kapitalsko povezano podjetje.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
maksimalnega števila točk.
Upravičenec je član: 
– organizacije pro izvajalcev, 7 7
– branžne organizacije, medbranžne organizacije, zadružne zveze ali 
gospodarskega interesnega združenja.

5 5

Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin, 1 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin, 2 2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin. 4 4
Delež pogodbenih količin prodanih predelanih pro izvodov bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih pro izvodov, 1 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih pro izvodov, 2 2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih pro izvodov. 3 4

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:

28 30

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 10
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo, 
vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih 
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe; 2 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti 
naložbe;

3 3

– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti 
naložbe;

4 4

– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali gre za 
samostojno naložbo.

5 5

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode 
za tehnološke namene:
– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če je del naložbe, 
s katero se povečuje obseg pro izvodnje; 

6 6

– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če ni del naložbe, 
s katero se povečuje obseg pro izvodnje ali gre za samostojno naložbo.

2 2

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, pri čemer seštevek ne sme preseči 
10 točk.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %; 2 2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %; 4 4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %. 6 6
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Število točk 
– zahtevne 

naložbe
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe. 
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin. 4 4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
d) zmanjšanje količine odpadkov:
Upravičenec bo z naložbo nadomestil uporabo plastične embalaže s trajnostno in 
okolju prijazno embalažo.
Delež trajnostne in okolju prijazne embalaže, glede na količino plastične 
embalaže, bo obsegal:
– do vključno 10 %; 2 3
– več kot 10 % do vključno 20 %; 4 6
– več kot 20 % do vključno 30 %;. 6 8
– več kot 30 %. 8 10
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa 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.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko 
v računalniškem ali prostoročnem izrisu.
Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je najmanj 75 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

8 8

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

5 5

2. NALOŽBA SE NANAŠA NA OBJEKT, KI JE VPISAN V REGISTER 
NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE – maksimalno število točk: 

4 4

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne 
dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

4 4

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen 
na spletišču:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_
nepremicne_kulturne_dediscine/.

3. INOVACIJE – maksimalno število točk: 4 4
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen 
pro izvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen pro izvod, če ga upravičenec 
do dneva vložitve vloge na javni razpis še ni pro izvajal, pri čemer sprememba 
imena, pakiranja, oblike in kode pro izvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega 
pro izvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega 
ali izpopolnjenega pro izvoda v poslovnem načrtu.
Upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen pro izvod. 4 4
Upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen pro izvod. 3 3
Upravičenec nov ali izpopolnjen pro izvod utemelji v poslovnem načrtu. 2 2

4. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE 10 10
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko 
seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora 
delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti 
naložbe;

6 5
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Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat 
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski 
pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih 
objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino 
energetskega pregleda;
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora 
delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti 
naložbe.

6 5

Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat 
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski 
pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih 
objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino 
energetskega pregleda.

6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 31., 95., 97., 98. 

in 99. členu Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe 

vrednost lastnega dela ne sme preseči urne postavke 
5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 15,31 EUR/uro 
bruto za strojno delo.

3. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe 
vrednost žaganega lesa ne sme preseči 300 EUR/m3 
žaganega lesa.

4. 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.

5. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o kata-
logu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list 
RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Sezna-
mu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.

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

7. Neupravičeni stroški so določeni v 32. in 96. čle-
nu Uredbe.

7. Finančne določbe
Finančne določbe so v 41. členu Uredbe:
a) za uveljavljanje višje stopnje podpore v skla-

du s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe 
upravičenec, ki je skupina ali organizacija pro izvajalcev 
oziroma zadruga, vlogi na javni razpis priloži prilogo 
»Seznam članov skupine ali organizacije pro izvajalcev 
oziroma zadruge, ki imajo certifikat o ekološki pridelavi 
oziroma predelavi kmetijskih pro izvodov«, ki je določena 
v razpisni dokumentaciji;

b) zbirna vloga iz četrte alineje prvega od-
stavka 41. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2021;

c) v skladu s sedmim odstavkom 41. člena Uredbe 
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna 
obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/fi-
nance-in-davki/drzavne-pomoci.

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

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

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

– sklop A, ki je namenjen nosilcem majhnih kmetij,
– sklop B, ki je namenjen nosilcem kmetij in no-

silcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci 
kmetije,

– sklop C, ki je namenjen samostojnim podjetnikom 
posameznikom, zadrugam, zavodom in gospodarskim 
družbam.

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 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 7 %;
– geografski vidik naložbe: 8 %;
– pro izvodna usmeritev naložbe: 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 25 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) 

št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike in razvelja-
vitvi 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) 2021/2116 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 
2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju sku-
pne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), 
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 ozi-
roma izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso 
v skladu s cilji podukrepa Podpora za naložbe v prede-
lavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov.

9. Vlaganje zahtevka 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 sred-
stev so določeni v 102. členu Uredbe, razen pogo-
jev iz 8. točke in pogojev iz druge ter tretje alineje 
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10. točke šestega odstavka, ter pogojev iz enajstega 
odstavka 102. člena Uredbe:

a) 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 – ZJN3«;

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

c) namenska raba naložbe oziroma dela naložbe iz 
11. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe pomeni, 
da je naložba namenjena dejavnosti, ki jo je upravičenec 
navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;

č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z najmanj 
tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe 
oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo tehnolo-
ško celoto, ter s fotografijami plakata, nalepke, začasne-
ga panoja, obrazložitvene table ali stalne obrazložitvene 
table, iz katerih je razvidna označitev vira sofinanciranja 
v skladu z osemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe;

d) v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena 
Uredbe je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev 30. junij 2025.

3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati 
tudi pogoje iz 39. člena Uredbe, pri čemer izpolnjeva-
nje pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 39. člena 
Uredbe upravičenec, ki je skupina ali organizacija pro-
izvajalcev oziroma zadruga, izkazuje s prilogo »Seznam 
članov skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma 
zadruge, ki imajo certifikat o ekološki pridelavi oziro-
ma predelavi kmetijskih pro izvodov«.

4. Zahtevek za predplačilo se vloži v skladu 
s 105. členom Uredbe, pri čemer je podrobnejši postopek 
glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo v skla-
du z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen 
z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obve-
znosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne poli-
tike (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 par-
lamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostali-
mi organi, finančnim 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 spre-
membi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi 
z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, 
ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 
z dne 10. 7. 2018, str. 2). Če upravičenec uveljavlja pred-
plačilo, zahtevku za predplačilo priloži bančno garancijo.

5. Priloge iz 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 tudi 
obveznosti iz 40. člena Uredbe:

a) upravičenec iz 1. ali 2. točke prvega od-
stavka 30. člena Uredbe izpolnjevanje pogoja iz 11. toč-
ke prvega odstavka 40. člena Uredbe izkazuje na pod-
lagi naslednjih dokazil, ki se priložijo poročilu o izpolnje-
vanju obveznosti iz 7. točke prvega odstavka 40. člena 
Uredbe:

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

– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status 
dijaka ali študenta.

b) vhodne surovine za predelavo ali trženje kmetij-
skih pro izvodov iz 1. točke prvega odstavka 40. člena 
Uredbe se ugotavljajo iz knjigovodstva, ki ga upraviče-
nec vodi po dejanskih prihodkih in odhodkih, ali po me-
todologiji FADN. Upravičenec vodi materialne evidence 
nabavljenih vhodnih količin surovin, pri čemer mora biti 
iz te evidence razviden tudi podatek o skupni količini 
vhodnih surovin. Če upravičenec vodi knjigovodstvo po 
normiranih odhodkih, se podatki o vhodnih surovinah in 
skupni količini vhodnih surovin ugotavljajo na podlagi 
seznama količin in internih dobavnic, prevzemnih blokov 
za surovine iz lastne pridelave in seznama nabavljenih 
količin iz prejetih računov;

c) seznam skupne rabe iz 10. točke prvega od-
stavka 40. člena Uredbe je določen v Prilogi 3, ki je 
sestavni del tega javnega razpisa.

3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 1 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 podatke 
bo obdelovala Agencija Republike Slovenije za kme-
tijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
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: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta

 

 

Priloga 1: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta  

A. Podrobnejša vsebina poslovnega načrta za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B)  

Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah na kmetijah in kmetijah z dopolnilno 
dejavnostjo, kjer nosilec dopolnilne dejavnosti ni nosilec kmetije, so: 

1. povzetek; 
2. opis kmetije (osebna izkaznica):  

– opis kmetije: naziv, lokacija in proizvodna usmeritev, 

– vizija, strategije, cilji in dolgoročni razvoj; 

3. analiza dejavnosti: 

– predstavitev dejavnosti, 

– sezonski dejavniki, 

– nabava in distribucija; 

4. analiza ciljnih trgov; 

5. konkurenca; 

6. trženje; 

7. podrobnejši opis naložbe: 

– predstavitev naložbe, 

– razlogi za odločitev o izvedbi naložbe, 

– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske - učinkovitosti); 

8. proizvodnja in tehnologija:  

– delovna sila: lastna in najeta delovna sila, 

– kmetijska zemljišča v uporabi, 

– objekti za namen kmetijske proizvodnje, 

– stalež živali, 

– obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata v skladu s poglavjem I. »Vrednost 
skupnega prihodka iz poslovanja iz kmetijskih in drugih dejavnosti na enoto vloženega dela« priloge 4 
Uredbe, 

– delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo »Podnebne 
spremembe in prilagoditev nanje« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa in gre za naložbo v 
učinkovito rabo energije, 

– delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec uveljavlja merilo 
»Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa in gre za 
naložbo v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, 
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– vrste in poreklo surovin v primeru naložbe v proizvodnjo toplotne energije iz biomase v skladu s 4. 
točko 36. člena Uredbe, 

– delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek 
izvedene naložbe« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa in gre za naložbo v ureditev čistilnih 
naprav, 

– zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izvedene 
naložbe« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa in gre za naložbo v zmanjšanje izpustov in 
varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene, 

– raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec uveljavlja merilo 
»Prispevek k horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje, inovacijah in podnebnih spremembah« iz 4. točke 
5. poglavja tega javnega razpisa in gre za naložbe v inovacije, opiše in utemelji nov ali izpopolnjen 
proizvod oziroma navede patent ali licenco, 

– opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, v primeru 
uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 

– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe in 4. točko 
2. poglavja tega javnega razpisa, 

– navedba, ali gre za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če 
upravičenec uveljavlja merilo »Vključenost v sheme kakovosti« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega 
razpisa,  

– predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo 
javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 

– obseg predelave kmetijskih proizvodov v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, če 
upravičenec uveljavlja delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo oziroma delež 
pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov pri merilu »Vključitev upravičenca v različne oblike 
proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa. 
Navede se delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo ter delež pogodbenih količin prodanih 
predelanih proizvodov, 

– delež lesenih konstrukcijskih elementov glede na prostornino vseh konstrukcijskih elementov ter delež 
skupne priznane vrednosti naložbe, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izveden 
naložbe« za Ureditev objektov z večjo uporabo lesa iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa;  

9. finančni vidik izvedbe naložbe: 

– predstavitev predračunske vrednosti naložbe, 

– viri financiranja, 

– stanje zadolženosti ob vložitvi vloge na javni razpis; 

10. finančna analiza: 

– vrednost proizvodnje in izračun prihodka iz podprte dejavnosti po sistemu prihodka oziroma pokritja, 

– izračun bruto prihodka kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela, 

– bilanca stanja po zaključeni naložbi, 

– bilanca uspeha, 
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– finančni tok, 

– dinamične ocene uspešnosti naložbe: neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti, 

– ekonomski učinek javnih sredstev. 

 
B. Podrobnejša vsebina poslovnega načrta za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, 
zavode in gospodarske družbe (sklop C)  
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah za samostojne podjetnike 
posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe so:  
 
 
1. povzetek; 
2. opis upravičenca (osebna izkaznica): 
– ime upravičenca in pravna oblika, 
– vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj, 
– vodstvo upravičenca, 
– lokacija upravičenca, 
– razvrščenost KMG članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali članov zadruge, ki bodo 
uporabljali kolektivno naložbo, v območja z drugimi naravnimi omejitvami ali območja s posebnimi 
omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, v primeru uveljavljanja 
višje stopnje podpore v skladu s  četrto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 
– sedež ali naslov članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovice članov 
zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, na problemskih območjih, v primeru uveljavljanja višje 
stopnje podpore v skladu s peto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 
– izpolnjevanje pogojev mladega kmeta iz 6. člena Uredbe v primeru uveljavljanja višje stopnje podpore 
v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe,  
– razvojna faza podjetja, 
– izdelki in storitve upravičenca, 
– druge informacije o upravičencu; 
3. analiza dejavnosti: 
– ocena velikosti in trendi, 
– stopnja zrelosti, 
– občutljivost na gospodarske dejavnike, 
– sezonski dejavniki, 
– tehnološki dejavniki, 
– nabava in distribucija, 
– finančni dejavniki; 
4. analiza ciljnih trgov: 
– demografija / geografija, 
– psihografija, 
– nakupne navade, 
– občutljivost nakupov, 
– velikost in trendi na ciljnem trgu; 
5. konkurenca: 
– konkurenčni položaj, 
– struktura tržnih deležev, 
– vstopne ovire, 
– strateške priložnosti; 
6. trženje: 
– sporočilo upravičenca, 
– prodajne aktivnosti, 
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– tržno komuniciranje, 
– strateška partnerstva, 
– prodajno osebje in struktura, 
– prodajne predpostavke in napovedi, 
– utemeljitev obstoja običajnih prodajnih možnosti, 
– multiplikativni učinki na druge gospodarske subjekte in širše okolje; 
7. proizvodnja in tehnologija: 
– predstavitev nameravane investicije, 
– v primeru kolektivne naložbe namen kolektivne naložbe, ki izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov 
skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti), 
– obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata v skladu s poglavjem I. »Vrednost 
skupnega prihodka iz poslovanja iz kmetijskih in drugih dejavnosti na enoto vloženega dela« Priloge 4 
Uredbe, 
– proizvodne zmogljivosti kmetijskega gospodarstva (oziroma kmetijskih gospodarstev, v primeru 
kolektivne naložbe), vključno z kmetijskimi zemljišči v uporabi ter staležem živali za naložbe v trženje 
kmetijskih pridelkov, 
– povezanost s primarno proizvodnjo, 
– letna količina kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem 
izplačilu sredstev, 
– delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo »Podnebne 
spremembe in prilagoditev nanje« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa  in gre za naložbo v 
učinkovito rabo energije, 
– delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec uveljavlja merilo 
»Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa  in gre za 
naložbo v učinkovito rabo energije, 
– načrt proizvodnje, 
– oprema in tehnologija, 
– delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek 
izvedene naložbe« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa  in gre za naložbo v ureditev čistilnih 
naprav, 
– zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izvedene 
naložbe« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa  in gre za naložbo v zmanjšanje izpustov in 
varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene, 
– potrebe po delovni sili, 
– upravljanje z zalogami, 
– nabava in distribucija, 
– izpolnjevanje naročil in odnosi s kupci, 
– raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec uveljavlja merilo 
»Prispevek k horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje, inovacijah in podnebnih spremembah« iz 4. točke 
5. poglavja tega javnega razpisa in gre za naložbe v inovacije, opiše in utemelji nov ali izpopolnjen 
proizvod oziroma navede patent ali licenco, 
– izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, 
– kontrola kakovosti, 
– varnost in zdravje pri delu, ekologija, 
– informacijski sistem kot podpora vodenju, 
– drugi dejavniki vezani na proizvodnjo, 
– vrste in poreklo surovin v primeru naložbe v proizvodnjo toplotne energije iz biomase v skladu s 
4. točko 36. člena Uredbe, 
– opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, v primeru 
uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe in 4. točko 
2. poglavja tega javnega razpisa, 
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– navedba, ali gre za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če 
upravičenec uveljavlja merilo »Vključenost v sheme kakovosti« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega 
razpisa, 
– navedba, ali gre za predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, če upravičenec 
uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 
– obseg predelave kmetijskih proizvodov v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, če 
upravičenec uveljavlja delež pogodbenih količin vhodnih surovin in predelanih proizvodov pri merilu 
»Vključitev upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja« iz 4. 
točke 5. poglavja tega javnega razpisa.  Navede se delež pogodbenih količin vhodnih surovin za 
predelavo ter delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov, 
– delež lesenih konstrukcijskih elementov glede na prostornino vseh konstrukcijskih elementov ter delež 
skupne priznane vrednosti naložbe, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izveden 
naložbe« za Ureditev objektov z večjo uporabo lesa iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa; 
– količine kmetijskih proizvodov članov zadruge, ki so vpisani v RKG, v primeru naložbe v trženje 
kmetijskih proizvodov, če je upravičenec zadruga; 
8. vodenje in organizacija: 
– ključni kadri, 
– vodstvo podjetja, 
– zunanji svetovalci in strokovnjaki, 
– potrebe po dodatnih kadrih, 
– organigram, 
– kultura podjetja / stil vodenja; 
9. finančna analiza (predstavitev neposrednih učinkov investicije ter predpostavke finančnih 
izračunov): 
– finančni vidik izvedbe naložbe (predračunska vrednost naložbe, viri financiranja ter stanje zadolženosti 
ob vložitvi vloge na javni razpis); 
– terminski načrt, 
– neto sedanja vrednost naložbe, 
– interna stopnja donosnosti, 
– bilanca izkaza poslovnega izida (z investicijo, brez investicije), 
– izkaz denarnih tokov, 
– bilanca stanja (z investicijo, brez investicije), 
– analiza točke preloma, 
– gospodarnost poslovanja se določi v skladu s V. poglavjem Priloge 4 Uredbe, pri čemer se upoštevajo 
podatki iz letnega poročila za leto 2021, predloženega Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve. 
Če je upravičenec univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju interne stopnje donosnosti lahko 
upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja. 

Podrobnejša vsebina poslovnega načrta glede obsega proizvodne zmogljivost 
 
V skladu s 1. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe mora upravičenec najpozneje v tretjem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti 
kmetijskega gospodarstva oziroma živilskega obrata, načrtovanih v poslovnem načrtu. 

Obseg proizvodne zmogljivosti se izračuna po naslednji enačbi: 

A  
––– x 100  
B  

pri čemer pomeni:  

A – dosežena količina vhodnih surovin v koledarskem? letu po zadnjem izplačilu sredstev, 
B – načrtovana količina vhodnih surovin v koledarskem? letu po zadnjem izplačilu sredstev.  
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Upravičenec izpolni preglednico s podatki o načrtovani količini vhodnih surovin za namen predelave ali 
trženja kmetijskih proizvodov. Vhodna surovina za namen predelave je lahko npr. mleko ali žito ali moka 
kot že predelani proizvod. Vhodna surovina za namen trženja kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave 
oziroma lastne predelave je npr. mleko, pšenica, salama, klobasa.  

 
Načrtovane vhodne surovine – predelava oziroma trženje 
 

Naziv 
vhodne 
surovine 

Enota 
mere 
(kg, l, 
kos) 

Predelava 
DA/NE 

Trženje 
DA/NE 

Načrtovana 
količina vhodnih 
surovin za 
predelavo 
 

Načrtovana 
količina vhodnih 
surovin za trženje 

      
      
      
      
      

 
Podrobnejša vsebina poslovnega načrta glede prednostnih sektorjev predelave ali trženja  
 
Če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 41. 
člena Uredbe oziroma uveljavlja merilo Prednostni sektorji predelave ali trženja iz 4 točke 5. poglavja 
tega javnega razpisa, se v poslovnem načrtu navedeta načrtovani letna količina in delež vhodnih surovin 
kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja.  
 
Prednostni sektorji v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe so: žito, sadje, razen 
sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso.  
 
Prednostni sektorji pri merilu Prednostni sektorji predelave ali trženja iz 4. točke 5. poglavja javnega 
razpisa so: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko in prašičje meso.  
 

 
 

(Primer: vhodna surovina je lahko žito, ki je primarni proizvod ali moka, ki je predelani proizvod.) 
 
Količina in izračun deleža vhodnih surovin po prednostnem sektorju 
 

Zap. 
št. 

Naslov V koled. 
letu pred 
vložitvijo 
vloge 

Koledarsko leto po zadnjem  
izplačilu sredstev 
Leto

1 
Leto

2 
Leto 

3 
Leto 

4 
Leto 

5 
1 Količina vseh vhodnih surovin 

(predelava in trženje) 
      

2 Količina vseh vhodnih surovin 
prednostnega sektorja 

      

3 Delež količine vhodnih surovin 
prednostnega sektorja % 

      

 
 
  

Vpišite prednostni sektor:  
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Delež količine vhodnih surovin prednostnega sektorja se izračuna po naslednji enačbi:  
 

A  
––– x 100  
B  

 
pri čemer pomeni:  
 
A – količina vseh vhodnih surovin prednostnega sektorja, 
B – količina vseh vhodnih surovin (predelava in trženje). 
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Priloga 2: Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija

 

 

Priloga 2: Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija 
 
1. Iz obratnega hipotetičnega scenarija mora biti razvidna izvedba naložbe z ali brez javne podpore, s 
čimer se dokazuje spodbujevalni učinek javne podpore. Spodbujevalni učinek se utemelji z enim od 
naslednjih scenarijev:  
a) z ne izvedbo naložbe, če javna podpora ne bi bila dodeljena;  
b) s hitrejšim zaključkom naložbe zaradi javne podpore ali 
c) s povečanjem velikosti naložbe zaradi javne podpore.  
 
2. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod a) prejšnje točke te priloge, mora 
prikazati, da pričakovani denarni tok, ki ga bo ustvarila naložba, ne zagotavlja donosnosti brez javne 
podpore, pri čemer uporabi standardne metodologije, kot so interna stopnja donosa, neto sedanja 
vrednost, doba vračanja naložbe. Donosnost projekta je treba primerjati z običajnimi stopnjami donosa 
podjetja pri drugih podobnih naložbenih projektih. Če te stopnje niso na voljo, se donosnost naložbe 
primerja s stroški kapitala celotnega podjetja ali stopnjami donosa, ki so običajne v zadevnem sektorju. 
 
 brez javne podpore z javno podporo 
neto sedanja vrednost    
interna stopnja donosa   
donos na kapital – ROE   
doba vračanja naložbe   

 
 
Neto sedanja vrednost: izračun neto sedanje vrednosti je določen v Prilogi 4 Uredbe. 
Interna stopnja donosa: izračun interne stopnje donosa je določen v Prilogi 4 Uredbe. 
Donos na kapital - ROE: izračuna se kot razmerje med čistim dobičkom in povprečno vrednostjo 
kapitala. Donos na kapital se izračuna za leti, kot velja za bilance iz 6. točke te priloge.  
Doba vračanja naložbe: izračuna se iz razmerja med vloženimi sredstvi in letnim donosom in predstavlja 
tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se investicijski stroški povrnejo z donosi (letnim prebitkom 
prejemkov nad izdatki, povezanim z obravnavano naložbo). 
 
3. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod b) 1. točke te priloge, mora navesti 
razloge, zakaj bo naložbo z javno podporo izvedel hitreje, kot če bi jo izvedel le z lastnimi sredstvi in 
zakaj je hitrejša izvedba naložbe pomembna za vlagatelja (na primer: optimalni rok dokončanja naložbe 
je povezan z dokončanjem naložbe v ugodnih razmerah na trgu). Vlagatelj mora utemeljitev podkrepiti 
s podatki o poslovanju podjetja (npr. pomanjkanje lastnih sredstev zaradi obstoječih dolgoročnih 
obveznosti, načrt izvedbe drugih naložb, ki so pomembne za poslovanje podjetja, terminski načrt 
financiranja naložbe v primeru z in brez javne podpore, analiza likvidnosti in sposobnost zapiranja 
finančne konstrukcije za obe situaciji - z in brez javne podpore idr.  
 
4. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod c) 1. točke te priloge, mora utemeljiti, 
kako bo z javno podporo naložbo lahko izvedel v večjem obsegu, pri čemer je dokazovanje podobno 
kot v 2. in 3. točki te priloge. Vlagatelj mora prikazati stanje z in brez javne podpore. 
 
5. Vlagatelj utemelji metodologijo, ki je podlaga za pripravo obratnega hipotetičnega scenarija.  
 
6. Dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti obratnemu hipotetičnemu scenariju so: 
− bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička ali bilančne izgube, izkaz denarnih 
tokov za zadnji dve koledarski leti pred letom vložitve vloge na javni razpis, 
− prikaz zadolženosti podjetja in finančnih virov (prosta lastna sredstva, bodoči prilivi, možnost najetja 
kredita, stroški kredita, viri za njegovo pokrivanje, obstoječe kreditne obveznosti), s čimer se utemeljuje, 
da finančna konstrukcija naložbe brez javne podpore ni zaprta. 
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Priloga 3: Seznam skupne rabe naložbe

 

 

Priloga 3: Seznam skupne rabe naložbe 

Vpišejo se podatki o članih in obsegu dela članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma 
zadruge. 

Seznam vsebuje podatke o članih zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo skupno 
rabo naložbe: osebno ime člana oziroma naziv pravne osebe ter osebno ime odgovorne osebe, naslov 
oziroma sedež poslovanja, KMG-MID kmetijskega gospodarstva ter načrtovan obseg dela, izražen v 
urah, s katerim člani sodelujejo pri skupni rabi naložbe. 

Ime oz. naziv skupine ali organizacije 
proizvajalcev oziroma zadruge 

 

Odgovorna oseba  
Datum priznanja in številka odločbe 
MKGP skupine ali organizacije 
proizvajalcev 

 

Število članov, ki izvajajo skupno rabo 
naložbe  

 

Število vseh članov  
 

Podatki o skupni naložbi 
Vrsta naložbe  
Lokacija naložbe  
Datum izdaje odločbe ARSKTRP  
Številka odločbe ARSKTRP  
Datum zaključka naložbe  

 

Leto: _______ 
 

Obdobje uporabe in obseg dela po članih 
 

Zap. 
štev. 

Ime in 
priimek 
člana oz. 
naziv 
pravne 
osebe 

Naslov člana oziroma 
sedež poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Obseg dela člana 
(ure) 

Datum 
uporabe 
oziroma 

prevzema v 
uporabo, če 

gre za 
premično 
naložbo   

1.      
2.      
…….      
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 Ob-1573/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 91. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter 
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih pro-
izvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije 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, 
89/20, 152/20, 121/21 in 11/22; v nadaljevanju besedila: 
Uredba), objavlja

3. javni razpis
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe 

v infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva  

in gozdarstva  
Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih 

sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih 
sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev 
vodnega vira.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 6.500.000 EUR.
Sredstva v višini 6.500.000 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP, 
221062 Program razvoja podeželja 14-20 – EURI – EU.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
100 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Obdobje vlaganja vloge 
na javni razpis:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 18. marca 2022 do vključno 20. maja 2022 do 
14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Obdobje upravičenosti je določeno v 99. členu Uredbe.
V skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe se lahko zadnji zahtevek za 
izplačilo sredstev vloži do 30. junija 2025.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/580-77-92,
e-mail: aktrp@gov.si,
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

2. Namen podpore: namen podpore je določen 
v 58. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec je določen v 59. členu 
Uredbe.

4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 61. in 

100. člena Uredbe, razen pogoja iz 9. in 19. točke pr-
vega odstavka 100. člena Uredbe, drugega odstavka, 
tretjega odstavka, ter pogojev iz četrtega, petega in 
šestega odstavka 100. člena Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega od-
stavka 100. člena in pete točke prvega odstavka 61. čle-
na Uredbe se 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 17. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Sklep 
o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega pro-
jekta (DIIP) oziroma investicijskega programa (IP)«;

c) izpolnjevanje pogoja iz 25. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava 
o začetku nastanka del«.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravi-
čenec izpolnjevati pogoje iz 94. in 101. člena Ured-
be. V skladu s prvim odstavkom 101. člena Uredbe 
se šteje, da je finančna konstrukcija naložbe zaprta, 
če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini 
najmanj 40 odstotkov skupne priznane vrednosti na-
ložbe.

3. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni 
dokumentaciji.

5. Upravičeni stroški in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 60., 95. in 

98. členu Uredbe.
2. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena 

Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune 
oziroma predračune.

3. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku 
o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
(Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in na-
vedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti iz Priloge 1 razpisne dokumen-
tacije.
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4. 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.

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

6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu 

s 62., 93. in 93.a členom Uredbe ter v dokumentu »Me-
rila 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-iz-
bor-operacij_13.-sprememba.pdf in so podrobneje opre-
deljena v tem poglavju.

2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni 
prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki 
znaša 100 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje šte-
vilo točk, do porabe razpisanih sredstev.

3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenje-
vanje vlog se upošteva stanje ob oddaji elektronskega 
prijavnega obrazca oziroma načrtovano stanje ob za-
ključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podla-
gi 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 ocenjevanje vlog:

Št. MERILO Maksimalno 
število točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 45) 45
1.1. Velikost namakalnega območja

Upošteva se velikost namakalnega območja.
20

Namakalno območje je veliko od vključno 150 ha ali več. 20
Namakalno območje je veliko od vključno 75 do manj kot 150 ha. 15
Namakalno območje je veliko od vključno 10 do manj kot 75 ha. 10
Namakalno območje je manjše od 10 ha. 5

1.2. Delež podpisanih pogodb o uporabi namakalnega sistema oziroma soglasij za tehnološko 
posodobitev namakalnega sistema
Če gre za zasebni namakalni sistem se upošteva delež soglasij k tehnološki posodobitvi. 
Če gre za državni ali lokalni namakalni sistem se upošteva delež podpisanih pogodb 
o namakanju.

25

Delež je od vključno 80 odstotkov ali več. 25
Delež je večji od vključno 73 odstotkov do manj kot 80 odstotkov. 20
Delež je večji od vključno 65 odstotkov do manj kot 73 odstotkov. 15
Delež je večji od vključno 57 odstotkov do manj kot 65 odstotkov. 10
Delež je večji od vključno 50 odstotkov do manj kot 57 odstotkov. 5

2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 10
2.1. Koeficient razvitosti občine

Upošteva se koeficient razvitosti občin za leto 2021 iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
10

Koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manj. 10
Koeficient razvitosti občine je večji od vključno 0,8 in manjši od 1,00. 5
Koeficient razvitosti občine je od vključno 1,00 ali več. 1

3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH 45
3.1. Potencialni prihranek vode

Upošteva se potencialni prihranek vode, ki je razviden iz elaborata.
25

Potencialni prihranek vode bo od vključno 25 odstotkov ali več. 25
Potencialni prihranek vode bo od vključno 22 odstotkov do manj kot 25 odstotkov. 20
Potencialni prihranek vode bo od vključno 18 odstotkov do manj kot 22 odstotkov. 15
Potencialni prihranek vode bo večji od vključno 15 odstotkov do manj kot 18 odstotkov. 10
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Št. MERILO Maksimalno 
število točk

3.2. Potencialni prihranek energije
Upošteva se potencialni prihranek energije, ki je razviden iz elaborata.

20

Potencialni prihranek energije bo od vključno 25 odstotkov ali več. 20
Potencialni prihranek energije bo od vključno 20 odstotkov do manj kot 25 odstotkov. 15
Potencialni prihranek energije bo od vključno od 15 odstotkov do manj kot 20 odstotkov. 10
Potencialni prihranek energije bo večji od vključno 10 odstotkov do manj kot 15 odstotkov. 5

7. Finančne določbe: finančne določbe so oprede-
ljene v 65. členu 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. 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: 60 odstotkov,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih 

spremembah: 30 odstotkov, in
– geografski vidik naložbe: 10 odstotkov.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-

tevkov za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-

tevka za predplačilo so določeni v 63., 102. in 105. členu 
Uredbe.

2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 
so določeni v 102. členu Uredbe, razen pogoja iz 8. toč-
ke šestega odstavka, in 10. točke šestega odstavka in 
dvanajstega odstavka 102. člena 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 
»Izjava o izbiri izvajalca v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju«.

3. Prilogi iz prejšnje točke sta določeni v razpisni 
dokumentaciji.

10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev

1. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev so določene v 64. in 106. členu Uredbe.

2. Poročilo o uresničevanju obveznosti je določeno 
v 103. členu Uredbe. Poročilo o izpolnjevanju ciljev je 
opredeljeno v 5. točki priloge 7 Uredbe.

11. Javna objava podatkov o upravičencih in var-
stvo 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 ured-
ba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, 
str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne 
podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletišču 
agencije.

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

Št. 430-1169/2021/27(1631-06) Ob-1544/22
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-

jekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1169/2021, 
za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – 
namestitev v varnem prostoru za obdobje 2022–2024«, 
objavljenega 1. 10. 2021 v Uradnem listu RS, št. 159/21, 
pod objavo Ob-3003/21, in na spletni strani Ministrstva 
za notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izvedba projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 
– namestitev v varnem prostoru za obdobje 2022–2024« 
v Republiki Sloveniji, in sicer nudenje pomoči žrtvam 
trgovine z ljudmi in žrtvam kaznivih dejanj zlorabe prosti-
tucije pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem 
okrevanju v obliki namestitve v varni prostor.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost 
izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem 
javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Društvo Ključ 
– Center za boj proti trgovanju z ljudmi, p.p. 2722, 1110 
Ljub ljana, v okvirni vrednosti 120.000,00 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sred-
stva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena 
iz sredstev proračuna RS.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-1549/22
Na podlagi prvega in drugega odstavka 144. člena 

in drugega 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 (ob-
javljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informa-
cije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadalj-
njem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na 
podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in fi-
nančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade 
Republike Slovenije s sklepom št. 47602-5/2021/5 z dne 
30. 3. 2021 in Rebalansa Poslovnega in finančnega na-
črta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega skla-
da, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike 
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Slovenije s sklepom št. 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 
2021 ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomo-
či po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 
23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://www.eko-
sklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodelje-
vanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), 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/II, mnenje o skladnosti z dne 6. 1. 
2021) ter Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta 
št. LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE 
z dne 26. 8. 2019, ki sta jo sklenila Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) in 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Eko 
sklad objavlja

javni razpis
Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne 
finančne spodbude za pilotne projekte skupnih 

naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih 
stavb

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

daljnjem besedilu: spodbude) v obliki ugodnih kreditov 
v breme rezervnega sklada (v nadaljnjem besedilu: krediti) 
in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči (v nadalj-
njem besedilu: nepovratne finančne spodbude) etažnim la-
stnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših več-
stanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne 
spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne 
finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo 
naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove več-
stanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za 
pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer 
mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja grad-
benih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštru-
ment, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večsta-
novanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil 
razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Pro-
jekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B 
je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega 
programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremem-
be in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki 
bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene 
skladno z merili javnega razpisa.

2. Upravičene osebe
Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni 

etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) 
starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena na-
ložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

– fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
– lokalne skupnosti;
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki 

in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejav-
nosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene 
dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike 
Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;

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

Do spodbude niso upravičeni etažni lastniki:
– ki so neposredni uporabniki državnega proračuna;
– 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;
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi po-

slovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugo-
toviti;

– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega raz-
merja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih;

– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zasto-
pnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper 
katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Na javnem razpisu 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 delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1 ter UL L št. 215 z dne 7. 7. 
2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013).

Če kateri izmed etažnih lastnikov ni upravičena 
oseba, spodbuda ne more biti dodeljena nobenemu od 
etažnih lastnikov.

3. Višina in vir razpisanih sredstev
Skupna višina nepovratnih in povratnih sred-

stev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 
2.000.000,00 EUR. Višina nepovratnih sredstev zna-
ša 500.000,00 EUR, višina sredstev za kredite pa 
1.500.000,00 EUR.

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.; v nadaljnjem besedilu: ZURE) zagotavljajo s pri-
spevkom na rabo energije za povečanje energetske 
učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električ-
no energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva 
za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja 
Eko sklada.

4. Pogoji za dodelitev in višina spodbude
a) osnovni pogoji
Osnovni pogoji so:
– stavba, ki bo celovito prenovljena, mora imeti več 

kot 8 različnih etažnih lastnikov, več kot 8 posameznih 
delov, namembnost več kot polovice površine stavbe 
mora biti stanovanjska in več kot polovica vseh etažnih 
lastnikov stavbe mora biti fizičnih oseb (občanov);

– na povprečni letni ravni ne sme biti več kot 5 % 
neplačil v rezervni sklad, pri čemer se upoštevajo vpla-
čila predhodnega koledarskega leta in vseh mesecev 
tekočega leta;

– etažni lastniki se morajo s 100 % soglasjem, ki 
ga zahtevajo veljavni predpisi, odločiti o najemu, od-
plačevanju in zavarovanju posojila v breme rezervne-
ga sklada za financiranje naložbe celovite prenove, ki 
bo predmet spodbude;

– upravnik ali drug pooblaščenec (npr. predsednik 
skupnosti etažnih lastnikov) v imenu in za račun etažnih 
lastnikov ali skupnosti etažnih lastnikov (če so etažni 
lastniki registrirali posebno pravno osebo) sklene kre-
ditno pogodbo;

– kredit se primarno poplačuje iz sredstev, ki se 
zbirajo na fiduciarnem transakcijskem računu rezerv-
nega sklada;
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– za zbiranje sredstev rezervnega sklada mora biti 
odprt fiduciarni račun, ločen za posamezno večstano-
vanjsko stavbo;

– etažni lastniki morajo za čas odplačevanja kredita 
po tem javnem razpisu povečati vplačila v rezervni sklad 
za namen odplačevanja kredita tako, da bo po plačilu 
obveznosti, ki izhajajo iz kredita po tem javnem razpisu, 
v rezervnem skladu ostalo dovolj sredstev za plačilo 
ostalih obveznosti, ki se plačujejo iz rezervnega sklada, 
ter ne smejo sprejeti sklepa o zmanjšanju prispevkov 
v rezervni sklad za čas odplačevanja kredita.

b) tehnični pogoji in priznani stroški naložbe
Pravica do spodbude se dodeli za celovito preno-

vo starejše večstanovanjske stavbe, ki se lahko izvede 
bodisi kot usklajena izvedba treh ali več ukrepov ener-
gijske prenove stavbe bodisi kot skoraj ničenergijska 
prenova stavbe. Celovito prenovo je treba izvesti skla-
dno s pogoji, določenimi v prilogi Tehnični pogoji, ki je 
del javnega razpisa, v kateri so navedeni tudi priznani 
stroški naložbe.

Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na 
dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki 
fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če 
noben etažni lastnik nima pravice do odbitka vstopnega 
davka na dodano vrednost.

Starejša stavba po tem javnem razpisu je stavba 
na območju Republike Slovenije, za katero je bilo grad-
beno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje za grad-
njo ali spremembo namembnosti stavbe izdano pred 
1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe, 
zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domne-
vi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 
118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 
in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbo, zgraje-
no pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge na ta javni 
razpis (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lah-
ko dodeli spodbuda po tem javnem razpisu, mora imeti 
več kot 8 posameznih delov in več kot 8 različnih etažnih 
lastnikov, namembnost več kot polovice površine stavbe 
mora biti stanovanjska ter več kot polovica vseh etažnih 
lastnikov mora biti fizičnih oseb (občanov) (v nadaljnjem 
besedilu: večstanovanjska stavba).

Če to zahtevajo predpisi ali pogoji javnega razpisa 
oziroma razpisna dokumentacija (priloga Tehnični pogo-
ji), je pred projektiranjem obvezno naročiti statično pre-
sojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa pred energijsko 
prenovo izvesti statično sanacijo (protipotresno utrditev) 
stavbe. Pravica do spodbude se lahko dodeli tudi, če se 
poleg celovite prenove izvedejo nove dozidave (prizi-
dave) in/ali nadzidave skladno z veljavno zakonodajo, 
vendar le-te niso priznani strošek naložbe. Do spodbude 
so upravičeni tudi etažni lastniki, ki morajo zaradi celo-
vite prenove, statične sanacije ali novih dozidav (prizi-
dav) in/ali nadzidav pridobiti novo gradbeno dovoljenje. 
Če je potrebno novo gradbeno dovoljenje, je treba pri 
prenovi stavbe zagotoviti lahko dostopen pokrit prostor 
za shranjevanje koles (velikost kolesarnice se določi 
tako, da se za vsako načrtovano ležišče v stanovanjski 
stavbi predvidi 0,75 mesta za shranjevanje kolesa) in 
zagotoviti namestitev infrastrukture za napeljavo vodov 
za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje 
električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če ima 
stavba več kot deset parkirnih mest).

Naložba, za katero bo dodeljena pravica do spod-
bude, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavni-
mi predpisi s področja graditve objektov, energijske učin-
kovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje pro izvodov, 
povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.

Večstanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih 
bodo izvedeni ukrepi tega javnega razpisa, morajo biti 
zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.

Podatki o letnici izgradnje starejše stavbe, številu 
delov stavbe in njihovi dejanski rabi ter etažnih lastnikih 
bodo preverjeni z vpogledom v prostorski portal Geodet-
ske uprave Republike Slovenije in elektronsko Zemljiško 
knjigo. V primeru dvoma o letnici izgradnje starejše 
stavbe, v primeru, da so bili na starejši stavbi v novej-
šem času izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi ali 
v primeru dvoma o namembnosti stavbe, bo Eko sklad 
pooblaščenca pozval k predložitvi gradbenega oziroma 
uporabnega dovoljenja.

Če je starejša stavba, kjer se bo naložba izvajala, 
kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na 
kulturnovarstveno zaščitenem območju, je pri izvedbi 
naložbe treba upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta 
kulturnovarstveni režim. Zaradi posebne obravnave kul-
turne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posamezne-
ga ukrepa, ki bo izveden pri prenovi kulturno-varstveno 
zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko 
učinkovitost, ki so navedeni v javnem razpisu. Pravi-
ca do spodbude je v tem primeru lahko dodeljena le, 
če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane 
Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dedi-
ščine (objavljeni na spletni strani: https://www.gov.si/as-
sets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMICNA/smer-
nice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene 
tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. 
Pooblaščenec mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine.

V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s po-
goji javnega razpisa ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko 
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.

c) prepoved dodelitve spodbud za vgradnjo prototi-
pne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih pro izvodov

Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki 
vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene 
opreme, naprav in gradbenih pro izvodov.

d) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca z registrirano dejavnostjo

Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme ter 
vgradnjo gradbenih pro izvodov, ki so predmet naložbe, 
lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano 
dejavnostjo.

e) višina kredita
Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, 

ki znaša 20 % priznanih stroškov naložbe, in najvišji zne-
sek kredita, ki znaša 100 % priznanih stroškov naložbe.

Vsota kredita in nepovratne finančne spodbude ne 
sme presegati priznanih stroškov naložbe, razen v pri-
meru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda 
izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita 
Eko sklada.

Kredit se dodeli vsem etažnim lastnikom hkrati, pri 
čemer je delež posameznega etažnega lastnika omejen 
na njegov solastniški delež, ki je razviden iz predpisa-
nega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije. K sola-
stniškim deležem štejejo vsi deli stavbe, ki so razvidni 
iz seznama etažnih lastnikov na predpisanem obrazcu, 
ki je del razpisne dokumentacije, vključno z garažami, 
kletmi idr. V primeru skupne projektne dokumentacije 
in ko pripadajoči strošek projektne dokumentacije ni 
specifično porazdeljen na posamezen ukrep s strani 
pooblaščenca, se pri izračunu vrednost projektne doku-
mentacije in opravljanja nadzora za posamezen ukrep 
upošteva v sorazmernem deležu glede na višino nalož-
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be v posamezen ukrep, ki ga projektna dokumentacija 
vsebuje.

f) obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem razpisu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 % 
oziroma višji fiksni pribitek, ki pravnim osebam ne zago-
tavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne 
mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne re-
ferenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, do-
ločene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi me-
tode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih 
stopenj (UL C št. 14 z dne 19. 1. 2008, str. 6) in ustrezno 
povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (ne-
gativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR 
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta 
kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse do-
kler EURIBOR 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 etažni lastnik, ki je pravna oseba (tj. enotno 
podjetje) s spodbudo po tem javnem razpisu ali pa iz 
drugih virov financiranja že prejel najvišjo možno višino 
pomoči po pravilu »de minimis«, se lahko obrestna mera 
zviša za toliko, da se s kreditom Eko sklada ne dodeli 
dodatna pomoč po tem pravilu. Tako določena obrestna 
mera velja za vse etažne lastnike.

g) odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v vlogi. Znašati mora od dve do 
deset let. Moratorija na odplačilo glavnice ni.

h) zavarovanje kredita
Za zavarovanje kredita se zahteva:
– zastava depozita pri banki v višini treh mesečnih 

obveznosti po kreditu;
– podpisan trajnik za bremenitev fiduciarnega ra-

čuna rezervnega sklada za poravnavanje kreditnih ob-
veznosti;

– zastava obstoječih in bodočih prilivov na fiduciarni 
račun rezervnega sklada in s tem vsakokratnega stanja 
denarnih sredstev na fiduciarnem računu rezervnega 
sklada v višini vseh obveznosti iz naslova kredita;

– pogodba o odstopu terjatev v zavarovanje do eta-
žnih lastnikov iz naslova vseh sedanjih in bodočih vplačil 
v rezervni sklad, sklenjena med Eko skladom in etažnimi 
lastniki oziroma pooblaščencem;

– zavarovalna polica stavbe, zavarovane proti vsem 
nevarnostim (oziroma najmanj požar in izliv vode), vin-
kulirana v korist Eko sklada.

Vsa zgoraj navedena zavarovanja morajo biti ve-
ljavna za celotno odplačilno dobo kredita podaljšano 
za 30 dni.

i) stroški kredita
Stroški za sklenitev kreditne pogodbe, vodenje kre-

dita oziroma morebitni drugi stroški vezani na izvajanje 
kreditne pogodbe se etažnim lastnikom ne bodo zara-
čunali.

j) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude za celovito 

prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov ener-
gijske prenove stavbe znaša do 40 % priznanih stro-
škov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finanč-
ne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more 
preseči 450 EUR na m2 neto ogrevane površine stav-
be pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. 
Če bo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo 
treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe izvedena 
statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe skladno 

z ugotovitvami iz statične presoje stavbe, se v ta namen 
dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % 
priznanih stroškov naložbe statične sanacije (protipotre-
sne utrditve) stavbe, vendar ne več kot 225 EUR na m2 
neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredelje-
ne v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne 
finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more 
presegati 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude za skoraj 
ničenergijsko prenovo stavbe znaša do 50 % priznanih 
stroškov naložbe, vendar ne več kot 550 EUR na m2 
neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opre-
deljene v projektni dokumentaciji. V okviru skoraj ni-
čenergijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz 
statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija 
(protipotresna utrditev) stavbe. V ta namen se dodeli 
nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % pri-
znanih stroškov naložbe statične sanacije (protipotresne 
utrditve) stavbe, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto 
ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene 
v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne fi-
nančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more 
presegati 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude se za po-
samezno upravičeno osebo oziroma etažnega lastnika 
določi na podlagi solastniških deležev, ki so razvidni 
iz predpisanega obrazca, ki je del razpisne dokumen-
tacije. K solastniškim deležem štejejo vsi deli stavbe, ki 
so razvidni iz seznama etažnih lastnikov na predpisa-
nem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključ-
no z garažami, kletmi idr. V primeru skupne projektne 
dokumentacije in ko pripadajoči strošek projektne do-
kumentacije ni specifično porazdeljen na posamezen 
ukrep s strani pooblaščenca, se pri izračunu vrednost 
projektne dokumentacije in opravljanja nadzora za po-
samezen ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede 
na višino naložbe v posamezen ukrep, ki ga projektna 
dokumentacija vsebuje.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kate-
rega koli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega jav-
nega razpisa, je za socialno šibkega občana določena 
v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na 
njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno 
šibek občan je etažni lastnik posameznega dela starejše 
večstanovanjske stavbe, ki je na dan vložitve vloge na 
ta javni razpis prejemnik denarne socialne pomoči, ki ni 
izredna denarna socialna pomoč, in/ali ima pravico do 
varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, 
ki urejajo socialne transfere. Socialno šibek občan izka-
zuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne 
finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno 
delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, ki je obvezna priloga vlogi na ta 
javni razpis.

k) pravočasna in popolna vloga
Pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in po-

polna vloga. Vloga je pravočasna in formalno popolna, 
če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predlo-
ži v celoti izpolnjene vlogo ter dokumente, ki so obvezne 
priloge.

Vlogo na javni razpis lahko v imenu upravičenih 
oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določ-
bami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 
in nasl.; v nadaljnjem besedilu: SZ-1), predsednik sku-
pnosti etažnih lastnikov ali drugi pooblaščenec upravi-
čenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v 
nadaljnjem besedilu: pooblaščenec). Z eno vlogo se 
lahko kandidira za spodbudo za celovito prenovo največ 
ene starejše večstanovanjske stavbe.
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Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti 
izpolnjen obrazec vloga tega javnega razpisa in obve-
zne priloge:

– seznam etažnih lastnikov posameznih delov stav-
be z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektron-
ski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije;

– 100 % soglasje etažnih lastnikov glede na njiho-
ve solastniške deleže, in sicer zbirno na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na 
ustreznih drugih dokumentih, iz katerega bo poleg po-
datkov o naslovih, davčnih številkah, rojstnih datumih in 
solastniških deležih vsakega posameznega etažnega 
lastnika razvidno:

– soglasje za izvedbo naložbe, ki bo predmet 
spodbude;

– soglasje za financiranje izvedbe naložbe, ki 
bo predmet spodbude, s kreditom v breme rezervnega 
sklada, in sicer o najemu, odplačevanju in zavarovanju 
kredita skladno s pogoji tega javnega razpisa;

– soglasje za povečanje vplačil v rezervni sklad 
za čas odplačevanja kredita tako, da bo po plačilu ob-
veznosti, ki izhajajo iz kredita po tem javnem razpisu, 
v rezervnem skladu ostalo dovolj sredstev za plačilo 
ostalih obveznosti, ki se plačujejo iz rezervnega sklada;

– soglasje, da ne bodo sprejeli sklepa o zmanj-
šanju prispevkov v rezervni sklad za čas odplačevanja 
kredita;

– pooblastilo pooblaščencu za zastopanje 
v upravnem postopku tega javnega razpisa ter izpolnje-
vanje zavez po kreditni pogodbi;

– pooblastilo pooblaščencu za sklenitev kreditne 
pogodbe, ki vključuje tudi določbe o izplačilu nepovratne 
finančne spodbude, in pogodb za zavarovanje kredita po 
tem javnem razpisu v njihovem imenu in za njihov račun;

– soglasje, da se sredstva kredita in nepovratne 
finančne spodbude nakažejo na bančni račun izvajal-
ca/ev naložbe, razen v primeru, da vsota kredita in ne-
povratne finančne spodbude presega priznane stroške 
naložbe (v tem primeru soglasje, da se dodeljena ne-
povratna finančna spodbuda izplača izključno za delno 
poplačilo odobrenega kredita Eko sklada);

– soglasje, da občasno na svoj elektronski na-
slov, prejmejo povezavo do spletne ankete o poteku na-
ložbe in izzivih, ki se pojavljajo (samo če etažni lastniki 
elektronski naslov imajo in ga navedejo);

– soglasje, da bo projekt celovite preno-
ve z namenom promocije predstavljen v javnosti, in 
sicer na spletnih straneh Eko sklada in projekta 
LIFE-IP-CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocij-
skih aktivnosti ter materialov;

– izpolnjen obrazec Finančni podatki o naložbi, ki 
bo predmet spodbude, na predpisanem obrazcu, ki je 
del razpisne dokumentacije;

– sklenjeno pogodbo o opravljanju upravniških sto-
ritev ali sklep o ustanovitvi in statut skupnosti etažnih 
lastnikov;

– zapisnik zbora etažnih lastnikov, na katerem so 
se odločili o izvedbi naložbe in financiranju naložbe 
s kreditom v breme rezervnega sklada;

– načrt vzdrževanja, ki so ga sprejeli etažni lastniki, 
v katerem je načrtovana naložba, ki bo predmet spod-
bude;

– dokazilo, da na povprečni letni ravni ni bilo več kot 
5 % neplačil v rezervni sklad, pri čemer se upoštevajo 
vplačila predhodnega koledarskega leta in vseh mese-
cev tekočega leta;

– kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici 
do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna po-

moč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, 
za upravičence, ki uveljavljajo ustrezno višjo nepovratno 
finančno spodbudo kot socialno šibki občani;

– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s stra-
ni pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, 
vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem 
znesku je v relevantnem obdobju upravičena oseba 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; 
seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo 
enotno podjetje, vse na predpisanem obrazcu, ki je del 
razpisne dokumentacije;

– dodatne priloge, določene v prilogi Tehnični pogo-
ji, ki je del javnega razpisa.

Eko sklad lahko zahteva, da pooblaščenec za vsa 
dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.

l) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu 

veljajo pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de 
minimis« za:

– pravne osebe, samostojne podjetnike posamezni-
ke in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane de-
javnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene 
dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike 
Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;

– pravne osebe javnega prava v delu, ko opravljajo 
pridobitne dejavnosti na trgu.

Pravica do spodbude se ne dodeli za naložbe v na-
slednje dejavnosti:

– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, ka-
kor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;

– dejavnosti v primarni pro izvodnji kmetijskih pro-
izvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Ko-
misije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi 
drugega predpisa EU;

– 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.

Pravica do spodbude 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;

– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja 
neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odloč-
be Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smer-
nicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 
31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 
(Uradni list RS, št. 5/17 in nasl.). Mala in srednja pod-
jetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne 
štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skup-
nosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za 
insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij;
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– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odloč-
be o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz 
naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo 
poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike 
Slovenije.

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena 
upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zad-
njih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri 
podjetjih v cestno tovornem prometu.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo 
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravi-
čene osebe 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 upravičeno osebo 
tvorijo 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.

Pravica do spodbude dodeljene v obliki pomoči 
»de minimis« po tem javnem razpisu se pripiše pravni 
osebi, ki opravlja (tudi) pridobitno dejavnost na trgu in ki 
je etažni lastnik nepremičnine, na kateri se bo naložba 
izvedla.

m) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
spodbude

Vgrajenih gradbenih pro izvodov, naprav in opreme, 
ki so bili predmet spodbude po tem javnem razpisu, ni 
dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu spod-
bude.

n) prepoved dodelitve spodbude v primeru že do-
deljenih spodbud

Pravica do spodbude ne more biti dodeljena za 
ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani 
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih 
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zago-
tavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 
in nasl.).

Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki 
so predmet spodbude po tem javnem razpisu, že bila 
dodeljena spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli 
drugem javnem razpisu in je naložba že zaključena, za 
izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do 
spodbude po tem javnem razpisu.

5. Pogoji za izplačilo spodbude
a) sklenitev kreditne pogodbe
Pravica do kredita, pridobljenega z odločbo o izbo-

ru vloge za dodelitev spodbude, se uveljavi s sklenjeno 
kreditno pogodbo.

Za sklenitev kreditne pogodbe mora biti opravljen 
pregled stranke v skladu z zakonom, ki ureja prepreče-
vanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Lokalne skupnosti ter pravne osebe, v katerih ima 
država odločujoč vpliv na upravljanje, morajo pred skle-
nitvijo kreditne pogodbe predložiti tudi soglasje Ministr-
stva za finance k zadolžitvi.

Kreditna pogodba se ne sklene zlasti:
– če identiteta etažnega lastnika ob sklenitvi poslov-

nega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če etažni lastnik ob sklenitvi poslovnega razmerja 

ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,

– če se etažni lastnik, njegov zakoniti zastopnik ali 
pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so 
sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od 
vročitve odločbe o izboru vloge za dodelitev spodbude. 
Iz utemeljenih razlogov se ta rok s soglasjem Eko sklada 
lahko podaljša za največ 3 mesece.

b) črpanje oziroma poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora pooblašče-

nec predložiti pogodbeno dogovorjene zavarovalne in-
strumente in izpolniti morebitne druge pogodbene pogo-
je za črpanje kredita. Poraba kredita je dokumentarna 
ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe etažnih la-
stnikov (v primeru lastne udeležbe). Pred vsakim na-
kazilom sredstev morajo etažni lastniki poravnati vse 
zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži sred-
stev bodo izvajalcu nakazani po predložitvi zahtevanih 
dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, začasne si-
tuacije dotlej opravljenih del idr.). Zaradi nepredvidljivih 
razlogov lahko med izvajanjem naložbe pooblaščenec 
zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posa-
meznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko 
dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega 
namena naložbe in zneska kredita. Spremembe niso do-
pustne v delu, ki se nanaša na merila. Zadnje nakazilo 
sredstev pa se lahko izvede najkasneje v 2 mesecih po 
zaključeni naložbi, in sicer šele po predložitvi dokumen-
tacije o zaključku celotne naložbe, ki vsebuje tudi končni 
primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nad-
zornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, da so dela 
izvedena in brez napak.

V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca oziroma 
dobavitelja med potekom naložbe zaradi zamude ali 
nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem ne-
mudoma obvesti Eko sklad, ki v primeru opravičljivih in 
utemeljenih razlogov izda pisno soglasje k zamenjavi. 
V kolikor je kreditojemalec zamenjal izvajalca del po 
sklenitvi kreditne pogodbe in je nova predračunska vre-
dnost priznanih stroškov nižja, se ustrezno nižji znesek 
kredita določi v dodatku h kreditni pogodbi. Za izbiro 
ustreznega izvajalca je odgovoren kreditojemalec. Ne 
glede na zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec za-
gotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter sam ureja pogod-
bena razmerja s prejšnjim in novim izvajalcem.

Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita 
uskladi s predloženimi računi. Če pooblaščenec najpo-
zneje 15 dni pred potekom roka za zaključek naložbe ne 
dostavi Eko skladu dokumentacije o zaključku naložbe, 
ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka.

c) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Pravica do nepovratne finančne spodbude, prido-

bljene z odločbo o izboru vloge za dodelitev spodbude, 
se uveljavi na podlagi kreditne pogodbe, ki vsebuje 
tudi določbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude. 
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana predvido-
ma v 2 mesecih po predložitvi popolne dokumentacije 
o zaključku celotne naložbe na bančni račun izvajalca 
oziroma izvajalcev naložbe, razen v primeru, ko se do-
deljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno 
poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izpla-
čila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju 
pogojev javnega razpisa.

V primeru, da pravico do nepovratne finančne spod-
bude pridobi socialno šibek občan, se nepovratna fi-
nančna spodbuda v višini, kot bi zanj veljala, če ne bi bil 
socialno šibek občan, izplača na način, kot določa pred-
hodni odstavek, razlika do celotne višine nepovratne 
finančne spodbude, ki velja zanj kot socialno šibkega 
občana, pa se izplača na njegov bančni račun.
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d) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od skleni-

tve kreditne pogodbe.
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 upravičene osebe niso mogle pred-
videti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi 
krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe 
pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.

Če pooblaščenec ne predloži pravočasno dokazila 
o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi za podaljša-
nje roka za zaključek naložbe, pravica do neizkoriščenega 
dela odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa lahko 
Eko sklad zaradi nenamenske porabe sredstev sproži po-
stopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev, sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od koriščenja 
sredstev do njihovega vračila in s stroški izterjave.

Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem 
razpisu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden 
na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba 
v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na ra-
čunu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje 
datum izdaje računa.

e) dokumentacija o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora poobla-

ščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka 
za zaključek naložbe. Vsebina dokumentacije o zaključ-
ku naložbe je določena v prilogi Tehnični pogoji, ki je del 
razpisne dokumentacije.

6. Merila
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravil-

no označene in popolne vloge na predpisanih obrazcih, 
ki izpolnjujejo pogoje iz točk 2 in 4 tega javnega razpisa. 
Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:

Merila Največje 
število točk

1. Obseg in zahtevnost celovite prenove 49
V primeru skoraj ničenergijske prenove se dodeli 49 točk. V primeru usklajene izvedbe treh ali več 
ukrepov se dodeli do 49 točk, in sicer za posamezen ukrep:
A – toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ali zunanje stene ogrevanih 
prostorov proti terenu: 5 točk;
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru: 5 točk;
C – optimizacija sistema ogrevanja: 5 točk;
D – toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom: 5 točk;
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka: 5 točk;
F – vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe: 5 točk;
G – skupnostna samooskrba z električno energijo: 5 točk;
H – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva: 5 točk;
I – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave: 1,5 točke;
J – kolesarnice: 1,5 točke;
K – polnilnice za električna vozila: 1,5 točke;
L – zbiralnik deževnice: 1,5 točke;
M – zelena streha in/ali zelena fasada: 3 točke.
V primeru usklajene izvedbe treh ali več ukrepov je treba pri tem merilu zbrati skupaj najmanj 15 točk.
2. Statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe 30
Če bo v okviru celovite prenove izvedena statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe skladno 
s statično presojo stavbe, se dodeli 30 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk. Dodatne točke se v ta 
namen dodelijo tudi za skoraj ničenergijsko prenovo, kjer je statična presoja in statična sanacija 
(protipotresna utrditev) stavbe skladno s presojo obvezna.
3. Dozidava (prizidava) in/ali nadzidava 15
Če bo v okviru celovite prenove izvedena dozidava (prizidava) in/ali nadzidava, se dodeli 15 točk, 
v nasprotnem primeru pa 0 točk.
Celotno število točk 94
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Pravica do spodbude se lahko dodeli le za vloge, 
ki izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev in dosežejo naj-
večje število točk skladno z merili. Skupaj lahko vloga 
doseže največ 94 točk. Prejete vloge bodo razvrščene 
glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru 
razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge 
z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude 
za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, 
se spodbuda v višini preostalih sredstev lahko ponu-
di upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno 
vlogo, do porabe nepovratnih ali povratnih sredstev. Če 
več vlog doseže enako število točk in bi bila z njihovo 
uvrstitvijo na predlog liste za dodelitev spodbude prese-
žena skupna razpoložljiva sredstva, se kot ugodnejša 
izbere vloga za celovito prenovo stavbe z večjo neto 
ogrevano površino pred prenovo, opredeljeno v projektni 
dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija in način prijave na javni 
razpis

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na 
spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne in-
formacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega 
razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletnem naslovu www.ekosklad.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu eko-
sklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne 
projekte 3«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov 
poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno do-
kumentacijo vsebovati izpolnjeno vlogo ter vse priloge, 
ki so navedene kot obvezne sestavine vloge. Obvezne 
sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer 
je to zahtevano, in ovrednotene v evrih.

Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne odpiraj 
– vloga – razpis za pilotne projekte 3« in zapisan naziv 
in naslov vlagatelja.

8. Rok za prejem in način oddaje vloge
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prej-

me najkasneje do 30. junija 2022, oziroma je oddana na 
pošto priporočeno najkasneje do 30. junija 2022.

Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko skla-
da, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
se le ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 
30. junija 2022 do 14. ure.

Vlagatelji morajo najkasneje do 30. junija 2022 od-
dati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na elek-
tronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje 
tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj 
– vloga – razpis za pilotne projekte 3« ali bodo brez za-
pisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo 
s sklepom zavržene.

9. Odpiranje vlog
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 

označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 7. julija 2022 ob 
10. uri na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem 
redu predložitve oziroma dospetja.

10. Postopek izbora in ocenjevanje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na pod-

lagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, 
opravila tričlanska strokovna komisija, katere člani so: 
dva predstavnika Eko sklada in predstavnik Instituta 
»Jožef Stefan«. Člane te komisije s pisnim sklepom 
imenuje direktor Eko sklada.

Iz vloge mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev 
javnega razpisa. V primeru formalno nepopolne vloge 
bo Eko sklad najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog 
pisno pozval vlagatelja, da v določenem roku 15 dni vlo-
go dopolni. Če vlagatelj nepopolne vloge v navedenem 
roku ne dopolni, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani 
dopolnitvi, se njegova vloga s sklepom zavrže. Spre-
memba vloge (zahtevka) po izteku roka za oddajo vlog 
ni dopustna.

Po prejemu popolne vloge strokovna komisija na 
podlagi predloženih dokazil (prilog) in z vpogledom 
v uradne evidence pregleda, ali vlagatelj izpolnjuje po-
goje za kandidiranje na javnem razpisu. V primeru, da 
vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo vloga 
z odločbo zavrnjena in ne bo uvrščena v vrednotenje 
vlog. V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev lahko 
Eko sklad zahteva dodatna pojasnila in dokazila.

Po končanem ocenjevanju se vloge razvrsti glede 
na povprečno število doseženih točk, ki se izračuna kot 
povprečje ocen posameznih članov komisije, zaokrože-
no na najbližje celo število. Sredstva se dodelijo v višini 
zaprošenega zneska najbolje ocenjenim vlagateljem.

Na osnovi izbrane vloge bo pooblaščencem upra-
vičenih oseb posredovana odločba o izboru vloge za 
dodelitev spodbude, hkrati pa bodo pozvani k podpisu 
kreditne pogodbe. Pooblaščenci neizbranih upravičenih 
oseb bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s posredo-
vanjem odločbe o zavrnitvi.

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da od vla-
gateljev zahteva dodatna pojasnila ali dokazila o na-
črtovanih stroških ter morebitne prilagoditve. Poziv za 
posredovanje dodatnih pojasnil, obrazložitev ali dokazil 
bo vlagateljem posredovan po elektronski pošti na na-
slov kontaktne osebe, ki je naveden v vlogi. V primeru, 
da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, 
določen v razpisu, lahko strokovna komisija načrtovane 
stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izloči 
kot neupravičene ter vlogo ustrezno oceni glede na po-
stavljena merila. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot 
upravičene navedel tudi neupravičene stroške in nave-
del previsok znesek priznanih stroškov, bo strokovna 
komisija znesek priznanih stroškov ustrezno znižala ter 
vlagatelju predlagala nižjo višino spodbude.

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

11. Rok za obvestilo o izbiri: Eko sklad bo vlaga-
teljem posredoval odločbo o izboru vloge za dodeli-
tev spodbude oziroma zavrnitvi predvidoma najkasneje 
v 60 dneh od dneva odpiranja vlog.

12. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se 

uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 in nasl.), 
če ZVO-1 ne določa drugače.

Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do spod-
bude ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, ome-
jitev in višine spodbude ter meril za izbor, če izpolnijo 
pogoje javnega razpisa.

Za vlogo in odločbo o izboru vloge za dodelitev 
spodbude oziroma zavrnitvi se taksa skladno z dru-
gim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona 
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 in nasl.) 
ne plačuje.

Odločba o izboru vloge za dodelitev spodbude ozi-
roma zavrnitvi je v upravnem postopku dokončna, zoper 
njo pritožba ni dovoljena. Vlagatelj ima pravico odloč-
bo izpodbijati v upravnem sporu z vložitvijo tožbe pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
Ljub ljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba 
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se vloži neposredno pisno pri navedenem sodišču ali 
se mu pošlje po pošti. Tožbi je treba poleg te odločbe 
v izvirniku ali prepisu priložiti tudi po en prepis ali kopijo 
tožbe in prilog za toženca, če je kdo prizadet z odločbo, 
pa tudi zanj. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog.

Eko sklad lahko za potrebe tega javnega razpisa 
pridobi potrdila oziroma izpise glede izpolnjevanja ne-
katerih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da le-ta 
ne bodo posredovana v roku in na način, določen v raz-
pisu, bo strokovna komisija takšne vloge zavrnila. Vloga 
vlagatelja, ki ne bo izpolnjeval vseh pogojev, se zavrne. 
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po 
izdaji odločbe o izboru vloge za dodelitev spodbude, 
se kreditna pogodba ne bo podpisala, odločba o izboru 
vloge pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu kreditne pogodbe, Eko sklad odstopi od 
pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila sredstev na izbrani transakcijski 
račun do dneva vračila sredstev Eko skladu.

13. Spremljanje naložb
Za potrebe analize implementacije finančnega 

instrumenta bo Eko sklad spremljal izvedbo izbranih 
projektov celovite prenove starejših večstanovanjskih 
stavb. V ta namen je treba zagotoviti:

– spremljanje rabe energije (energije goriv, toplote 
iz omrežja, električne energije) po prenovi in prihrankov, 
doseženih s prenovo: pooblaščenec etažnih lastnikov 
mora za namen spremljanja dejanskih prihrankov Eko 
skladu vsake 3 mesece sporočiti podatke o mesečni 
rabi energije in predložiti kopije računov za rabo energi-
je v stavbi, in sicer 3 leta po končani prenovi, prav tako 
pa mora Eko skladu najkasneje ob predložitvi zaključ-
ne dokumentacije oziroma pred izplačilom nepovratne 

finančne spodbude sporočiti te podatke in predložiti 
kopije računov za 3 leta pred prenovo;

– sodelovanje pooblaščenca etažnih lastnikov in iz-
vajalca oziroma izvajalcev na občasnih intervjujih z Eko 
skladom o poteku naložbe ter izzivih, ki se pojavljajo;

– soglasje etažnih lastnikov, da občasno na svoj 
elektronski naslov (če ga imajo in navedejo) prejmejo 
povezavo do spletne ankete o poteku naložbe in izzivih, 
ki se pojavljajo;

– soglasje etažnih lastnikov, da bo projekt celovite 
prenove z namenom promocije predstavljen v javno-
sti, in sicer na spletnih straneh Eko sklada in projekta 
LIFE-IP-CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocij-
skih aktivnosti ter materialov;

– fotografije celovite prenove projekta (pred, med 
in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki loč-
ljivosti ter kratek video posnetek prenove s časovnim 
zamikom (timelapse);

– da pooblaščenec še pred začetkom Eko sklad ob-
vesti o začetku izvajanja del posameznega ukrepa ozi-
roma faze naložbe in Eko skladu omogoči njihov ogled.

14. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadar koli v ob-
dobju od izdaje odločbe o izboru vloge za dodelitev 
spodbude do 3 let po izplačilu spodbude oziroma do 
dokončnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem do-
kumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo 
sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe 
z določili javnega razpisa in veljavnimi predpisi ter spo-
štovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta 
spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, kršitev predpisov ali določil kreditne pogodbe 
je prejemnik spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene 
spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Priloga: Tehnični pogoji

 

 

 

  
 
PRILOGA: TEHNIČNI POGOJI 
 
JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za 
pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb 
 
Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki fizične 
osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če noben etažni lastnik nima pravice do odbitka vstopnega davka 
na dodano vrednost.  

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da zahteva dodatna pojasnila o načrtovanih stroških ter morebitne 
prilagoditve. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev bo vlagateljem posredovan po 
elektronski pošti na naslov kontaktne osebe, ki je naveden v vlogi. V primeru, da pojasnila ne bodo 
posredovana v roku in na način, določen v razpisu, lahko strokovna komisija načrtovane stroške, za katere se 
zahteva dodatno pojasnilo, izloči kot neupravičene ter vlogo ustrezno oceni glede na postavljena merila. V 
primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške in navedel previsok znesek 
priznanih stroškov, bo strokovna komisija znesek priznanih stroškov ustrezno znižala ter vlagatelju predlagala 
nižjo višino spodbude. 
 
1. CELOVITA PRENOVA Z USKLAJENO IZVEDBO TREH ALI VEČ UKREPOV ENERGIJSKE PRENOVE 
STAVBE 

Celovita prenova mora obsegati usklajeno izvedbo vsaj treh izmed navedenih ukrepov energijske prenove 
na skupnih delih stavbe, pri čemer je izvedba ukrepa A obvezna: 

A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ali zunanje stene ogrevanih 
prostorov proti terenu;  

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru; 
C - optimizacija sistema ogrevanja; 
D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom;  
E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe; 
G - skupnostna samooskrba z električno energijo; 
H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva; 
I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave; 
J - kolesarnice; 
K - polnilnice za električna vozila; 
L - zbiralnik deževnice; 
M - zelena streha in/ali zelena fasada. 
 
Za izvedbo celovite prenove mora biti obvezno izdelana projektna dokumentacija v skladu s Pravilnikom o 
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 
– popr.,197/20 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pri izvedbi mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa 
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20,15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: 
GZ). V projektni dokumentaciji je obvezno predložiti tudi elaborat gradbene fizike skladno z veljavnimi predpisi 
o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico 
stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe stanje in stanje po prenovi. Energijski 
razred stavbe po izvedeni prenovi mora dosegati vsaj razred B2, skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi 
energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10, 61/17 – GZ, 199/21 – GZ-1 in nasl.). Stroški izdelave projektne 
dokumentacije, vključno z elaboratom gradbene fizike, izkazom energetskih lastnosti stavbe in energetsko 
izkaznico stavbe ter stroški nadzora so priznani stroški naložbe.  
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A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ter zunanje stene ogrevanih 
prostorov proti terenu  

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak, morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 
0,17 W/(m2K). Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren ali neogrevane prostore, morajo 
imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,20 W/(m2K). V primeru toplotne izolacije fasade mora biti ukrep izveden s 
preizkušenimi fasadnimi sistemi, toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe pa 
morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije;  
 postavitev gradbenega odra; 
 odstranitev in izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne 

hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«); 
 demontažo starih okenskih polic, nakup in vgradnjo okenskih polic (razen če so le-te priznani strošek pri 

ukrepu H), obdelavo špalet; 
 odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe (balkonskih ograj, nadstreškov, žlebov, ipd.); 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije ter tip fasadnega sistema;  
 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, str. 5; 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 skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko 
tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta 
(EAD/ETAG), v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, 
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; 

 fotografije vseh delov oziroma strani stavbe, kjer se bo naložba izvajala, ki morajo biti vidni/-e v celoti;  
 fotografija vgrajene obstoječe toplotne izolacije, iz katere bo razvidna vrsta in debelina toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji (fotografijo je potrebno predložiti, če se vgradi dodatna 
toplotna izolacija na obstoječo). 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. V primeru izvedbe toplotne izolacije fasade je potrebno priložiti fotografije 

vseh strani stavbe po izvedbi naložbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vse v celoti 
vidne. 

 
B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
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Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije; 
 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 prenovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo 

estriha oziroma druge zaključne obloge; 
 odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Pri toplotni izolaciji ravne ali poševne strehe priznani stroški vključujejo tudi stroške zamenjave strešne kritine. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;  
 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno 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 dela stavbe, kjer bo naložba izvedena. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. 
 
C - optimizacija sistema ogrevanja 

Optimizacija sistema ogrevanja mora zajemati nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in 
hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja.  
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 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; 
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 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;  

 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitev 

radiatorskih 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 projektno dokumentacijo; 

 fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, 
obstoječi radiatorski ventili). 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne 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 optimiziranega sistema ogrevanja. 
 
D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom  

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,20 W/(m2K). Toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije; 
 odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan s prenovo, izvedbo 

hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog; 
 odstranitev ostalih gradbenih materialov; 
 odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa; 
 izvedbo prezračevanja kleti; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije; 
 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno 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 dela stavbe, kjer bo naložba izvedena. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. 
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E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka  

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo skupne naložbe v izbrani sistem prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem 
besedilu: prezračevalna naprava) na skupnih delih stavbe. 
 
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 %. Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje 
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %; vse prezračevalne naprave pa ne smejo 
presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). 
 
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 
%, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki 
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi napravami s sistemom za 

rekuperacijo toplote;  
 nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi 

elementi; 
 odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje; 
 nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka;  
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno 

oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave; 
 izjava o skladnosti prezračevalne naprave in za stanovanjsko prezračevalno napravo podatkovni list 

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, str. 27; v nadaljnjem 
besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014), če izbrana stanovanjska prezračevalna 
naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; za 
nestanovanjsko prezračevalno napravo 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, 
str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014); 

 fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve. 
 

Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 zapisnik o zagonu prezračevane naprave; 
 fotografije vgrajene prezračevalne naprave/naprav. 
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F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe 

Pravica do spodbude se dodeli za vgradnjo ogrevalne naprave, namenjene skupnemu ogrevanju stavbe, in 
sicer za: 
 kotel na lesno biomaso; 
 ogrevalno toplotno črpalko; 
 toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja; 
ob upoštevanju v omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih. 
 
Ogrevalna naprava je lahko priklopljena na obstoječ ali novi centralni sistem ogrevanja stavbe. Za ogrevalno 
napravo se smatra ena ali več ogrevalnih naprav, ki so projektirane za pokrivanje toplotnih izgub stavbe. 
 
Na območju občin, ki so skladno 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 onesnaženost zunanjega zraka 
(Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s 
kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18, 2/20, 160/20 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti 
zunanjega zraka z delci PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za 
kakovost zraka, spodbuda 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.  
 
Predmet spodbude so energijsko učinkovite ogrevalne naprave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za 
okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to 
področje. 

 
Kotel na lesno biomaso mora biti skladen z Uredbo Komisije (EU) št. 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, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
št. 2015/1189) in mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer: 
 sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %; 
 sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim 

polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem; 
 sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s 

samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem; 
 sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s 

samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle 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. 

 
Toplotna črpalka mora biti skladna z Uredbo 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) in 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 - 

 
Nova toplotna postaja mora biti priključena na sistem daljinskega ogrevanja, izpolnjevati mora tehnične 
zahteve tega sistema ter imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo 
ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. 
 
Vgradnja ogrevalne naprave mora biti dimenzionirana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih 
toplotnih potreb stavbe, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Pri vgradnji kurilne naprave na lesno 
biomaso in ogrevalne toplotne črpalke je dovoljena souporaba kotla na fosilno gorivo za pokrivanje koničnih 
obremenitev s tem, da le-ta ne sodi med priznane stroške naložbe.  
 
Priznani stroški naložbe vključujejo:  
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 odstranitev stare ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici;  
 nakup in vgradnjo nove ogrevalne naprave;  
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja ogrevalnega sistema; 
 vgradnjo hidravlične opreme, ki bo omogočala varno in ustrezno obratovanje celotnega sistema ogrevanja 

(npr. ekspanzijska posoda, sistem za vzdrževanje tlaka, mehčalna naprava ipd.); 
 zamenjavo oziroma vgradnjo črpalk s frekvenčno regulacijo in zamenjavo oziroma vgradnjo regulacijskih 

ventilov; 
 izvedbo adaptacijskih, obrtniških ter instalacijskih del v kotlovnici, potrebnih zaradi zamenjave kurilne 

naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;  
 nakup, dobavo in montažo pripadajoče opreme, potrebne zaradi zamenjave ogrevalne naprave in 

ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;  
 pregled in morebitno sanacijo obstoječega dimnika oziroma po potrebi izgradnjo novega dimnika za kurilno 

napravo, ki je predmet spodbude;  
 izvedbo skladišča goriva do 30 % kapacitete letne potrebe goriva pri vgradnji kurilne naprave na lesno 

biomaso;  
 izvedbo priključnega voda nove toplotne postaje na obstoječe distribucijsko omrežje;  
 stroške sekundarnega razvoda in zamenjave grelnih teles; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa.  
 
Priznani stroški naložbe so lahko tudi naslednji stroški, če so načrtovani v okviru projektne dokumentacije:  
 stroški prenove skupnega distribucijskega omrežja, ki zajemajo stroške zamenjave starih cevovodov z 

novimi ali stroški prenove izolacije na obstoječih cevovodih;  
 stroški celovite prenove skupne toplotne postaje, ki zajemajo stroške nakupa in vgradnje nove toplotne 

postaje za ogrevanje in/ali stroške nakupa in vgradnje nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople 
vode ali stroške izvedbe toplotne izolacije cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji;  

 stroški izvedbe skupne priprave tople vode s solarnim sistemom oziroma s toplotno črpalko, ki vključujejo 
stroške nakupa in vgradnje sprejemnikov sončne energije ali toplotne črpalke, hranilnika toplote in 
ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema.  
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Med priznane stroške naložbe ne sodijo:  
 stroški morebitnih gradbenih del, prenove vodovodnih in ostalih strojnih inštalacij, ki se ne nanašajo na 

energetsko prenovo skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe;  
 stroški nakupa kurilne naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih goriv, če je naprava vgrajena za pokrivanje 

koničnih obremenitev;  
 stroški postrojenja za soproizvodnjo električne energije in toplote.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, izdelan na osnovi projektne dokumentacije;  
 izjava o skladnosti ogrevalne naprave in: 

 za kotel na lesno biomaso dokumentacija skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/1189, če novi 
kotel na lesno biomaso še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si; 

 za toplotno črpalko podatkovni list skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, 
zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/254 z dne 30. novembra 2016, 
če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si, oziroma priloge, ki izkazujejo skladnost toplotne črpalke z Uredbo Komisije (EU) 
št. 813/2013; 

 fotografije kurilne naprave, ki bo zamenjana in kotlovnice pred izvedbo naložbe, stanja opreme, naprav ter 
sistemov, če bodo ti predmet naložbe. 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 zapisnik dimnikarske družbe o prvem pregledu kurilne naprave ali drugo ustrezno dokumentacijo, skladno 

s predpisi, ki urejajo to področje za kotel na lesno biomaso oziroma soglasje dobavitelja toplote o priključitvi 
na daljinsko ogrevanje in sklenjeno pogodbo o dobavi in odjemu toplote za toplotno postajo oziroma 
zapisnik o zagonu za toplotno črpalko; 

 fotografije vgrajene nove ogrevalne naprave, celotne skupne kotlovnice, opreme, naprav in sistemov, če 
so bili ti predmet naložbe (fotografije, posnete v času prenove distribucijskega omrežja, priključnega voda, 
fotografije prenovljene toplotne podpostaje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, fotografije 
ključnih delov solarnega sistema (hranilniki toplote, sprejemniki sončne energije) oziroma toplotne 
črpalke); 

 fotografije napisne tablice ogrevalne naprave. 
 
G - skupnostna samooskrba z električno energijo 

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo naprav za skupnostno samooskrbo, in sicer za 
samooskrbo večstanovanjske stavbe z električno energijo, proizvedeno z izrabo sončne energije, skladno z 
Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 
nasl.) (v nadaljnjem besedilu: skupnostna samooskrba). Dodeli se le tistim gospodinjskim odjemalcem ali 
malim poslovnim odjemalcem, ki so etažni lastniki stavbe, na kateri bo izveden ukrep, in hkrati tudi odjemalci 
(spodbuda ne more biti dodeljena tretjim osebam). Dodeli se le za nove naprave za skupnostno samooskrbo. 
Naprava za skupnostno samooskrbo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na 
podlagi 147. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 
– ZURE in nasl.; v nadaljnjem besedilu EZ-1) in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z 
električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18 in nasl.). 

Naprava za skupnostno samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki bo celovito 
prenovljena, ali na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v 
skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. 
 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 26 / 25. 2. 2022 / Stran 569 

 

Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora;   
 nakup naprave za skupnostno samooskrbo;  
 montažo naprave za skupnostno samooskrbo ter zagon sistema;  
 pripadajoče električne inštalacije in opremo; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun oziroma ponudba za nakup in montažo naprave za skupnostno samooskrbo; 
 podatki proizvajalca o napravi za skupnostno samooskrbo, 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 skupnostno samooskrbo, z označeno lokacijo 
namestitve naprave;  

 kopija soglasja za priključitev;  
 seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki 

na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.  
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 kopija pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);  
 fotografije vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo. 
 
H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva  

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 lesenimi okni ter za zamenjavo 
vhodnih vrat v toplotnem ovoju z novimi na skupnih delih stavbe. Okna in vrata v toplotnem ovoju morajo imeti 
toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K).  
 
Okna in vhodna vrata, ki so predmet naložbe, morajo biti vgrajena po smernici RAL. Za tesnjenje okenske 
rege bodo upoštevani 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. Izvedba tesnjenja rege 
samo z izolacijsko peno ali z izolacijsko peno in tesnilnimi masama ni ustrezna.  
 
Priznani stroški naložbe vključujejo:   
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora;   
 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 (razen če so le-te priznani strošek pri ukrepu A);  
 popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.  
 
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 
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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;  

 poročilo neodvisne institucije o preizkušanju RAL sistema tesnjenja, če ta ni izveden 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; 

 fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni in vhodnimi vrati, ki bodo zamenjana, s pripisom postavk, 
navedenih na predračunu. 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji 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. 
 
I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave  

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko učinkovitim 
sistemom razsvetljave na skupnih delih stavbe. Pri zamenjavi je potrebno zamenjati celotno svetilo, menjava 
sijalk z LED sijalkami in dodatna svetila niso upravičeni strošek. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 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;  
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave. 

 
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; 
 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 starega in prenovljenega 
sistema razsvetljave, ter predvidena letna poraba električne energije novega sistema razsvetljave; 

 podatke proizvajalca o LED svetilih, LED svetilkah 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. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji 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. 
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J - kolesarnice 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles 
- kolesarnice v ali ob stavbi, in sicer v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano 
ležišče v stavbi, ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna kolesa. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 
 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi izvedeni; 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije izvedenih ukrepov. 
 
K - polnilnice za električna vozila 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih 
mestih znotraj stavbe ali neposredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za 
električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna 
mesta znotraj stavbe, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so 
parkirna mesta neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo 
parkirnih mest), ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
V primeru polnilnih postaj priznani stroški lahko vključujejo stroške največ treh polnilnih postaj za električna 
kolesa in največ treh polnilnih postaj za druga električna vozila.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 
 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi izvedeni; 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije izvedenih ukrepov. 
 
L - zbiralnik deževnice 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo sistema zajema deževnice (zbiralnik deževnice) za 
namakanje zunanjih zelenih površin in/ali ostalo rabo v stavbi, ki bo prenovljena. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
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Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 
 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi izvedeni; 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije izvedenih ukrepov. 
 
M - zelena streha in/ali zelena fasada 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, 
za zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 
 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi izvedeni; 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije izvedenih ukrepov. 
 
Poleg vseh zgoraj navedenih obveznih prilog k vlogi je potrebno za celotno naložbo celovite prenove 
z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov priložiti tudi: 
 če je gradbeno dovoljenje potrebno skladno z veljavnimi predpisi, kopijo gradbenega dovoljenja 

opremljenega z žigom o pravnomočnosti; če pa gradbeno dovoljenje skladno z veljavnimi predpisi ali 
določili javnega razpisa ni potrebno, izjavo vodje projekta o navedenem dejstvu; 

 predračun oziroma račun za projektno dokumentacijo in projektna dokumentacija, vključno z morebitno 
statično presojo stavbe; 

 če je statična sanacija potrebna skladno z veljavnimi predpisi oziroma če se za statično sanacijo uveljavlja 
dodatno nepovratno finančno spodbudo po tem javnem razpisu, dokazilo o pridobljeni statični presoji 
stavbe, predračun in drugo relevantno dokumentacijo za izvedbo statične sanacije skladno s pridobljeno 
presojo; 

 predračun za izvedbo nadzora. 
 
Namesto predračunov se lahko upoštevajo tudi pogodbe o izvedbi gradbenih del oziroma druga dokumentacija 
s popisom del oziroma priznanih stroškov naložbe, ki izkazuje njihovo vrednost.  

Poleg vseh zgoraj navedenih obveznih prilog k dokumentaciji o zaključku naložbe je potrebno za 
celotno naložbo celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov priložiti tudi: 
 projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO);  
 račun za pripravo projektne dokumentacije;  
 račun za opravljanje nadzora;  
 račun/-i izvajalca/-ev naložbe s popisom morebitnih drugih izvedenih del, npr. statično sanacijo; 
 dokazilo/-a o plačilu računa/-ov iz predhodnih alinej; 
 končni primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, 

da so dela izvedena in brez napak; 
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 fotografije celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki ločljivosti 
ter kratek video posnetek prenove s časovnim zamikom (timelapse); 

 podatke o mesečni rabi energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne energije) in kopije računov 
za rabo energije v stavbi za tri leta pred celovito prenovo. 

Namesto računov se lahko upoštevajo tudi potrjene gradbene situacije s fakturami. 
 
 
2. SKORAJ NIČENERGIJSKA PRENOVA STAVBE 

Ustreznost prenove se preverja na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
(DGD), projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove (PZI), izračuna PHPP za obstoječe stanje in 
stanje po prenovi ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in nasl.). Pri izvedbi 
celovite prenove mora biti zagotovljen nadzor v skladu z GZ. 
 
Pred projektiranjem je obvezno naročiti statično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa je pred energetsko 
prenovo treba izvesti statično sanacijo. 
 
Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje mora znašati QH ≤ 25,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 
kWh/(m2a). Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske podatke 
mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni 
dokumentaciji za ta javni razpis. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, 
učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi 
sistemi. Z izračunom PHPP se vrednoti tudi referenčno obstoječe stanje pred celovito prenovo. 
 
Okna in vrata v toplotnem ovoju morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu 
SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti 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 zaključene obdelave špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL. 
 
Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs, 
ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren ali proti 
neogrevanim prostorom, morajo imeti U ≤ 0,20 W/(m2K). 
 
Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za 
rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z 
entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. 
Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h). 
 
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, 
pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. 
Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih 
toplotnih potreb.  
 
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, 
prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so 
oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom. 
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V okviru prenove je lahko na stavbi izvedena tudi sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo, in sicer za 
samooskrbo večstanovanjske stavbe z električno energijo, proizvedeno z izrabo sončne energije, skladno z 
Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Spodbuda za ta del naložbe se lahko 
dodeli le tistim gospodinjskim odjemalcem ali malim poslovnim odjemalcem, ki so etažni lastniki stavbe, na 
kateri bo izveden ukrep, in hkrati tudi odjemalci (spodbuda ne more biti dodeljena tretjim osebam). Dodeli se 
le za nove naprave za skupnostno samooskrbo. Naprava za skupnostno samooskrbo mora biti skladna z 
zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah 
naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije. 
 
V okviru prenove so lahko izvedeni tudi dodatni ukrepi trajnostne gradnje: 
 izvedba lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles – kolesarnice v ali ob stavbi, in sicer 

v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano ležišče v stavbi, ki lahko vključuje 
tudi polnilne postaje za električna kolesa; 

 namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih mestih znotraj stavbe ali 
neposredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da 
bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj 
stavbe, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna mesta 
neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo parkirnih mest), 
ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila; 

 izvedba sistema zajema deževnice (zbiralnik deževnice) za namakanje zunanjih zelenih površin in/ali 
ostalo rabo v stavbi;  

 izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, za zmanjšanje koeficienta odtoka 
padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe.  

 
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, na katerem mora biti prisoten predstavnik Eko sklada, pri čemer 
mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 
znašati n50 ≤ 1,2 h-1. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 vse stroške, ki so povezani z načrtovanjem, izvajanjem in nadzorom gradbenih, obrtniških in inštalacijskih 

del, potrebnih za izvedbo celovite prenove stavbe; 
 v primeru polnilnih postaj stroške največ treh polnilnih postaj za električna kolesa in največ treh polnilnih 

postaj za druga električna vozila; 
 v primeru izvedbe nove sončne elektrarne za samooskrbo iz sončne energije stroške za nakup naprave 

za samooskrbo z električno energijo, montažo naprave za samooskrbo z električno energijo ter zagon 
sistema, pripadajočih električnih inštalacij in opreme,  

 v primeru izvedbe dodatnih ukrepov trajnostne gradnje stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so 
smiselno povezani z njihovo izvedbo. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni oziroma računi za projektno dokumentacijo, vključno z morebitno statično presojo stavbe; 
 dokazilo o pridobljeni statični presoji stavbe, predračun in druga relevantna dokumentacija za izvedbo 

statične sanacije skladno s pridobljeno presojo; 
 kopija gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti; 
 dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD); 
 projektna dokumentacija za izvedbo prenove (PZI); 
 izračun PHPP za obstoječe stanje in stanje po prenovi (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteki), 

ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so objavljeni 
na spletni strani www.ekosklad.si;  

 povzetek vseh neto površin (v m2) ogrevanih prostorov v stavbi pred in po prenovi;  
 izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje 

stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) na podlagi 
rezultatov izračuna PHPP, razen v primeru izjem, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega 
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distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom; 

 predračuni za izvedbo celotne naložbe, vključno z nadzorom; 
 izjava o lastnostih oken, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-

1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu 
okna, skladnim 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 ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve (g), ki morata 
biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za 
gradbene proizvode; 

 izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 
proizvodov ali po ZGPro-1, iz katere je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud); 

 izjava o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za 
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti 
elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, geometrijske 
podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve; 

 izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za 
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) 
toplotno izolacijskih materialov; 

 izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 1254/2014 oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave, če ta še 
ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;  

 podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava, ipd.), če generator toplote 
ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;   

 izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo stavba oskrbovana iz energetsko učinkovitega 
distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom;  

 če bo vgrajena nova naprava za samooskrbo z električno energijo iz sončne energije, podatki proizvajalca 
o napravi za skupnostno samooskrbo, 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 skupnostno samooskrbo, z označeno 
lokacijo namestitve naprave; kopija soglasja za priključitev in seznam odjemalcev z navedbo solastniških 
deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije;  

 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo izvedeni morebitni dodatni ukrepi trajnostne 
gradnje; 

 fotografije celotne stavbe, iz katerih bodo razvidne vse fasade oziroma strani stavbe;  
 fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega 

stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), ogrevalnega sistema, ipd.;  
 fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije 

(posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu), če se bo pri izvedbi ukrepa upoštevala obstoječa 
toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena. 

 
Namesto predračunov se lahko upoštevajo tudi pogodbe o izvedbi gradbenih del ali druga dokumentacija s 
popisom del oziroma priznanih stroškov naložbe, ki izkazuje njihovo vrednost.  

Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 uporabno dovoljenje; 
 projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO); 
 dopolnitev projektne dokumentacije z novimi izračuni in dokazili, če je prišlo med gradnjo do sprememb 

glede na oddano projektno dokumentacijo;  
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 račun za pripravo projektne dokumentacije, račun za opravljanje nadzora ter računi in dokumentacija, ki 
se nanašajo na izvedbo prenove (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter 
strojnih naprav in opreme), iz katerih morajo biti razvidni podatki najmanj za:  

 izvedbo statične sanacije skladno s statično presojo; 
 nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in 

sistemov zunanjega senčenja;  
 nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega 

toplotnega ovoja stavbe; 
 nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
 nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu; 
 izvedbo meritve zrakotesnosti, pri kateri mora biti prisoten predstavnik Eko sklada; 

 dokazila o plačilu računov iz prejšnjih alinej; 
 končni primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, 

da so dela izvedena in brez napak; 
 merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe, s potrdilom o kalibraciji merilne opreme; 
 v primeru skupnostne samooskrbe z električno energijo kopija pogodbe o uporabi sistema;  
 podatki o mesečni rabi energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne energije) in kopije računov 

za rabo energije v stavbi za tri leta pred skoraj ničenergijsko prenovo; 
 fotografije:  

 izvedbe statične sanacije s prikazi posameznih ukrepov; 
 izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, 

obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim trakom;  
 vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, 

da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v 
smernici RAL);  

 vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, 
naprava); 

 vgrajenega ogrevalnega sistema z generatorjem toplote (razvodi, naprava); 
 morebitne elektrarne za skupnostno samooskrbo z električno energijo; 
 morebitnih dodatnih ukrepov trajnostne gradnje; 
 meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene vrednosti 

na napravi, posneto med meritvijo; 
 dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse strani stavbe; 
 celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki ločljivosti 

ter kratek video posnetek prenove s časovnim zamikom (timelapse). 
 

Namesto računov se lahko upoštevajo tudi potrjene gradbene situacije s fakturami.  
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 Ob-1550/22

Na podlagi prvega in drugega odstavka 144. člena 
in drugega 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 (ob-
javljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informa-
cije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadalj-
njem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na 
podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in fi-
nančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade 
Republike Slovenije s sklepom št. 47602-5/2021/5 z dne 
30. 3. 2021 in Rebalansa Poslovnega in finančnega na-
črta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega skla-
da, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike 
Slovenije s sklepom št. 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 
2021, ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomo-
či po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 
23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://www.eko-
sklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodelje-
vanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), 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/II, mnenje o skladnosti z dne 6. 1. 
2021) ter Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta 
št. LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE 
z dne 26. 8. 2019, ki sta jo sklenila Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) in 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Eko 
sklad objavlja

javni razpis
Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte 

skupnih naložb celovite prenove starejših 
večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani 

podjetij za energetske storitve
1. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne 

spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim 
lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših 
večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja 
za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogod-
benik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske 
učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu 
ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finanč-
ne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če 
bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana 
s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku po-
plačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi 
računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno 
s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim po-
oblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost fi-
nanciranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani po-
godbenika mora znašati vsaj pet let. Iz pogodbe mora 
biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene pri-
hranke energije.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo 
naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove več-

stanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za 
pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer 
mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja grad-
benih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštru-
ment, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večsta-
novanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil 
razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Pro-
jekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B 
je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega 
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spre-
membe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki 
bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene 
skladno z merili javnega razpisa.

2. Upravičene osebe
Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni 

etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) 
starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena na-
ložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

– fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
– lokalne skupnosti;
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki 

in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejav-
nosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene 
dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike 
Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;

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

Do spodbude niso upravičeni etažni lastniki:
– ki so neposredni uporabniki državnega proraču-

na;
– 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;
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi po-

slovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugo-
toviti;

– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega raz-
merja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih;

– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zasto-
pnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper 
katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Na javnem razpisu 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 delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1 ter UL L št. 215 z dne 7. 7. 
2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013).

3. Višina in vir razpisanih sredstev
Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po 

tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.
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.; v nadaljnjem besedilu: ZURE) zagotavljajo s pri-
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spevkom na rabo energije za povečanje energetske 
učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električ-
no energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

4. Pogoji za dodelitev in višina spodbude
a) tehnični pogoji in priznani stroški naložbe
Pravica do spodbude se dodeli za celovito preno-

vo starejše večstanovanjske stavbe, ki se lahko izvede 
bodisi kot usklajena izvedba treh ali več ukrepov ener-
gijske prenove stavbe bodisi kot skoraj ničenergijska 
prenova stavbe. Celovito prenovo je treba izvesti skla-
dno s pogoji, določenimi v prilogi Tehnični pogoji, ki je 
del javnega razpisa, v kateri so navedeni tudi priznani 
stroški naložbe.

Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na 
dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki 
fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če 
noben etažni lastnik nima pravice do odbitka vstopnega 
davka na dodano vrednost. Med priznane stroške na-
ložbe tudi ne sodijo morebitna plačila etažnih lastnikov 
njihovemu pooblaščencu za vodenje naložbe.

Starejša stavba po tem javnem razpisu je stavba 
na območju Republike Slovenije, za katero je bilo grad-
beno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje za gra-
dnjo ali spremembo namembnosti stavbe izdano pred 
1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe, zgra-
jene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izda-
nega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. čle-
nu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 
– popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP, 199/21 – GZ-1 in nasl.; 
v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbo, zgrajeno pred 
31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge na ta javni razpis (v 
nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lah-
ko dodeli spodbuda po tem javnem razpisu, mora imeti 
več kot 8 posameznih delov in več kot 8 različnih etažnih 
lastnikov, namembnost več kot polovice površine stavbe 
mora biti stanovanjska ter več kot polovica vseh etažnih 
lastnikov mora biti fizičnih oseb (občanov) (v nadaljnjem 
besedilu: večstanovanjska stavba).

Če to zahtevajo predpisi ali pogoji javnega razpisa 
oziroma razpisna dokumentacija (priloga Tehnični po-
goji), je pred projektiranjem obvezno naročiti statično 
presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa pred ener-
gijsko prenovo izvesti statično sanacijo (protipotresno 
utrditev) stavbe. Pravica do spodbude se lahko dodeli 
tudi, če se poleg celovite prenove izvedejo nove do-
zidave (prizidave) in/ali nadzidave skladno z veljavno 
zakonodajo, vendar le-te niso priznani strošek naložbe. 
Do spodbude so upravičeni tudi etažni lastniki, ki morajo 
zaradi celovite prenove, statične sanacije (protipotresne 
utrditve) stavbe ali novih dozidav (prizidav) in/ali nadzi-
dav pridobiti novo gradbeno dovoljenje. Če je potrebno 
novo gradbeno dovoljenje, je treba pri prenovi stavbe 
zagotoviti lahko dostopen pokrit prostor za shranjeva-
nje koles (velikost kolesarnice se določi tako, da se za 
vsako načrtovano ležišče v stanovanjski stavbi predvidi 
0,75 mesta za shranjevanje kolesa) in zagotoviti name-
stitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne 
kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil 
na vsakem parkirnem mestu (če ima stavba več kot de-
set parkirnih mest).

Naložba, za katero bo dodeljena pravica do spod-
bude, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavni-
mi predpisi s področja graditve objektov, energijske učin-
kovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje pro izvodov, 
povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.

Večstanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih 
bodo izvedeni ukrepi tega javnega razpisa, morajo biti 
zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.

Podatki o letnici izgradnje starejše stavbe, številu 
delov stavbe in njihovi dejanski rabi ter etažnih lastnikih 
bodo preverjeni z vpogledom v prostorski portal Geodet-
ske uprave Republike Slovenije in elektronsko Zemljiško 
knjigo. V primeru dvoma o letnici izgradnje starejše 
stavbe, v primeru, da so bili na starejši stavbi v novej-
šem času izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi ali 
v primeru dvoma o namembnosti stavbe, bo Eko sklad 
pooblaščenca pozval k predložitvi gradbenega oziroma 
uporabnega dovoljenja.

Če je starejša stavba, kjer se bo naložba izvajala, 
kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na 
kulturnovarstveno zaščitenem območju, je pri izvedbi 
naložbe treba upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta 
kulturnovarstveni režim. Zaradi posebne obravnave kul-
turne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posamezne-
ga ukrepa, ki bo izveden pri prenovi kulturno-varstveno 
zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko 
učinkovitost, ki so navedeni v javnem razpisu. Pravi-
ca do spodbude je v tem primeru lahko dodeljena le, 
če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane 
Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dedi-
ščine (objavljeni na spletni strani: https://www.gov.si/as-
sets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMICNA/smer-
nice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene 
tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. 
Pooblaščenec mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine.

V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s po-
goji javnega razpisa ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko 
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.

b) prepoved dodelitve spodbud za vgradnjo prototi-
pne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih pro izvodov

Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki 
vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene 
opreme, naprav in gradbenih pro izvodov.

c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca z registrirano dejavnostjo

Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme ter 
vgradnjo gradbenih pro izvodov, ki so predmet naložbe, 
lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano 
dejavnostjo.

d) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude za celovito 

prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov ener-
gijske prenove stavbe znaša do 40 % priznanih stro-
škov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finanč-
ne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more 
preseči 450 EUR na m2 neto ogrevane površine stav-
be pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. 
Če bo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo 
treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe izvedena 
statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe skladno 
z ugotovitvami iz statične presoje stavbe, se v ta namen 
dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % 
priznanih stroškov naložbe statične sanacije (protipotre-
sne utrditve) stavbe, vendar ne več kot 225 EUR na m2 
neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredelje-
ne v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne 
finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more 
presegati 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude za skoraj 
ničenergijsko prenovo stavbe znaša do 50 % priznanih 
stroškov naložbe, vendar ne več kot 550 EUR na m2 
neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opre-
deljene v projektni dokumentaciji. V okviru skoraj ni-
čenergijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz 
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statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija 
(protipotresna utrditev) stavbe. V ta namen se dodeli 
nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % pri-
znanih stroškov naložbe statične sanacije (protipotresne 
utrditve) stavbe, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto 
ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene 
v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne fi-
nančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more 
presegati 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude se za posa-
mezno upravičeno osebo oziroma etažnega lastnika do-
loči na podlagi solastniških deležev, ki so razvidni iz pred-
pisanega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije, ra-
zen v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh 
ali več ukrepov, kjer se pri izvedbi optimizacije sistema 
ogrevanja višina nepovratne finančne spodbude določi 
na podlagi vrednosti grelnih teles v lastniških delih stavbe, 
pri izvedbi zamenjave zunanjega stavbnega pohištva na 
posameznih lastniških delih, kjer se višina nepovratne fi-
nančne spodbude določi na podlagi vrednosti zamenjave 
zunanjega stavbnega pohištva v lastniških delih stavbe, 
in pri izvedbi vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka na posameznih lastniških delih, kjer se 
višina nepovratne finančne spodbude določi na podlagi 
vrednosti vgrajenega prezračevanja na posameznih la-
stniških delih. K solastniškim deležem štejejo vsi deli stav-
be, ki so razvidni iz seznama etažnih lastnikov na predpi-
sanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključ-
no z garažami, kletmi idr. V primeru skupne projektne 
dokumentacije in ko pripadajoči strošek projektne doku-
mentacije ni specifično porazdeljen na posamezen ukrep 
s strani pooblaščenca, se pri izračunu višine nepovratne 
finančne spodbude vrednost projektne dokumentacije in 
opravljanja nadzora za posamezen ukrep upošteva v so-
razmernem deležu glede na višino naložbe v posamezen 
ukrep, ki ga projektna dokumentacija vsebuje.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kate-
regakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega jav-
nega razpisa, je za socialno šibkega občana določena 
v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na 
njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno 
šibek občan je etažni lastnik posameznega dela starejše 
večstanovanjske stavbe, ki je na dan vložitve vloge na 
ta javni razpis prejemnik denarne socialne pomoči, ki ni 
izredna denarna socialna pomoč, in/ali ima pravico do 
varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, 
ki urejajo socialne transfere. Socialno šibek občan izka-
zuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne 
finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno 
delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, ki je obvezna priloga vlogi na ta 
javni razpis.

e) pravočasna in popolna vloga
Pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in po-

polna vloga. Vloga je pravočasna in formalno popolna, 
če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predlo-
ži v celoti izpolnjene vlogo in dokumente, ki so obvezne 
priloge.

Vlogo na javni razpis lahko v imenu upravičenih 
oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določ-
bami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 
in nasl.; v nadaljnjem besedilu: SZ-1), predsednik skup-
nosti etažnih lastnikov ali drugi pooblaščenec upravi-
čenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v 
nadaljnjem besedilu: pooblaščenec). Pooblaščenec ne 
sme biti v nikakršnem poslovnem razmerju s pogodbe-
nikom. Z eno vlogo se lahko kandidira za spodbudo za 
celovito prenovo največ ene starejše večstanovanjske 
stavbe.

Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti 
izpolnjen obrazec vloga tega javnega razpisa in obve-
zne priloge:

– seznam etažnih lastnikov posameznih delov stav-
be z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektron-
ski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije;

– soglasje etažnih lastnikov stavbe v zakon-
sko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške 
deleže, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je 
del razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih drugih 
dokumentih, iz katerega bo poleg podatkov o naslovih, 
davčnih številkah, rojstnih datumih in solastniških dele-
žih vsakega posameznega etažnega lastnika razvidno:

– soglasje za izvedbo naložbe, ki bo predmet 
spodbude;

– soglasje za sofinanciranje izvedbe naložbe z ne-
povratnimi sredstvi Eko sklada in sredstvi pogodbenika;

– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne 
spodbude nakažejo na bančni račun izvajalca/ev na-
ložbe;

– pooblastilo pooblaščencu za sklenitev pogodbe 
o izvajanju storitev energetske učinkovitosti;

– pooblastilo pooblaščencu za zastopanje 
v upravnem postopku predmetnega javnega razpisa;

– pooblastilo pooblaščencu za podpis pogodbe 
o izplačilu nepovratne finančne spodbude;

– soglasje, da občasno na svoj elektronski naslov 
(če ga imajo in navedejo), prejmejo povezavo do spletne 
ankete o poteku naložbe in izzivih, ki se pojavljajo;

– soglasje, da bo projekt celovite preno-
ve z namenom promocije predstavljen v javnosti, in 
sicer na spletnih straneh Eko sklada in projekta 
LIFE-IP-CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocij-
skih aktivnosti ter materialov;

– kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici 
do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna po-
moč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, 
za upravičence, ki uveljavljajo ustrezno višjo nepovratno 
finančno spodbudo kot socialno šibki občani;

– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s stra-
ni pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, 
vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem 
znesku je v relevantnem obdobju upravičena oseba 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; 
seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo 
enotno podjetje, vse na predpisanem obrazcu, ki je del 
razpisne dokumentacije;

– zapisnik zbora etažnih lastnikov, na katerem so 
se odločili o izvedbi in financiranju naložbe, ki bo pred-
met spodbude;

– načrt vzdrževanja, ki so ga sprejeli etažni lastniki, 
v katerem je načrtovana naložba, ki bo predmet spod-
bude;

– pogodbo o financiranju in poplačilu naložbe, skle-
njeno s pogodbenikom, ki ga etažni lastniki izberejo na 
trgu;

– izjavo pooblaščenca, da ni v nikakršnem poslov-
nem razmerju s pogodbenikom;

– dodatne priloge, določene v prilogi Tehnični pogo-
ji, ki je del javnega razpisa.

Eko sklad lahko zahteva, da pooblaščenec za vsa 
dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.

f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu 

veljajo pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de 
minimis« za:
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– pravne osebe, samostojne podjetnike posamezni-
ke in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane de-
javnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene 
dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike 
Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;

– pravne osebe javnega prava v delu, ko opravljajo 
pridobitne dejavnosti na trgu.

Pravica do spodbude se ne dodeli za naložbe v na-
slednje dejavnosti:

– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, ka-
kor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;

– dejavnosti v primarni pro izvodnji kmetijskih pro-
izvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Ko-
misije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi 
drugega predpisa EU;

– 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.

Pravica do spodbude 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;

– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja 
neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odloč-
be Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smer-
nicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 
31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje 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 reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni posto-
pek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odloč-
be o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz 
naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo 
poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike 
Slovenije.

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena 
upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zad-
njih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri 
podjetjih v cestno tovornem prometu.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo 
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravi-
čene osebe 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 upravičeno osebo 
tvorijo 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.

Pravica do spodbude dodeljene v obliki pomoči 
»de minimis« po tem javnem razpisu se pripiše pravni 
osebi, ki opravlja (tudi) pridobitno dejavnost na trgu in ki 
je etažni lastnik nepremičnine, na kateri se bo naložba 
izvedla.

g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
spodbude

Vgrajenih gradbenih pro izvodov, naprav in opreme, 
ki so bili predmet spodbude po tem javnem razpisu, ni 
dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu spodbude.

h) prepoved dodelitve spodbude v primeru že do-
deljenih spodbud

Pravica do spodbude ne more biti dodeljena za 
ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani 
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih 
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zago-
tavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 
in nasl.). Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki 
so predmet spodbude po tem javnem razpisu, že bila 
dodeljena spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli 
drugem javnem razpisu in je naložba že zaključena, za 
izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do 
spodbude po tem javnem razpisu.

5. Pogoji za izplačilo spodbude
a) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Pravica do nepovratne finančne spodbude, pridob-

ljene z odločbo o izboru vloge za dodelitev spodbude, 
se uveljavi na podlagi pogodbe o izplačilu nepovratne 
finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda bo 
izplačana predvidoma v 2 mesecih po predložitvi popolne 
dokumentacije o zaključku celotne naložbe, in sicer na 
bančni račun pogodbenika oziroma izvajalca naložbe. 
Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upo-
števanju pogojev javnega razpisa. Izplačilo se lahko izve-
de po predložitvi končnega primopredajnega zapisnika, 
potrjenega s strani naročnika, nadzornika gradnje in izva-
jalca del, ki izkazuje, da so dela izvedena in brez napak.

V primeru, da pravico do nepovratne finančne spod-
bude pridobi socialno šibek občan, se nepovratna fi-
nančna spodbuda v višini, kot bi zanj veljala, če ne bi bil 
socialno šibek občan, izplača na način, kot določa pred-
hodni odstavek, razlika do celotne višine nepovratne 
finančne spodbude, ki velja zanj kot socialno šibkega 
občana, pa se izplača na njegov bančni račun.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od skleni-

tve pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
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 upravičene osebe niso mogle pred-
videti 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 
razpisu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden 
na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba 
v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na ra-
čunu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje 
datum izdaje računa.

c) dokumentacija o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora poobla-

ščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka 
za zaključek naložbe. Vsebina dokumentacije o zaključ-
ku naložbe je določena v prilogi Tehnični pogoji, ki je del 
razpisne dokumentacije.
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6. Merila
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravil-

no označene in popolne vloge na predpisanih obrazcih, 
ki izpolnjujejo pogoje iz točk 2 in 4 javnega razpisa. Pri 
ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:

Merila Največje 
število točk

1. Obseg in zahtevnost celovite prenove 49
V primeru skoraj ničenergijske prenove se dodeli 49 točk. V primeru usklajene izvedbe treh ali več 
ukrepov se dodeli do 49 točk, in sicer za posamezen ukrep:
A – toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ali zunanje stene ogrevanih 
prostorov proti terenu: 5 točk;
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru: 5 točk;
C – optimizacija sistema ogrevanja: 5 točk;
D – toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom: 5 točk;
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka: 5 točk;
F – vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe: 5 točk;
G – skupnostna samooskrba z električno energijo: 5 točk;
H – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva: 5 točk;
I – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave: 1,5 točke;
J – kolesarnice: 1,5 točke;
K – polnilnice za električna vozila: 1,5 točke;
L – zbiralnik deževnice: 1,5 točke;
M – zelena streha in/ali zelena fasada: 3 točke.
V primeru usklajene izvedbe treh ali več ukrepov je treba pri tem merilu zbrati skupaj najmanj 15 točk.
2. Statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe 30
Če bo v okviru celovite prenove izvedena statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe skladno 
s statično presojo stavbe, se dodeli 30 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk. Dodatne točke se v ta 
namen dodelijo tudi za skoraj ničenergijsko prenovo, kjer je statična presoja in statična sanacija 
(protipotresna utrditev) stavbe skladno s presojo obvezna.
3. Dozidava (prizidava) in/ali nadzidava 15
Če bo v okviru celovite prenove izvedena dozidava (prizidava) in/ali nadzidava, se dodeli 15 točk, 
v nasprotnem primeru pa 0 točk.
4. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani pogodbenika 15
V primeru, ko je vsaj polovica priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika, se dodeli 
15 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.
Celotno število točk 109

Pravica do spodbude se lahko dodeli le za vloge, ki 
izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev in dosežejo največje 
število točk skladno z merili. Skupaj lahko vloga doseže 
največ 109 točk. Prejete vloge bodo razvrščene glede 
na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpo-
ložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z naj-
višjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za 
najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se 
spodbuda v višini preostalih sredstev lahko ponudi upra-
vičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do 
porabe sredstev. Če več vlog doseže enako število točk 
in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste za dodelitev 
spodbude presežena skupna razpoložljiva sredstva, se 
kot ugodnejša izbere vloga za celovito prenovo stavbe 
z večjo neto ogrevano površino pred prenovo, oprede-
ljeno v projektni dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija in način prijave na javni 
razpis

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na 
spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne in-
formacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega 
razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletnem naslovu www.ekosklad.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu eko-

sklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne 
projekte 4«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov 
poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno do-
kumentacijo vsebovati izpolnjeno vlogo ter vse priloge, 
ki so navedene kot obvezne sestavine vloge. Obvezne 
sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer 
je to zahtevano, in ovrednotene v evrih.

Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne odpiraj 
– vloga – razpis za pilotne projekte 4« in zapisan naziv 
in naslov vlagatelja.

8. Rok za prejem in način oddaje vloge
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prej-

me najkasneje do 30. junija 2022, oziroma je oddana na 
pošto priporočeno najkasneje do 30. junija 2022.

Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko skla-
da, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
se le-ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 
30. junija 2022 do 14. ure.

Vlagatelji morajo najkasneje do 30. junija 2022 od-
dati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na elek-
tronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje 
tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj 
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– vloga – razpis za pilotne projekte 4« ali bodo brez za-
pisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo 
s sklepom zavržene.

9. Odpiranje vlog: odpirajo se samo v roku dostav-
ljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, 
v katerem so bile predložene. Odpiranje vlog, ki ne bo 
javno, bo 7. julija 2022 ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. Vloge se bodo 
odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.

10. Postopek izbora in ocenjevanje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na pod-

lagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, 
opravila tričlanska strokovna komisija, katere člani so: 
dva predstavnika Eko sklada in predstavnik Instituta 
»Jožef Stefan«. Člane te komisije s pisnim sklepom 
imenuje direktor Eko sklada.

Iz vloge mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev 
javnega razpisa. V primeru formalno nepopolne vloge 
bo Eko sklad najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog 
pisno pozval vlagatelja, da v določenem roku 15 dni vlo-
go dopolni. Če vlagatelj nepopolne vloge v navedenem 
roku ne dopolni, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani 
dopolnitvi, se njegova vloga s sklepom zavrže. Spre-
memba vloge (zahtevka) po izteku roka za oddajo vlog 
ni dopustna.

Po prejemu popolne vloge strokovna komisija na 
podlagi predloženih dokazil (prilog) in z vpogledom 
v uradne evidence pregleda, ali vlagatelj izpolnjuje po-
goje za kandidiranje na javnem razpisu. V primeru, da 
vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo vloga 
z odločbo zavrnjena in ne bo uvrščena v vrednotenje 
vlog. V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev lahko 
Eko sklad zahteva dodatna pojasnila in dokazila.

Po končanem ocenjevanju se vloge razvrsti glede 
na povprečno število doseženih točk, ki se izračuna kot 
povprečje ocen posameznih članov komisije, zaokrože-
no na najbližje celo število. Sredstva se dodelijo v višini 
zaprošenega zneska najbolje ocenjenim vlagateljem.

Na osnovi izbrane vloge bo pooblaščencem upra-
vičenih oseb posredovana odločba o izboru vloge za 
dodelitev spodbude, hkrati pa bodo pozvani k podpisu 
pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude naj-
kasneje v roku 3 mesecev od vročitve. Iz utemeljenih 
razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece. 
Pooblaščenci neizbranih upravičenih oseb bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni s posredovanjem odločbe 
o zavrnitvi.

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da od vla-
gateljev zahteva dodatna pojasnila in dokazila o na-
črtovanih stroških ter morebitne prilagoditve. Poziv za 
posredovanje dodatnih pojasnil, obrazložitev ali dokazil 
bo vlagateljem posredovan po elektronski pošti na na-
slov kontaktne osebe, ki je naveden v vlogi. V primeru, 
da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, 
določen v razpisu, lahko strokovna komisija načrtovane 
stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izloči 
kot neupravičene ter vlogo ustrezno oceni glede na po-
stavljena merila. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot 
upravičene navedel tudi neupravičene stroške in nave-
del previsok znesek priznanih stroškov, bo strokovna 
komisija znesek priznanih stroškov ustrezno znižala ter 
vlagatelju predlagala nižjo višino spodbude.

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

11. Rok za obvestilo o izbiri: Eko sklad bo vlaga-
teljem posredoval odločbo o izboru vloge za dodeli-
tev spodbude oziroma zavrnitvi predvidoma najkasneje 
v 60 dneh od dneva odpiranja vlog.

12. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se 

uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 in nasl.), 
če ZVO-1 ne določa drugače.

Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do spod-
bude ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, ome-
jitev in višine spodbude ter meril za izbor, če izpolnijo 
pogoje javnega razpisa.

Za vlogo in odločbo o izboru vloge za dodelitev 
spodbude oziroma zavrnitvi se taksa skladno z dru-
gim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona 
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 in nasl.) 
ne plačuje.

Odločba o izboru vloge za dodelitev spodbude ozi-
roma zavrnitvi je v upravnem postopku dokončna, zoper 
njo pritožba ni dovoljena. Vlagatelj ima pravico odloč-
bo izpodbijati v upravnem sporu z vložitvijo tožbe pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
Ljub ljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba 
se vloži neposredno pisno pri navedenem sodišču ali 
se mu pošlje po pošti. Tožbi je treba poleg te odločbe 
v izvirniku ali prepisu priložiti tudi po en prepis ali kopijo 
tožbe in prilog za toženca, če je kdo prizadet z odločbo, 
pa tudi zanj. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog.

Eko sklad lahko za potrebe tega javnega razpisa 
pridobi potrdila oziroma izpise glede izpolnjevanja ne-
katerih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da le-ta 
ne bodo posredovana v roku in na način, določen v raz-
pisu, bo strokovna komisija takšne vloge zavrnila. Vloga 
vlagatelja, ki ne bo izpolnjeval vseh pogojev, se zavrne. 
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po 
izdaji odločbe o izboru vloge za dodelitev spodbude, 
se pogodba ne bo podpisala, odločba o izboru vloge 
pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o izplačilu nepovratne finančne 
spodbude, Eko sklad odstopi od pogodbe, pri čemer je 
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na izbrani transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev Eko skladu.

13. Spremljanje naložb
Za potrebe analize implementacije finančnega 

instrumenta bo Eko sklad spremljal izvedbo izbranih 
projektov celovite prenove starejših večstanovanjskih 
stavb. V ta namen je treba zagotoviti:

– spremljanje rabe energije (energije goriv, toplote 
iz omrežja, električne energije) po prenovi in prihrankov, 
doseženih s prenovo: pooblaščenec etažnih lastnikov 
mora za namen spremljanja dejanskih prihrankov Eko 
skladu vsake 3 mesece sporočiti podatke o mesečni 
rabi energije in predložiti kopije računov za rabo energi-
je v stavbi, in sicer 3 leta po končani prenovi, prav tako 
pa mora Eko skladu najkasneje ob predložitvi zaključ-
ne dokumentacije oziroma pred izplačilom nepovratne 
finančne spodbude sporočiti te podatke in predložiti 
kopije računov za 3 leta pred prenovo;

– sodelovanje pooblaščenca etažnih lastnikov in 
pogodbenika, izvajalca oziroma izvajalcev na občasnih 
intervjujih z Eko skladom o poteku naložbe ter izzivih, 
ki se pojavljajo;

– soglasje etažnih lastnikov, da občasno na svoj 
elektronski naslov prejmejo povezavo do spletne ankete 
o poteku naložbe in izzivih, ki se pojavljajo;

– soglasje etažnih lastnikov, da bo projekt celovite 
prenove z namenom promocije predstavljen v javno-
sti, in sicer na spletnih straneh Eko sklada in projekta 
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LIFE-IP-CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocij-
skih aktivnosti ter materialov;

– fotografije celovite prenove projekta (pred, med 
in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki lo-
čljivosti ter kratek video posnetek prenove s časovnim 
zamikom (timelapse);

– da pooblaščenec še pred začetkom Eko sklad ob-
vesti o začetku izvajanja del posameznega ukrepa ozi-
roma faze naložbe in Eko skladu omogoči njihov ogled.

14. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v ob-
dobju od izdaje odločbe o izboru vloge za dodelitev 
spodbude do 3 let po izplačilu spodbude z ogledi, pre-
verjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti na-
mensko porabo sredstev, skladnost dokumentacije in 
izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in veljavni-
mi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali 
odtujitve predmeta spodbude. V primeru ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali do-
ločil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude 
je prejemnik spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene 
spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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PRILOGA: TEHNIČNI POGOJI 
 
JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove 
starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 
 
Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki fizične 
osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če noben etažni lastnik nima pravice do odbitka vstopnega davka 
na dodano vrednost. Med priznane stroške naložbe tudi ne sodijo morebitna plačila etažnih lastnikov njihovem 
pooblaščencu za vodenje naložbe. 

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da zahteva dodatna pojasnila o načrtovanih stroških ter morebitne 
prilagoditve. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev bo vlagateljem posredovan po 
elektronski pošti na naslov kontaktne osebe, ki je naveden v vlogi. V primeru, da pojasnila ne bodo 
posredovana v roku in na način, določen v razpisu, lahko strokovna komisija načrtovane stroške, za katere se 
zahteva dodatno pojasnilo, izloči kot neupravičene ter vlogo ustrezno oceni glede na postavljena merila. V 
primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške in navedel previsok znesek 
priznanih stroškov, bo strokovna komisija znesek priznanih stroškov ustrezno znižala ter vlagatelju predlagala 
nižjo višino spodbude. 
 
1. CELOVITA PRENOVA Z USKLAJENO IZVEDBO TREH ALI VEČ UKREPOV ENERGIJSKE PRENOVE 
STAVBE 

Celovita prenova mora obsegati usklajeno izvedbo vsaj treh izmed navedenih ukrepov energijske prenove 
na skupnih delih stavbe, pri čemer je izvedba ukrepa A obvezna: 

A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ali zunanje stene ogrevanih 
prostorov proti terenu;  

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru; 
C - optimizacija sistema ogrevanja; 
D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom;  
E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe; 
G - skupnostna samooskrba z električno energijo; 
H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva; 
I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave; 
J - kolesarnice; 
K - polnilnice za električna vozila; 
L - zbiralnik deževnice; 
M - zelena streha in/ali zelena fasada. 
 
Za izvedbo celovite prenove mora biti obvezno izdelana projektna dokumentacija v skladu s Pravilnikom o 
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 
– popr., 197/20 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pri izvedbi mora biti zagotovljen nadzor, kot ga 
določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem 
besedilu: GZ). V projektni dokumentaciji je obvezno predložiti tudi elaborat gradbene fizike skladno z veljavnimi 
predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti stavbe in energetsko 
izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe stanje in stanje po prenovi. 
Energijski razred stavbe po izvedeni prenovi mora dosegati vsaj razred B2, skladno s Pravilnikom o učinkoviti 
rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10, 61/17 – GZ, 199/21 – GZ-1 in nasl.). Stroški izdelave projektne 
dokumentacije, vključno z elaboratom gradbene fizike, izkazom energetskih lastnosti stavbe in energetsko 
izkaznico stavbe ter stroški nadzora so priznani stroški naložbe. 
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A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ter zunanje stene ogrevanih 
prostorov proti terenu  

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak, morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 
0,17 W/(m2K). Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren ali neogrevane prostore, morajo 
imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,20 W/(m2K). V primeru toplotne izolacije fasade mora biti ukrep izveden s 
preizkušenimi fasadnimi sistemi, toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe pa 
morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije;  
 postavitev gradbenega odra; 
 odstranitev in izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne 

hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«); 
 demontažo starih okenskih polic, nakup in vgradnjo okenskih polic (razen če so le-te priznani strošek pri 

ukrepu H), obdelavo špalet; 
 odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe (balkonskih ograj, nadstreškov, žlebov, ipd.); 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije ter tip fasadnega sistema;  
 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, str. 5; 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 skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko 
tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta 
(EAD/ETAG), v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, 
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; 

 fotografije vseh delov oziroma strani stavbe, kjer se bo naložba izvajala, ki morajo biti vidni/-e v celoti;  
 fotografija vgrajene obstoječe toplotne izolacije, iz katere bo razvidna vrsta in debelina toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji (fotografijo je potrebno predložiti, če se vgradi dodatna 
toplotna izolacija na obstoječo). 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. V primeru izvedbe toplotne izolacije fasade je potrebno priložiti fotografije 

vseh strani stavbe po izvedbi naložbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vse v celoti 
vidne. 

 
B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
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Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije; 
 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 prenovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo 

estriha oziroma druge zaključne obloge; 
 odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Pri toplotni izolaciji ravne ali poševne strehe priznani stroški vključujejo tudi stroške zamenjave strešne kritine. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;  
 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno 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 dela stavbe, kjer bo naložba izvedena. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. 
 
C - optimizacija sistema ogrevanja 

Optimizacija sistema ogrevanja mora zajemati nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in 
hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja.  
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 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; 
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 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;  

 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitev 

radiatorskih 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 projektno dokumentacijo; 

 fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, 
obstoječi radiatorski ventili). 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne 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 optimiziranega sistema ogrevanja. 
 
D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom  

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,20 W/(m2K). Toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije; 
 odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan s prenovo, izvedbo 

hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog; 
 odstranitev ostalih gradbenih materialov; 
 odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa; 
 izvedbo prezračevanja kleti; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije; 
 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno 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 dela stavbe, kjer bo naložba izvedena. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. 
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E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka  

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo skupne naložbe v izbrani sistem prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem 
besedilu: prezračevalna naprava) na skupnih delih stavbe, lahko pa tudi na posameznih lastniških delih stavbe. 
 
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 %. Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje 
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %; vse prezračevalne naprave pa ne smejo 
presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). 
 
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 
%, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki 
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi napravami s sistemom za 

rekuperacijo toplote;  
 nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi 

elementi; 
 odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje; 
 nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka;  
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno 

oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave; 
 izjava o skladnosti prezračevalne naprave in za stanovanjsko prezračevalno napravo podatkovni list 

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, str. 27; v nadaljnjem 
besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014), če izbrana stanovanjska prezračevalna 
naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; za 
nestanovanjsko prezračevalno napravo 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, 
str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014); 

 fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve. 
 

Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 zapisnik o zagonu prezračevane naprave; 
 fotografije vgrajene prezračevalne naprave/naprav. 
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F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe 

Pravica do spodbude se dodeli za vgradnjo ogrevalne naprave, namenjene skupnemu ogrevanju stavbe, in 
sicer za: 
 kotel na lesno biomaso; 
 ogrevalno toplotno črpalko; 
 toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja; 
ob upoštevanju v omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih. 
 
Ogrevalna naprava je lahko priklopljena na obstoječ ali novi centralni sistem ogrevanja stavbe. Za ogrevalno 
napravo se smatra ena ali več ogrevalnih naprav, ki so projektirane za pokrivanje toplotnih izgub stavbe. 
 
Na območju občin, ki so skladno 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 onesnaženost zunanjega zraka 
(Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s 
kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18, 2/20, 160/20 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti 
zunanjega zraka z delci PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za 
kakovost zraka, spodbuda 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.  
 
Predmet spodbude so energijsko učinkovite ogrevalne naprave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za 
okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to 
področje. 

 
Kotel na lesno biomaso mora biti skladen z Uredbo Komisije (EU) št. 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, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
št. 2015/1189) in mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer: 
 sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %; 
 sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim 

polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem; 
 sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s 

samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem; 
 sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s 

samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle 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. 

 
Toplotna črpalka mora biti skladna z Uredbo 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) in 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 - 

 
Nova toplotna postaja mora biti priključena na sistem daljinskega ogrevanja, izpolnjevati mora tehnične 
zahteve tega sistema ter imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo 
ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. 
 
Vgradnja  ogrevalne naprave mora biti dimenzionirana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih 
toplotnih potreb stavbe, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Pri vgradnji kurilne naprave na lesno 
biomaso in ogrevalne toplotne črpalke je dovoljena souporaba kotla na fosilno gorivo za pokrivanje koničnih 
obremenitev s tem, da le-ta ne sodi med priznane stroške naložbe.  
 
Priznani stroški naložbe vključujejo:  
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 odstranitev stare ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici;  
 nakup in vgradnjo nove ogrevalne naprave;  
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja ogrevalnega sistema; 
 vgradnjo hidravlične opreme, ki bo omogočala varno in ustrezno obratovanje celotnega sistema ogrevanja 

(npr. ekspanzijska posoda, sistem za vzdrževanje tlaka, mehčalna naprava ipd.); 
 zamenjavo oziroma vgradnjo črpalk s frekvenčno regulacijo in zamenjavo oziroma vgradnjo regulacijskih 

ventilov; 
 izvedbo adaptacijskih, obrtniških ter instalacijskih del v kotlovnici, potrebnih zaradi zamenjave kurilne 

naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;  
 nakup, dobavo in montažo pripadajoče opreme, potrebne zaradi zamenjave ogrevalne naprave in 

ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;  
 pregled in morebitno sanacijo obstoječega dimnika oziroma po potrebi izgradnjo novega dimnika za kurilno 

napravo, ki je predmet spodbude;  
 izvedbo skladišča goriva do 30 % kapacitete letne potrebe goriva pri vgradnji kurilne naprave na lesno 

biomaso;  
 izvedbo priključnega voda nove toplotne postaje na obstoječe distribucijsko omrežje;  
 stroške sekundarnega razvoda in zamenjave grelnih teles; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa.  
 
Priznani stroški naložbe so lahko tudi naslednji stroški, če so načrtovani v okviru projektne dokumentacije:  
 stroški prenove skupnega distribucijskega omrežja, ki zajemajo stroške zamenjave starih cevovodov z 

novimi ali stroški prenove izolacije na obstoječih cevovodih;  
 stroški celovite prenove skupne toplotne postaje, ki zajemajo stroške nakupa in vgradnje nove toplotne 

postaje za ogrevanje in/ali stroške nakupa in vgradnje nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople 
vode ali stroške izvedbe toplotne izolacije cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji;  

 stroški izvedbe skupne priprave tople vode s solarnim sistemom oziroma s toplotno črpalko, ki vključujejo 
stroške nakupa in vgradnje sprejemnikov sončne energije ali toplotne črpalke, hranilnika toplote in 
ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema.  
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Med priznane stroške naložbe ne sodijo:  
 stroški morebitnih gradbenih del, prenove vodovodnih in ostalih strojnih inštalacij, ki se ne nanašajo na 

energetsko prenovo skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe;  
 stroški nakupa kurilne naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih goriv, če je naprava vgrajena za pokrivanje 

koničnih obremenitev;  
 stroški postrojenja za soproizvodnjo električne energije in toplote.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, izdelan na osnovi projektne dokumentacije;  
 izjava o skladnosti ogrevalne naprave in: 

 za kotel na lesno biomaso dokumentacija skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189, če novi 
kotel na lesno biomaso še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si; 

 za toplotno črpalko podatkovni list skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, 
zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/254 z dne 30. novembra 2016, 
če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si oziroma priloge, ki izkazujejo skladnost toplotne črpalke z Uredbo Komisije (EU) 
št. 813/2013; 

 fotografije kurilne naprave, ki bo zamenjana in kotlovnice pred izvedbo naložbe, stanja opreme, naprav ter 
sistemov, če bodo ti predmet naložbe. 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 zapisnik dimnikarske družbe o prvem pregledu kurilne naprave ali drugo ustrezno dokumentacijo, skladno 

s predpisi, ki urejajo to področje za kotel na lesno biomaso oziroma soglasje dobavitelja toplote o priključitvi 
na daljinsko ogrevanje in sklenjeno pogodbo o dobavi in odjemu toplote za toplotno postajo oziroma 
zapisnik o zagonu za toplotno črpalko; 

 fotografije vgrajene nove ogrevalne naprave, celotne skupne kotlovnice, opreme, naprav in sistemov, če 
so bili ti predmet naložbe (fotografije, posnete v času prenove distribucijskega omrežja, priključnega voda, 
fotografije prenovljene toplotne podpostaje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, fotografije 
ključnih delov solarnega sistema (hranilniki toplote, sprejemniki sončne energije) oziroma toplotne 
črpalke); 

 fotografije napisne tablice ogrevalne naprave. 
 
G - skupnostna samooskrba z električno energijo 

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo naprav za skupnostno samooskrbo, in sicer za 
samooskrbo večstanovanjske stavbe z električno energijo, proizvedeno z izrabo sončne energije, skladno z 
Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 
nasl.) (v nadaljnjem besedilu: skupnostna samooskrba). Dodeli se le tistim gospodinjskim odjemalcem ali 
malim poslovnim odjemalcem, ki so etažni lastniki stavbe, na kateri bo izveden ukrep, in hkrati tudi odjemalci 
(spodbuda ne more biti dodeljena tretjim osebam). Dodeli se le za nove naprave za skupnostno samooskrbo. 
Naprava za skupnostno samooskrbo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na 
podlagi 147. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 
– ZURE in nasl.; v nadaljnjem besedilu EZ-1) in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z 
električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: 
Pravilnik). 

Naprava za skupnostno samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki bo celovito 
prenovljena, ali na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v 
skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. 
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Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora;   
 nakup naprave za skupnostno samooskrbo;  
 montažo naprave za skupnostno samooskrbo ter zagon sistema;  
 pripadajoče električne inštalacije in opremo; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun oziroma ponudba za nakup in montažo naprave za skupnostno samooskrbo; 
 podatki proizvajalca o napravi za skupnostno samooskrbo, 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 skupnostno samooskrbo, z označeno lokacijo 
namestitve naprave;  

 kopija soglasja za priključitev;  
 seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki 

na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.  
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 kopija pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);  
 fotografije vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo. 
 
H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva  

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 lesenimi okni ter za zamenjavo 
vhodnih vrat v toplotnem ovoju z novimi na skupnih delih stavbe, lahko pa tudi na posameznih lastniških delih 
stavbe. Okna in vrata v toplotnem ovoju morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K).  
 
Okna in vhodna vrata, ki so predmet naložbe, morajo biti vgrajena po smernici RAL. Za tesnjenje okenske 
rege bodo upoštevani 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. Izvedba tesnjenja rege 
samo z izolacijsko peno ali z izolacijsko peno in tesnilnimi masama ni ustrezna.  
 
Priznani stroški naložbe vključujejo:   
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora;   
 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 (razen če so le-te priznani strošek pri ukrepu A);  
 popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.  
 
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 
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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;  

 poročilo neodvisne institucije o preizkušanju RAL sistema tesnjenja, če ta ni izveden 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; 

 fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni in vhodnimi vrati, ki bodo zamenjana, s pripisom postavk, 
navedenih na predračunu. 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji 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. 
 
I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave  

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko učinkovitim 
sistemom razsvetljave na skupnih delih stavbe. Pri zamenjavi je potrebno zamenjati celotno svetilo, menjava 
sijalk z LED sijalkami in dodatna svetila niso upravičeni strošek. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 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;  
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave. 

 
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; 
 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 starega in prenovljenega 
sistema razsvetljave, ter predvidena letna poraba električne energije novega sistema razsvetljave; 

 podatke proizvajalca o LED svetilih, LED svetilkah 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. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji 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. 



Stran 594 / Št. 26 / 25. 2. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 

 
J - kolesarnice 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles 
- kolesarnice v ali ob stavbi, in sicer v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano 
ležišče v stavbi, ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna kolesa. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 
 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi izvedeni; 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije izvedenih ukrepov. 
 
K - polnilnice za električna vozila 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih 
mestih znotraj stavbe ali neposredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za 
električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna 
mesta znotraj stavbe, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so 
parkirna mesta neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo 
parkirnih mest), ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
V primeru polnilnih postaj priznani stroški lahko vključujejo stroške največ treh polnilnih postaj za električna 
kolesa in največ treh polnilnih postaj za druga električna vozila.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 
 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi izvedeni; 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije izvedenih ukrepov. 
 
L - zbiralnik deževnice 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo sistema zajema deževnice (zbiralnik deževnice) za 
namakanje zunanjih zelenih površin in/ali ostalo rabo v stavbi, ki bo prenovljena. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
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Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 
 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi izvedeni; 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije izvedenih ukrepov. 
 
M - zelena streha in/ali zelena fasada 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, 
za zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 
 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi izvedeni; 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije izvedenih ukrepov. 
 
Poleg vseh zgoraj navedenih obveznih prilog k vlogi je potrebno za celotno naložbo celovite prenove 
z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov priložiti tudi: 
 če je gradbeno dovoljenje potrebno skladno z veljavnimi predpisi, kopijo gradbenega dovoljenja 

opremljenega z žigom o pravnomočnosti; če pa gradbeno dovoljenje skladno z veljavnimi predpisi ali 
določili javnega razpisa ni potrebno, izjavo vodje projekta o navedenem dejstvu; 

 predračun oziroma račun za projektno dokumentacijo in projektna dokumentacija, vključno z morebitno 
statično presojo stavbe; 

 če je statična sanacija potrebna skladno z veljavnimi predpisi oziroma če se za statično sanacijo uveljavlja 
dodatno nepovratno finančno spodbudo po tem javnem razpisu, dokazilo o pridobljeni statični presoji 
stavbe, predračun in drugo relevantno dokumentacijo za izvedbo statične sanacije skladno s pridobljeno 
presojo; 

 predračun za izvedbo nadzora. 
 
Namesto predračunov se lahko upoštevajo tudi pogodbe o izvedbi gradbenih del oziroma druga dokumentacija 
s popisom del oziroma priznanih stroškov naložbe, ki izkazuje njihovo vrednost.  

Poleg vseh zgoraj navedenih obveznih prilog k dokumentaciji o zaključku naložbe je potrebno za 
celotno naložbo celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov priložiti tudi: 
 projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO);  
 račun za pripravo projektne dokumentacije;  
 račun za opravljanje nadzora;  
 račun/-i izvajalca/-ev naložbe s popisom morebitnih drugih izvedenih del, npr. statično sanacijo; 
 dokazilo/-a o plačilu računa/-ov iz predhodnih alinej; 
 končni primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, 

da so dela izvedena in brez napak; 
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 fotografije celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki ločljivosti 
ter kratek video posnetek prenove s časovnim zamikom (timelapse); 

 podatki o mesečni rabi energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne energije) in kopije računov 
za rabo energije v stavbi za tri leta pred celovito prenovo. 

Namesto računov se lahko upoštevajo tudi potrjene gradbene situacije s fakturami. 
 
 
2. SKORAJ NIČENERGIJSKA PRENOVA STAVBE 

Ustreznost prenove se preverja na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
(DGD), projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove (PZI), izračuna PHPP za obstoječe stanje in 
stanje po prenovi ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in nasl.). Pri izvedbi 
celovite prenove mora biti zagotovljen nadzor v skladu z GZ. 
 
Pred projektiranjem je obvezno naročiti statično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa je pred energetsko 
prenovo treba izvesti statično sanacijo. 
 
Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje mora znašati QH ≤ 25,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 
kWh/(m2a). Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske podatke 
mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni 
dokumentaciji za ta javni razpis. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, 
učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi 
sistemi. Z izračunom PHPP se vrednoti tudi referenčno obstoječe stanje pred celovito prenovo. 
 
Okna in vrata v toplotnem ovoju morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu 
SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti 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 zaključene obdelave špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL. 
 
Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs, 
ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren ali proti 
neogrevanim prostorom, morajo imeti U ≤ 0,20 W/(m2K). 
 
Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za 
rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z 
entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. 
Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h). 
 
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, 
pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. 
Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih 
toplotnih potreb.  
 
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, 
prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so 
oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom. 
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V okviru prenove je lahko na stavbi izvedena tudi sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo, in sicer za 
samooskrbo večstanovanjske stavbe z električno energijo, proizvedeno z izrabo sončne energije, skladno z 
Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Spodbuda za ta del naložbe se lahko 
dodeli le tistim gospodinjskim odjemalcem ali malim poslovnim odjemalcem, ki so etažni lastniki stavbe, na 
kateri bo izveden ukrep, in hkrati tudi odjemalci (spodbuda ne more biti dodeljena tretjim osebam). Dodeli se 
le za nove naprave za skupnostno samooskrbo. Naprava za skupnostno samooskrbo mora biti skladna z 
zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah 
naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije. 
 
V okviru prenove so lahko izvedeni tudi dodatni ukrepi trajnostne gradnje: 
 izvedba lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles – kolesarnice v ali ob stavbi, in sicer 

v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano ležišče v stavbi, ki lahko vključuje 
tudi polnilne postaje za električna kolesa; 

 namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih mestih znotraj stavbe ali 
neposredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da 
bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj 
stavbe, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna mesta 
neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo parkirnih mest), 
ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila; 

 izvedba sistema zajema deževnice (zbiralnik deževnice) za namakanje zunanjih zelenih površin in/ali 
ostalo rabo v stavbi;  

 izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, za zmanjšanje koeficienta odtoka 
padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe.  

 
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, na katerem mora biti prisoten predstavnik Eko sklada, pri čemer 
mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 
znašati n50 ≤ 1,2 h-1. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 vse stroške, ki so povezani z načrtovanjem, izvajanjem in nadzorom gradbenih, obrtniških in inštalacijskih 

del, potrebnih za izvedbo celovite prenove stavbe; 
 v primeru polnilnih postaj stroške največ treh polnilnih postaj za električna kolesa in največ treh polnilnih 

postaj za druga električna vozila; 
 v primeru izvedbe nove sončne elektrarne za samooskrbo iz sončne energije stroške za nakup naprave 

za samooskrbo z električno energijo, montažo naprave za samooskrbo z električno energijo ter zagon 
sistema, pripadajočih električnih inštalacij in opreme,  

 v primeru izvedbe dodatnih ukrepov trajnostne gradnje stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so 
smiselno povezani z njihovo izvedbo. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni oziroma računi za projektno dokumentacijo, vključno z morebitno statično presojo stavbe; 
 dokazilo o pridobljeni statični presoji stavbe, predračun in druga relevantna dokumentacija za izvedbo 

statične sanacije skladno s pridobljeno presojo; 
 kopija gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti; 
 dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD); 
 projektna dokumentacija za izvedbo prenove (PZI); 
 izračun PHPP za obstoječe stanje in stanje po prenovi (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteki), 

ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so objavljeni 
na spletni strani www.ekosklad.si;  

 povzetek vseh neto površin (v m2) ogrevanih prostorov v stavbi pred in po prenovi;  
 izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje 

stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) na podlagi 
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rezultatov izračuna PHPP, razen v primeru izjem, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega 
distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom; 

 predračuni za izvedbo celotne naložbe, vključno z nadzorom; 
 izjava o lastnostih oken, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-

1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu 
okna, skladnim 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 ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve (g), ki morata 
biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za 
gradbene proizvode; 

 izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 
proizvodov ali po ZGPro-1, iz katere je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud); 

 izjava o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za 
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti 
elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, geometrijske 
podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve; 

 izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za 
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) 
toplotno izolacijskih materialov; 

 izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 1254/2014 oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave, če ta še 
ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;  

 podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava, ipd.), če generator toplote 
ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;   

 izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo stavba oskrbovana iz energetsko učinkovitega 
distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom;  

 če bo vgrajena nova naprava za samooskrbo z električno energijo iz sončne energije, podatki proizvajalca 
o napravi za skupnostno samooskrbo, 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 skupnostno samooskrbo, z označeno 
lokacijo namestitve naprave; kopija soglasja za priključitev in seznam odjemalcev z navedbo solastniških 
deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije;  

 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo izvedeni morebitni dodatni ukrepi trajnostne 
gradnje; 

 fotografije celotne stavbe, iz katerih bodo razvidne vse fasade oziroma strani stavbe;  
 fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega 

stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), ogrevalnega sistema, ipd.;  
 fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije 

(posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu), če se bo pri izvedbi ukrepa upoštevala obstoječa 
toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena. 

 
Namesto predračunov se lahko upoštevajo tudi pogodbe o izvedbi gradbenih del ali druga dokumentacija s 
popisom del oziroma priznanih stroškov naložbe, ki izkazuje njihovo vrednost.  

Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 uporabno dovoljenje; 
 projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO); 
 dopolnitev projektne dokumentacije z novimi izračuni in dokazili, če je prišlo med gradnjo do sprememb 

glede na oddano projektno dokumentacijo;  
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 račun za pripravo projektne dokumentacije, račun za opravljanje nadzora ter računi in dokumentacija, ki 
se nanašajo na izvedbo prenove (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter 
strojnih naprav in opreme), iz katerih morajo biti razvidni podatki najmanj za:  

 izvedbo statične sanacije skladno s statično presojo; 
 nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in 

sistemov zunanjega senčenja;  
 nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega 

toplotnega ovoja stavbe; 
 nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
 nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu; 
 izvedbo meritve zrakotesnosti, pri kateri mora biti prisoten predstavnik Eko sklada; 

 dokazila o plačilu računov iz prejšnjih alinej; 
 končni primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, 

da so dela izvedena in brez napak; 
 merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe, s potrdilom o kalibraciji merilne opreme; 
 v primeru skupnostne samooskrbe z električno energijo kopija pogodbe o uporabi sistema;  
 podatki o mesečni rabi energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne energije) in kopije računov 

za rabo energije v stavbi za tri leta pred skoraj ničenergijsko prenovo; 
 fotografije:  

 izvedbe statične sanacije s prikazi posameznih ukrepov; 
 izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, 

obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim trakom;  
 vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, 

da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v 
smernici RAL);  

 vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, 
naprava); 

 vgrajenega ogrevalnega sistema z generatorjem toplote (razvodi, naprava); 
 morebitne elektrarne za skupnostno samooskrbo z električno energijo; 
 morebitnih dodatnih ukrepov trajnostne gradnje; 
 meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene vrednosti 

na napravi, posneto med meritvijo; 
 dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse strani stavbe; 
 celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki ločljivosti 

ter kratek video posnetek prenove s časovnim zamikom (timelapse). 
 

Namesto računov se lahko upoštevajo tudi potrjene gradbene situacije s fakturami. 
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 Ob-1557/22
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

objavlja

javni razpis
semenski kapital – konvertibilno posojilo  

za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR  
(SK75 2022)

1. Izvajalec: izvajalec produkta je Javni sklad Repu-
blike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).

2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in vi-
šina sredstev na posameznega vlagatelja

Finančni instrument semenski kapital se financira:
a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za 

razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje 
EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca 
sklada upravlja SID banka d.d. in

b) v deležu 1/3 z udeležbo Sklada kot izvajalca fi-
nančnega instrumenta.

Skupna višina razpoložljivih sredstev za cilj-
no skupino SK75 po tem razpisu v letu 2022 znaša 
1.125.000 EUR, pri čemer je največ do 525.000 EUR 
na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in naj-
več do 600.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna 
Slovenija. Sredstva niso prenosljiva med posameznimi 
kohezijskimi regijami. Višina odobrenih sredstev na po-
sameznega vlagatelja je 75.000 EUR.

3. Predmet, namen in cilji produkta – semenski ka-
pital – konvertibilno posojilo

Predmet produkta je semenski kapital v obliki kon-
vertibilnega posojila za inovativna podjetja.

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniške-
ga financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, 
ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih 
bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad 
tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških do-
sežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje 
(instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih 
raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in 
povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za 
nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infra-
strukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, 
tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu 
mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Cilj javnega razpisa je:
– Finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij 

s potencialom hitre globalne rasti.
Regija izvajanja operacije (odobrene vloge) se 

bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija,
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega pro-

gramskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti ope-
racije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slo-
venije/Sodni register.

Sprememba programskega območja izvajanja ope-
racije po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravi-
čen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

Vsak vlagatelj mora v vlogi na javni razpis nedvo-
umno opredeliti, v katerem od programskih območij in 
občini se bo v celoti izvajala aktivnost.

Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji 
Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz:

https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/ 
koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezij-
skih-regij-in-obcin.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1. Splošni pogoji za vlagatelje
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji (podjetja), ki:
1. imajo status mikro ali malega podjetja (v skladu 

z določili iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. 6. 2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen 
in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 
ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podje-
tja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oziroma 
finančnih zneskov v teh primerih;

2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki 
družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa 
statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem 
podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, 
še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če 
od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih 
v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;

3. so starejša od šest mesecev in mlajša od pet let 
(od datuma registracije do oddaje vloge);

4. imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so 
ga/jo že preizkusili pri prvih strankah;

5. imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve;
6. imajo vsaj enega zaposlenega družbenika za 

polni delovni čas;
7. imajo sedež v Republiki Sloveniji.
4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvi-

daciji oziroma ni podjetje v težavah v skladu z Uredbo 
Komisije EU št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom 
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, s Smernicami 
Skup nosti o državni pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, 
št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za 
podjetje se šteje, da je v težavah, če je v primeru druž-
be z omejeno odgovornostjo zaradi nakopičenih izgub 
izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. 
To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo 
od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno 
štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo nega-
tiven kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega 
osnovnega kapitala. Podjetje, ki deluje manj kot 3 leta 
od registracije, se ne šteje kot podjetje v težavah v smi-
slu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpol-
njuje merila za stečajni postopek oziroma je insolventno 
v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP 
(Uradni list RS, št. 126/07 in spremembe).

2. Vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavna-
nih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali 
več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: 
Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane 
obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapad-
le pred tem spoznane v pravnomočni odločbi.

3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 EUR ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlaga-
telj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
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4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bila pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju pravnomočno ugotovljena 
s sodno odločbo kazniva dejanja iz 24. in 25. poglavja 
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 
27/17, 23/20, 91/20 in 95/21) v povezavi s porabo javnih 
sredstev, od pravnomočnosti takšnih odločb pa še niso 
pretekla 3 leta.

5. Vlagatelj nima neporavnanega naloga za izterja-
vo državne pomoči zaradi predhodne odločbe Evropske 
komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdru-
žljivo z notranjim trgom.

6. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

7. Vlagatelj ob prijavi na razpis nima blokiranega 
transakcijskega računa.

8. Vlagatelj in družbeniki se strinjajo s Skladom kot 
potencialnim družbenikom podjetja, s posebnimi pra-
vicami in določili v pogodbi o konvertibilnem posojilu 
(priloga: pogodba o konvertibilnem posojilu) ter skladno 
z njenimi določili in določili javnega razpisa pred skleni-
tvijo pogodbe o konvertibilnem posojilu, po potrebi spre-
meniti oziroma dopolniti svoj ustanovitveni akt, družbeno 
pogodbo oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili 
v nasprotju s temi določili. Stroške pravnega usklaje-
vanja pogodbe o konvertibilnem posojilu krije podjetje.

9. Družba vlagateljica je lastnica vseh avtorskih 
pravic in pravic intelektualne lastnine, povezane z de-
javnostjo družbe in/ali cilji, zaradi katerih je ustanovljena.

10. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen po-
slovni model.

11. Vlagatelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofi-
nanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de mini-
mis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).

12. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke 
pranja denarja in financiranja terorizma.

13. V zadnjih 5 letih mu ni bila pravnomočno iz-
rečena globa za prekršek iz pete alineje prvega od-
stavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zapo-
slovanja na črno zaradi nezakonite zaposlitve državljana 
tretje države.

14. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri 
tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč 
tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot 
jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za poveza-
ne družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek 
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil 
Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

15. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen poslov-
ni model ter izkazuje potencial rasti in razvoja.

16. Upravičenci, ki so se v istem letu prijavili na 
razpise P2, P2R, P2L in SI-SK in prejeli pozitiven sklep, 
niso upravičeni do prijave na ta javni razpis.

17. Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in spre-
mljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali 
ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen lo-
čen izpis iz računovodskih evidenc.

18. Poslovni deleži družbenikov v družbi (vlagatelju) 
so brez obremenitev.

19. Vlagatelj ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti, ki spada med izključene dejavnosti in tudi vsebina 
sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče 
izključene dejavnosti:

(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni SKD20081 
oziroma NACE Rev. 22:

1 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08).

2 Statistical classification of economic activities in 
the European Community (Uredba (ES) št. 1893/2006 
(UL L 393, 30. 12. 2006, str. 1)).

– A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
– B 05: Pridobivanje premoga
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov 

in mehkužcev
– C 11.01: Pro izvodnja žganih pijač
– C 12: Pro izvodnja tobačnih izdelkov
– C 20.51: Pro izvodnja razstreliv
– C 24.46: Pro izvodnja jedrskega goriva
– C 25.4: Pro izvodnja orožja in streliva
– C 30.4: Pro izvodnja bojnih vozil
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo 

z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tobačnimi izdelki
– G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in 

tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti
– L: Poslovanje z nepremičninami
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti
– M 70: Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in 

poslovno svetovanje
– R 92: Prirejanje iger na srečo

– Storitev/naložbo povezano z:
– Informacijsko tehnologijo (IT):

– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, pove-
zane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki 
podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, 
na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic 
ali na področju pornografije;

– ki naj bi omogočila/-e nezakonit vstop v elek-
tronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski 
obliki.

– Bioznanostjo:
– pri zagotavljanju podpore k financiranju 

raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo 
na kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske name-
ne in gensko spremenjene organizme;

– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne 
in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost 
s »Konvencijo Evropskega sveta za zaščito vretenčar-
jev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene 
namene«.

– Dejavnostjo s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih 
ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki 
veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepo-
vedane z nacionalno zakonodajo RS.

– Letališke infrastrukture, razen če so povezane 
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne 
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva 
na okolje.

– Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih pli-
nov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES.

5. Kreditni pogoji
Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 EUR, 

ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša 
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črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ 
treh mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša 
v roku največ sedmih mesecev od sklenitve pogodbe, 
vse skladno z osnutkom Pogodbe o konvertibilnem po-
sojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Valuta po-
sojila je EUR. Prejemnik posojila se zaveže za črpani 
in neodplačani znesek posojila plačevati pogodbene 
obresti, ki se začnejo obračunavati z dnem veljavnosti 
pogodbe o konvertibilnem posojilu, pri čemer je obresti 
dolžan začeti odplačevati prvi mesec po prejemu prve 
tranše posojila. Pogodbena obrestna mera pri konverti-
bilnem posojilu znaša fiksno 4,0 % p.a.

Ročnost konvertibilnega posojila, vključno z mora-
torijem na odplačilo posojila, je pet let z možnostjo po-
daljšanja ročnosti za največ 2 leti. Konvertibilno posojilo 
se lahko odobri in podaljša zgolj za ročnost polnih let. 
Moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila 
znaša tri leta. V primeru podaljšanja ročnosti posojila se 
za isto obdobje podaljša tudi trajanje moratorija.

Konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zapo-
rednih mesečnih obrokih po preteku moratorija. Pogoji 
konverzije posojila v poslovni delež končnega preje-
mnika so urejeni z vzorcem Pogodbe o Konvertibilnem 
posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Vselej se 
lahko konvertira zgolj neodplačana glavnica posojila.

Zapadanje pogodbenih obresti, pogoji za črpanje 
tranš in drugi pogoji financiranja so urejeni z vzorcem 
Pogodbe o Konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne 
dokumentacije.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni 

poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu 
razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tr-
žno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da 
pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila 
o posameznem strošku.

Prejemnikom sredstev je prepovedano dajanje po-
sojil ustanoviteljem oziroma družbenikom ter poslova-
nje s povezanimi podjetji, razen z izrecnim soglasjem 
Sklada. Prepovedano je tudi poplačilo že obstoječih 
kreditov podjetja.

Kadar ima prejemnik sredstev zasebnega investi-
torja, je prepovedano kakršno koli izplačevanje sredstev 
investitorjem ali z investitorjem povezanim osebam. Pri 
tem je prepovedano tudi plačevanje računov za storitve 
investitorjem, posojila investitorjem oziroma kakršne koli 
druge finančne transakcije med podprtim podjetjem in 
investitorjem.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V pri-
meru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja 
iz različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev in-
vestiranih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva 
vračila, oziroma kot je to določeno v pogodbi o konver-
tibilnem posojilu.

Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pri-
dobila že druga javna sredstva (npr. P2 v prejšnjih letih), 
vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo 
biti dvojno financirani.

Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in spremlja-
nje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali ustre-
zni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen 
izpis iz računovodskih evidenc.

7. Vsebina vloge
Vloga za investicijo sklada v družbo vsebuje:
1. Prijavni list za investicijo. Spletni obrazec, ki ga 

najdete na naslovu https://eportal.podjetniskisklad.si/, 
izpolnite in potrdite skladno z navodili spletnega portala. 

Obvezni del prijavnega lista so: Izjave podjetja, Izjava 
od stanju državne pomoči, Vprašalnik za ugotavljanje 
politične izpostavljenosti in Vprašalnik za ugotavljanje 
povezanosti z visoko tvegano državo.

2. Finančni načrt (Obrazec 2) ki ga najdete na 
spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, kjer je 
objavljen razpis.

3. Prijavni vprašalnik (Obrazec 3) – sklop vprašanj 
o podjetju, produktu in podjetniški ekipi, ki ga najdete 
na spletni strani www.startup.si in na spletni strani Slo-
venskega podjetniškega sklada, kjer je objavljen razpis. 
Predstavitveni vprašalnik vodi vlagatelja sistematično 
skozi ključna vprašanja o podjetju.

4. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe pod-
jetja skupaj z morebitnimi pravilniki in statutom družbe 
ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna 
razmerja med družbeniki in katere materija ni zajeta 
v družbeni pogodbi ali ustanovitvenem aktu podjetja.

5. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida in izkaz 
bilančnega dobička/bilančne izgube, vsi zadnji oddani 
na AJPES na poenotenih obrazcih za državno statistiko 
(zadnji računovodski izkazi), ki so na voljo – najmanj 
zadnji medletni izkazi.

6. Organizacijska shema in življenjepis vodilnih 
oseb s kontaktnimi podatki ter pogodbe o zaposlitvi za 
ključno osebje.

7. Zaposlitve se dokazujejo na podlagi:
a. M1 obrazca ZZZS.
b. Kopije pogodb o zaposlitvi družbenikov.
8. Pooblastilo za pridobitev podatkov pri Finančni 

upravi Republike Slovenije (Obrazec 4).
Vsebina vloge mora biti posredovana v digitalni 

obliki na spletnem portalu https://eportal.podjetniski-
sklad.si/, skladno z navodili spletnega portala. Vloga 
mora biti v slovenskem jeziku, zneski v evrih.

Sklad si pridržuje pravico, da pred sprejetjem po-
zitivnega sklepa oziroma odločitve o dodelitvi sredstev 
na svoje stroške dodatno izvede skrbni pregled družbe. 
Skrbni pregled lahko zajema tehnološki, pravni, finančni 
ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe in skla-
dnost resničnega stanja družbe z oddanimi informaci-
jami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo 
skrbnega pregleda najame na lastne stroške zunanjega 
izvajalca. Komisija v tem primeru pripravi poročilo o iz-
vedenem skrbnem pregledu, ki je podlaga za odločitev 
o izdaji sklepa o odobritvi oziroma o neodobritvi konver-
tibilnega posojila.

Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega 
kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogod-
be zahteva ažurno verzijo dokumentov iz vloge. V pri-
meru, da pride v času od oddaje vloge na javni razpis 
in pred dnem podpisa pogodbe o konvertibilnem posojilu 
do bistvenih sprememb v poslovanju podjetja (dodatno 
zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, nove in-
formacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene 
v prijavni dokumentaciji, bistvena sprememba lastniške 
strukture, kot je npr. prevzem ali večinski nakup podje-
tja, selitev sedeža podjetja, novi družbeniki ipd.), lahko 
Sklad odstopi od financiranja podjetja.

Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu pozi-
tivnega sklepa in pred podpisom pogodbe o konvertibil-
nem posojilu predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno 
pogodbo in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki 
so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso 
v nasprotju z določili pogodbe o konvertibilnem posojilu 
in določili javnega razpisa. V kolikor spremembe in do-
polnitve navedenih dokumentov niso potrebne, podjetje 
Skladu predloži obstoječe dokumente. Sklad lahko od 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 26 / 25. 2. 2022 / Stran 603 

vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila k oddanim 
dokumentom.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (naj-
več 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se 
kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev 
iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek 
oziroma del vloge z obveznim pojasnilom zakaj to pred-
stavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne 
more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.

8. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2022 je do 

vključno 13. 5. 2022 do 14. ure za prvo (1.) odpiranje in 
do vključno 5. 10. 2022 do 14. ure za drugo (2.) odpira-
nje. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, 
da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina 
vloge).

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 
https://eportal.podjetniskisklad.si/. S podpisom in od-
dajo vloge na ePortal Sklada je vloga uradno poslana 
v obravnavo, vlagatelj pridobi evidenčno številko vloge 
ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski 
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pra-
vočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na 
ePortal Sklada najkasneje do 14. ure. Po poteku prijav-
nega roka vloge ni možno več oddati.

9. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost in 

popolnost prispelih vlog. Nepravočasno prispele vloge, 
ki bodo oddane po prijavnem roku, se ne bodo obravna-
vale in bodo s sklepom zavržene.

10. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

0. Število doseženih točk v pred-selekciji
1. Podjetniška ekipa
2. Inovativnost in tehnologija
3. Obseg ustanovitvenega vložka v podjetju v de-

narju
4. Prisotnost zasebnega investitorja
5. Finančno stanje oziroma zadolženost podjetja
6. Velikost in rast trga
7. Višina prihodkov od prodaje pro izvodov ali sto-

ritev.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za 
ocenjevanje podjetja).

Skupno možno število točk je 100. V sklopu pred-se-
lekcije lahko podjetje zbere do 40 točk, v sklopu ostalih 
definiranih meril pa do 60 točk. Prag števila točk, nad 
katerim je odobrena investicija, je 60 ali več točk.

Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog 
direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne 
in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pri-
dobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago 

razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so 
pridobili več točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pod-
jetja, ki so pridobila več točk po naslednjem vrstnem 
redu meril:

– višina prihodkov od prodaje pro izvodov ali storitev,
– pri merilu pred-selekcija,
– podjetniška ekipa,
– prisotnost zasebnih investitorjev,
– inovativnost in tehnologija,
– velikost in rast trga,
– vplačana višina kapitala in
– nazadnje finančno stanje oziroma zadolženost 

podjetja.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-

pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno šte-

vilo točk in pozitivni sklep o odobritvi vloge, lahko Sklad 
zavrne investicijo v primeru, če se je podjetje po oddaji 
vloge dodatno zadolžilo (razmerje med vsemi dolgovi 
in celotnimi prihodki presega 70 % ali je npr. kapitalsko 
neustrezno), če so ugotovljene nepravilnosti v poslo-
vanju, če Sklad in podjetje ne uskladita pogojev vstopa 
Sklada v lastništvo podjetja, če je prišlo do spremembe 
podjetniške ekipe, če je Sklad pridobil nove informacije 
o povezanih osebah, ki niso bile navedene v prijavni 
dokumentaciji, če je prišlo do bistvenih sprememb v la-
stniški strukturi, če je kateri od družbenikov tudi družbe-
nik v podjetju, ki je že pridobilo sredstva SK50, SK75, 
SK200 ali SI-SK (ne velja za neodvisne zasebne inve-
stitorje) in je podjetje še vedno »v portfelju Sklada« ali 
če obstajajo drugi razlogi, ki bistveno povečajo tveganje 
investicije s strani Sklada.

11. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse 

pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad 
bo najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog 
posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi 
vloge.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada 
www.podjetniskisklad.si. Zoper sklep o odobritvi oziro-
ma neodobritvi vloge je možno sprožiti upravni spor na 
Upravno sodišče Republike Slovenije.

V primeru odobritve konvertibilnega posojila bo 
Sklad skupaj s sklepom o odobritvi vloge poslal vlaga-
teljem poziv k podpisu pogodbe o konvertibilnem po-
sojilu. Če se vlagatelj v roku 30 dni od prejema poziva 
k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je odstopil 
od podpisa pogodbe za pridobitev investicije. V tem pri-
meru Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev inve-
sticije na tem javnem razpisu. Sklad lahko podaljša rok 
za podpis pogodbe na osnovi zaprosila vlagatelja, ki za 
podaljšanje navede objektivne razloge.

12. Vsebinska podpora
Vsebinsko podporo prejmejo podjetja po podpisu 

Pogodbe o konvertibilnem posojilu in obsega:
– izobraževanje in usposabljanje z aktualnih podro-

čij povezanih s podjetništvom;
– start-up mentoriranje;
– povezovanje z investitorji doma in v tujini;
– podporo pri internacionalizaciji;
– mreženje na mednarodnih dogodkih;
– povezovanje z drugimi prejemniki finančne in vse-

binske podpore.
Finančni produkti Sklada postajajo vse bolj inte-

gralni del celostnega podpornega sistema za inovativna 
(start-up in scale-up) podjetja, ki vključuje tako finanč-
ne spodbude, kot tudi mentorsko in svetovalno-admini-
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strativno podporo, izobraževanje ter enotno promocijo 
produktov in rezultatov, prav tako pa enoten izbor in 
spremljanje podjetij, ki prejmejo javna sredstva.

Podjetniki (družbeniki podjetja) so deležni vsebin-
ske podpore v pred-selekciji, katere namen je pomoč 
pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, do-
datnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela, 
pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in doda-
tna akumulacija zasebnega kapitala, pomoč pri smiselni 
obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije, priprava 
podjetnika (družbenikov podjetja) na predstavitev pred 
zasebnimi investitorji ter pomoč pri celotni pripravi vloge, 
tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika.

Po podpisu pogodbe je prejemnik (družbeniki pod-
jetja) deležen vsebinske podpore v obliki izobraževanja 
po »pospeševalniškem programu«. Prejemniki so de-
ležni tudi podpore in sodelovanja z izbranim start-up 
mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe 
o konvertibilnem posojilu izberejo iz Seznama start-up 
mentorjev. Seznam start-up mentorjev je objavljen na 
spletni strani Sklada.

Prejemniki so dolžni 30 dni od podpisa pogodbe 
o konvertibilnem posojilu s sklepom direktorja oziroma 
zakonitega zastopnika družbe ustanoviti strokovni svet 
družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje 
pri strateških odločitvah na področju izobraževanja ter 
pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovod-
je. V strokovnem svetu sodelujejo tudi izbrani start-up 
mentorji.

V kolikor sredstva za izvajanje vsebinske podpore 
iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ne 
bodo zagotovljena, Slovenski podjetniški sklad vsebin-
ske podpore v letu 2022 ne bo izvedel oziroma jo bo 
izvedel v skladu z razpoložljivimi drugimi sredstvi.

13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovni-
kom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista 
in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija …) ter 
vzorec pogodbe o konvertibilnem posojilu.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih števil-
kah in e-pošti:

– Nina Urbanič, 02/234-12-61, nina.urbanic@pod-
jetniskisklad.si,

– Rok Huber, 02/234-12-41, rok.huber@podjetni-
skisklad.si.

14. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na 

podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-

dni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in nasl.),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 

in nasl.),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 

Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovno finančnega načrt Javnega sklada Repu-

blike Slovenije za podjetništvo za leto 2022 (sklep Vlade 
RS št. 47602-27/2021/3, z dne 23. 12. 2021),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4 in nasl.),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– Okvirnega finančnega sporazuma za izvaja-
nje finančnega instrumenta »EKP lastniško in kva-
zi lastniško financiranje MSP (2014-2020) za Zahod 

št. 50-62112/2019 ter za Vzhod št. 50-62112/2019, ter 
Dodatka št. 1 k Okvirnem finančnem sporazumu z dne 
25. 5. 2020 in Dodatka št. 2 k Okvirnem finančnem spo-
razumu z dne 23. 12. 2021,

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe,

– Priglašene sheme pomoči pri Ministrstvu za fi-
nance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve 
BE01-5665493-2019).

15. Državna pomoč in ostale zahteve
Semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki 

je predmet tega javnega razpisa, ima status državne 
pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe ter priglašeno shemo pomoči Ministrstva 
za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči 
(št. priglasitve BE01-5665493-2019).

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju 
– končnemu prejemniku v okviru tega razpisa ne pre-
sega dovoljenih zneskov naložb lastniškega kapitala 
skladno z določili 4. in 22. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe. Višina državne pomoči, 
prejete s konvertibilnim posojilom, znaša toliko, kolikor 
znaša glavnica posojila.

V skladu z določili četrtega odstavka 8. člena Ured-
be Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z no-
tranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe se 
lahko semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki 
je predmet tega javnega razpisa, kumulira z vsako drugo 
državno pomočjo, tudi z de minimis pomočjo, z opre-
deljivimi upravičenimi stroški. Pomoč brez opredeljivih 
upravičenih stroškov se lahko kumulira s katero koli dru-
go državno pomočjo, ki je brez opredeljivih upravičenih 
stroškov, tudi de minimis pomočjo, in sicer do najvišjega 
zadevnega skupnega praga financiranja, določenega za 
posebne okoliščine vsakega primera s to ali katero koli 
drugo uredbo o skupinskih izjemah ali s sklepom, ki ga 
je sprejela Komisija.

Končni prejemnik je dolžan še deset let od odplačila 
konvertibilnega posojila oziroma izhoda iz naložbe v la-
stniški kapital hraniti vso dokumentacijo o Finančnem 
poslu, ter Izvajalcu finančnega instrumenta posredovati 
vse podatke, dokumentacijo in poročila, ki jih ta potre-
buje zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti Izvajalca 
finančnega instrumenta.

16. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-
ve 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi 
osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, sple-
tna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@pod-
jetniskisklad.si.

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo 
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51; elektronska pošta: 
gdpr@podjetniskisklad.si.

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: Za 
namen izvajanja tega javnega razpisa ter pogodbenega 
razmerja se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in 
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priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni 
podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in 
financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi 
s finančno transakcijo končnega upravičenca. Kontaktni 
osebni podatki se uporabljajo tudi za namen obveščanja 
in spremljanja prejemnikov podpore ter za zagotavljanje 
vsebinske podpore, v skladu z javnim razpisom.

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: 
Obdelava je potrebna za izvedbo postopka v skladu 
z javnim razpisom, za sklenitev pogodbenega razmer-
ja ter izvajanje predmeta javnega razpisa (člen 6 1(b) 
GDPR). Obdelava je potrebna tudi za izpolnitev zakon-
skih obveznosti, ki veljajo za Sklad (člen 6 1(c) GDPR).

Zagotovitev podatkov je tako pogodbena kot zakon-
ska obveznost. Če podatkov posameznik ne zagotovi, 
Sklad ne bo mogel izvesti svojih pogodbenih in zakon-
skih obveznosti, posledično pa tudi prijavitelj oziroma 
vlagatelj ne bo mogel biti deležen podpore.

Uporabniki osebnih podatkov: Uporabniki osebnih 
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpek-
cije, revizijske družbe in računsko sodišče. Uporabniki 
kontaktnih osebnih podatkov so tudi izvajalci posame-
znih oblik podpore oziroma aktivnosti v skladu z javnim 
razpisom, vendar le v obsegu izvajanja obveščanja ter 
za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Nazive 
tovrstnih izvajalcev lahko posamezniki pridobijo s posre-
dovanjem sporočila na spodnji elektronski naslov.

Pravice posameznika: S pisno zahtevo, poslano na 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: 
gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj zahteva do-
stop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev 
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi 
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva 
prenos podatkov.

Če vlagatelj meni, da se njegovi osebni podatki 
shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z ve-
ljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, 
ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu po-
oblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, e-na-
slov: gp.ip@ip-rs.si, tel. 01/230-97-30, spletna stran: 
www.ip-rs.si).

Hramba osebnih podatkov: Vse osebne podatke bo 
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa ozi-
roma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju 
pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo 
državo in mednarodno organizacijo: Osebni podatki se 
bodo prenašali v institucije EK ali druge institucije na 
ravni EU. Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje 
države.

Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejema-
nja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Sklad ne 
uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-1500/22
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovni-
ka Sveta romske skupnosti Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 61/19) in Pogodbe o sofinanciranju Sveta 
romske skupnosti Republike Slovenije za leto 2022, 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20), Zakona 
o izvrševanju proračunov za leti 2022 in 2023 (Uradni list 
RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21 
– ZIPRS2223) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16 in 11/22) 
objav lja Svet romske skupnosti Republike Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje radijskih programov, ki jih 

ustvarjajo pripadniki romske skupnosti v letu 2022 
(JR-RPR-2022)

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16a, 
9000 Murska Sobota.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje radijskih 

programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti 
v letu 2022, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje priprave 
in predvajanja radijskih programov, ki jih ustvarjajo pri-
padniki romske skupnosti in ki zagotavljajo:

– uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz 
različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega pre-
bivalstva, državnih in nevladnih institucij, lokalne skup-
nosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti itd.);

– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter 
kulturne identitete Romov;

– vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj;
– ozaveščanje večinskega in romskega prebival-

stva o medsebojnem spoštovanju, razumevanju in spre-
jemanju;

– vključevanje pozitivnih primerov medsebojnega 
sobivanja v lokalnem okolju.

Sofinancirani bodo radijski programi, ki so jih usta-
novili in jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki 
pripravljajo in predvajajo najmanj 60-minutno premierno 
radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, 
tedenska ali mesečna.

Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovitve 
ali vzpostavitve radia kot medija.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpol-

njuje te pogoje:
– da so radijski program ustanovili pripadniki rom-

ske skupnosti,
– da radijski program ustvarjajo pripadniki romske 

skupnosti,
– da je radijski program vpisan v razvid medijev,
– da pripravlja in predvaja najmanj 60-minutno pre-

mierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko 
dnevna, tedenska ali mesečna.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti prijavitelji:
– ki nimajo poravnanih vseh davkov, prispevkov in 

drugih dajatev, določenih z zakonom,
– ki nimajo poravnanih vseh pogodbenih obvezno-

sti do Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, če 
so se v preteklem letu prijavili na javni razpis Sveta rom-
ske skupnosti Republike Slovenije.

Prijavitelj po tem javnem razpisu ne more biti izda-
jatelj radijskega programa, ki ga ne ustanovijo pripadniki 
romske skupnosti, kljub temu da ustvarja radijske oddaje 
z romsko tematiko.

Vloga prijavitelja, ki pogojev sodelovanja ne izpol-
njuje, bo s sklepom zavržena.

4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahte-

vanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so ta:
– kakovost prijavljenega radijskega programa, ki so 

ga ustanovili pripadniki romske skupnosti (do 25 točk),
– tradicija radijskih oddaj z romsko tematiko (do 

20 točk),
– radijska frekvenca (20 točk),
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– količina premiernih predvajanj radijskih oddaj 
z romsko tematiko (do 15 točk),

– vsebinska zasnova radijske oddaje z romsko te-
matiko (do 20 točk).

Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Vloge bo ocenila in točkovala strokovna komisija.
Če je posamezen član strokovne komisije pri dolo-

čeni vlogi v konfliktu interesov, vloge ne sme ocenjevati 
in se mora izločiti iz ocenjevanja.

Strokovna komisija bo na podlagi doseženih točk 
in razpoložljivosti sredstev izdala predlog prejemnikov 
sredstev. Na podlagi predloga strokovne komisije bo 
Svet romske skupnosti Republike Slovenije izdal sklep 
o deležu sofinanciranja.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 63.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2022 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.

6. Predložitev vloge
Besedilo javnega razpisa se dne 25. 2. 2022 objavi 

v Uradnem listu RS in na spletni strani Sveta romske 
skupnosti RS, na povezavi www.svetromskeskupno-
sti.com.

Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje do vključno 
14. 3. 2022. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila od-
dana priporočeno na pošti najkasneje do 14. 3. 2022. 
Nepravočasno prispela vloga bo s sklepom zavržena.

Prijavitelj odda vlogo s priporočeno pošiljko po pošti 
na naslov naročnika: Svet romske skupnosti Republike 
Slovenije, Lendavska 16a, 9000 Murska Sobota.

Prijavitelj svojo vlogo predloži na prijavnem obrazcu 
in v zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne od-

piraj – Prijava na javni razpis JR-RPR-2022«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slo-

venije,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno v prostorih 

Sveta romske skupnosti Republike Slovenije najkasneje 
v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.

Odpirajo se samo v roku prejete, pravilno izpolnjene 
in označene kuverte, ki vsebuje vlogo, in sicer v vrstnem 
redu, v katerem so prispele na naslov.

Prijavitelj, katerega vloga ni bila popolna, bo po-
zvan k dopolnitvi. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, 
ki se veže na predmet vloge ali tistih elementov vloge, 
ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije prejel v postopku 
dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti 
daljši od osmih dni. Nepopolna vloga, ki je prijavitelj ne 
bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bo s skle-
pom zavržena.

Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala 
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne 
vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
v roku desetih dni od dneva sprejetja odločitve o dodeli-
tvi sredstev. Odločitev bo sprejeta predvidoma v 45 dneh 
od roka za predložitev vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o deležu sofi-
nanciranja pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko 
umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti 
sklepa o deležu sofinanciranja.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o deležu sofinanciranja, se pogodba 
o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o deležu sofinan-
ciranja pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Svet romske 
skup nosti Republike Slovenije lahko odstopi od pogod-
be o sofinanciranju, pri čemer je prijavitelj dolžan vrniti 
vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov tran-
sakcijski račun do dneva vračila sredstev Svetu romske 
skupnosti Republike Slovenije.

Zoper sklep o dodelitvi deleža sofinanciranja lahko 
prijavitelj v osmih dneh od prejema tega sklepa vloži 
pritožbo. O pritožbi bo odločal Svet romske skupnosti 
Republike Slovenije.

Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila 
za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb o sofinanciranju.

9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija bo objavljena v Uradnem listu RS in od 25. 2. 2022 
dostopna na internetnem naslovu Sveta romske skupno-
sti Republike Slovenije: http://www.svetromskeskupno-
sti.com, zavihek »Razpisi«.

10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pri-
dobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije od ponedeljka do 
petka med 9. in 13. uro na tel. 02/526-13-04 ali po elek-
tronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

Št. 671-0001/2022-3 Ob-1495/22
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 7. člena Odloka o postopku 
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 
v Občini Komen (Uradni list RS, št. 24/18, 62/18) in Od-
loka o proračunu Občine Komen za leto 2022 (Uradni 
list RS, št. 207/21)

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 

Komen v letu 2022
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-

men 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Odlok o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen 
(Uradni list RS, št. 24/18, 62/18), Zakon o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnik o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16), Letni program športa Občine Komen za leto 
2022 (št. 671-13/2021 z dne 22. 12. 2021).

3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s po-

dročja športa za leto 2022. Po tem razpisu se sofinanci-
rajo naslednji programi in področja športa:

– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport,
– Kakovostni šport,
– Športna rekreacija,
– Šport starejših,
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– Razvojne dejavnosti v športu,
– Organiziranost v športu,
– Športne prireditve in promocija športa.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo športne zveze, ki jih 

ustanovijo društva s sedežem v Občini Komen ter šport-
na društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji. Šport-
na društva morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Komen,
– imajo sedež izven Občine Komen, če izvajajo 

dejavnosti na območju Občine Komen, ter če športna 
panoga v Občini Komen še ni zastopana,

– so registrirani najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo za prijavljene dejavnosti:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 
ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader 
za opravljanje dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je raz-
viden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
dejavnosti,

– izvajajo športne programe, ki so predmet raz-
pisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 
60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne 
gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in 
je obseg izvajanja posameznega športnega programa 
v merilih drugače opredeljen,

– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evi-
denco članstva ter evidenco o udeležencih programa,

– imajo v temeljnem aktu šport opredeljen kot pre-
težno dejavnost.

5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2022 na proračunski postavki 180519 'Sofi-
nanciranje letnega programa športa po razpisu' predvi-
doma v višini 53.240,00 EUR.

Programi in področja se sofinancirajo skladno 
s sprejetim Letnim programom športa Občine Komen 
za leto 2022.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porab-
ljena do 31. 12. 2022.

6. Upravičeni stroški
Za upravičene stroške se v programih Prostočasna 

športna vzgoja otrok in mladine, Športna rekreacija ter 
Šport starejših štejejo naslednji stroški:

– stroški športnih objektov in površin (najem, upo-
raba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter 
stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin);

– stroški strokovnega kadra (strošek dela po po-
godbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za 
trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom 
– potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot 
dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji nave-
dejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % 
odobrenih sredstev;

– materialni stroški programa (športni rekviziti, 
šport na oprema ipd.).

Za upravičene stroške se v programu Športna vzgo-
ja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, štejejo naslednji stroški:

– stroški športnih objektov in površin (najem, upo-
raba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter 
stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin);

– stroški strokovnega kadra (strošek dela po po-
godbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za 
trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom 
– potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot 
dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji nave-
dejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % 
odobrenih sredstev;

– stroški priprave in udeležbe na športnih tekmo-
vanjih (prijavnina za vstop v tekmovalni sistem oziroma 
prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza 
in stroški prehrane, sodniški stroški ipd.);

– materialni stroški programa (športni rekviziti, 
šport na oprema ipd.).

Za upravičene stroške se v programu Kakovostne-
ga športa štejejo naslednji stroški:

– stroški športnih objektov in površin (najem, upo-
raba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter 
stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin),

– materialni stroški programa (športni rekviziti, 
šport na oprema, sodniški stroški ipd.).

Za upravičene stroške se v programu Razvojne 
dejavnosti v športu štejejo naslednji stroški:

– prijavnina;
– potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica);
– stroški bivanja;
– strokovna literatura.
Za upravičene stroške se v programu Organizira-

nost v športu štejejo naslednji stroški:
– materialni stroški (oglaševanje, propagandno 

gradivo, nezgodno zavarovanje udeležencev, članarina 
športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam, 
registracija športnikov, stroški najema oziroma uporabe 
pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni 
stroški, stroški telefona, pisarniški material, stroški ban-
čnih storitev, računovodski stroški)) ipd.;

– stroški zaposlenih.
Za upravičene stroške se v programu Športne prire-

ditve in promocija športa štejejo naslednji stroški:
– najemnina prireditvenega prostora ter opreme za 

izvedbo prireditve;
– promocijski material za prireditev (vabila, plakati, 

objave v medijih ipd.);
– nagrade (plakete, pokali, priznanja …);
– profesionalna redarska ekipa;
– profesionalna medicinska ekipa;
– sodniški stroški;
– zavarovanje prireditve;
– prevozi (opreme, udeležencev po potrebi);
– ozvočenje prireditve;
– vodenje prireditve;
– stroški bivanja in prehrane v primeru večdnevne-

ga tekmovanja;
– stroški pogostitve se upoštevajo v višini 10 % 

sredstev prejetih za prireditev po razpisu. Nakup alko-
holnih pijač ni upravičeni strošek;

– drugi stroški za izvedbo prireditve.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev: predlaga-

telji bodo do roka določenega v pogodbi morali kot prilo-
go k finančnemu poročilu predložiti dokazila o namenski 
porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini, 
ki jo bo predlagatelj prejel na javnem razpisu. Vsa do-
kazila morajo biti izdana v letu 2022 ter se vsebinsko in 
terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. Na računih 
mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

8. Razpisna merila in kriteriji: merila za izbor in 
vrednotenje programov in področjih letnega programa 
športa v Občini Komen so navedena v prilogi Odloka 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 24/18, 62/18).

9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
21 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
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– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov,
– merila in kriterije za vrednotenje programov,
– vzorec končnega poročila.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 

v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi 
obveznimi prilogami.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, 
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – 

vloga za sofinanciranje letnega programa športa«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Ko-
men. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

V skladu s 5. členom 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) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso 
v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun 
Občine Komen, št. SI56 0124 9449 0309 166, koda na-
mena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002. More-
bitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a 
člena Zakona o upravnih taksah.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa. Prijav se ob osebni vložitvi ne 
bo pregledovalo.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpira-

nje vlog, imenovana s sklepom župana, v roku 8 dni po 
zaključenem zbiranju vlog, odprla vse vloge, ki bodo pri-
spele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene 
in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vr-
stnem redu, v katerem so bile predložene.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku 
8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, 

se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo 
prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

13. Način sofinanciranja: na podlagi odločbe o iz-
biri bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za so-
financiranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si, v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 410-0003/2022-3 Ob-1496/22
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Pravilnika o sofinan-
ciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen 
(Uradni list RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu Občine 
Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21)

javni razpis
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

v Občini Komen v letu 2022
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-

men 86, 6223 Komen.
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2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen (Uradni list 
RS, št. 1/17), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 
2022 (Uradni list RS, št. 207/21), Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kul-
turo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg), Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega 
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projek-
tov (Uradni list RS, št. 43/10, 62/16).

3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti 

ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture (v nadaljevanju: 
dejavnosti) v letu 2022. Po tem razpisu se sofinancirajo 
naslednje dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in 
ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat tedensko in vsaj 
9 mesecev v letu, izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost 
javno predstaviti:

– glasbena dejavnost (vokalna glasba),
– plesna dejavnost (plesna umetnost, folklorna de-

javnost),
– gledališka dejavnost.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna dru-

štva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in aktivno delujejo na obmo-

čju Občine Komen,
– so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje 

kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrov ske in organizacijske pogoje za uresničitev na-
črtovanih dejavnosti,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– redno dostavljajo poročila o realizaciji dejavnosti 

in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obvezno-
sti do Občine Komen,

– za isto dejavnost niso sofinancirani iz drugih virov 
proračuna Občine Komen,

– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2022 na proračunski postavki 180312 'Sofi-
nanciranje letnega programa kulture po razpisu' v višini 
14.300,00 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porab-
ljena do 31. 12. 2022.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za redno delovanje društva, ki jih 

sofinancira Občina Komen, so:
– avtorski honorarji, pogodbe o delu,
– stroški avtorskih pravic (SAZAS, IPF, AAS …),

– kotizacije (za udeležence na seminarjih) in prijav-
nine (za udeležence na festivalih),

– stroški izvedbe izobraževanj za člane društva,
– najemi prostorov in opreme za vaje ali prireditve,
– notno gradivo (tudi kopiranje),
– tisk gradiva (oblikovanje in tisk promocijskega 

materiala za prireditve, založniški projekti),
– poštne storitve za namen promocije prireditev,
– stroški scenografije, rekvizitov ter gledaliških, 

ples nih in folklornih kostumov,
– stroški nakupa zborovskih oblek,
– potni stroški organizatorjev, mentorjev in udele-

žencev,
– najem vozila oziroma stroški prevoza na nastop,
– članarine,
– stroški povezani z ureditvijo prostora za izvedbo 

nastopa, koncerta …,
– poštne storitve za oglaševanje prireditev,
– stroški pogostitve največ v deležu 10 % sred-

stev, prejetih na javnem razpisu za redno delovanje 
društva,

– drugi stroški največ v deležu 5 % sredstev, preje-
tih na javnem razpisu za redno delovanje društva.

Upravičeni materialni stroški za delovanje društva, 
ki jih sofinancira Občina Komen, so:

– pisarniški material,
– stroški plačilnega prometa,
– stroški povezani z delovanjem spletnih strani,
– elektrika, voda, ogrevanje,
– stroški telefonskih storitev,
– računovodske storitve.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev
Predlagatelji bodo do roka, določenega v pogod-

bi, morali kot prilogo k finančnemu poročilu predložiti 
dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna 
vrednost bo vsaj v višini, ki ga bo predlagatelj prejel na 
javnem razpisu. Kot dokazila se upoštevajo:

– kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja,
– kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, skle-

njenih med predlagateljem in avtorjem. Kopijam pogodb 
mora biti predloženo dokazilo o izplačilu sredstev,

– kopije potnih nalogov za člane predlagatelja. Ra-
čuni izdani s strani bencinskih servisov za nakup goriva 
so lahko priloga potnemu nalogu, sami pa ne bodo upo-
števani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2022 ter se 
vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. 
Na računih mora biti izpisana davčna številka predla-
gatelja.

8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor dejavnosti in višino sofinanci-

ranja dejavnosti bo ugotavljala in predlagala strokovna 
komisija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

SKUPNA MERILA ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK

Pogoj: najmanj 1 javni nastop izveden v preteklem letu (nastop v živo, spletni nastop ipd.)
Višina sofinanciranje ne more presegati višine sredstev kot izhaja iz priložene finančne 
konstrukcije društva.
ŠTEVILO ČLANOV 5 točk/člana

GLASBENA DEJAVNOST ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK

1.1. Pevski zbor
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono) 3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH do 200 točk
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GLASBENA DEJAVNOST ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK

PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE 100 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA do 200 točk
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

do 200 točk
do 200 točk

PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene 
znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …

do 100 točk

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

50
100
200
300

1.2. Ljudske pevke in pevci
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 25 vaj na skupino na sezono) 3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH do 200 točk
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE 50 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA do 200 točk
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

do 200 točk
do 200 točk

PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene 
znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …

do 100 točk

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

50
100
200
300

PLESNA DEJAVNOST ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK

2.1. Plesna umetnost (balet, izrazni ples)
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono) 3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH do 200 točk
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE 50 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA do 200 točk
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

do 200 točk
do 200 točk

PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene 
znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …

do 100 točk

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

50
100
200
300

2.2. Folklorna dejavnost
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 30 vaj na skupino na sezono) 3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH do 200 točk
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE 100 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA do 200 točk
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

do 200 točk
do 200 točk
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PLESNA DEJAVNOST ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK

PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene 
znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …

do 100 točk

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

50
100
200
300

GLEDALIŠKA DEJAVNOST ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK

3.1. Gledališka skupina
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono) 3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH do 200 točk
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE 200 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA do 200 točk
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

do 200 točk
do 200 točk

PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene 
znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …

do 100 točk

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

50
100
200
300

9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
30 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe,
– končno poročilo o izvedbi programa,
– merila in kriterije za vrednotenje in ocenjevanje 

prijav,
– pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih de-

javnosti v Občini Komen.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 

v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi 
obveznimi prilogami.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisar-
ni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: 
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisa-
nem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji 
strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – 

vloga za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
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Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine 
Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

V skladu s 5. členom 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) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso 
v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun 
Občine Komen, št. SI56 0124 9449 0309 166, koda 
namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002. 
Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 
21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje 

vlog odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ku-
verte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v ka-
terem so bile predložene.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo 
v roku petih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v na-
vedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se 
s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni 
vložil upravičen izvajalec.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri 
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofi-
nanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si, v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 410-0001/2022-3 Ob-1497/22
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Pravilnika o sofi-
nanciranju javnih prireditev v Občini Komen (Uradni list 
RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu Občine Komen za 
leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21)

javni razpis
za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen 

v letu 2022
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-

men 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju jav-

nih prireditev v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17), 
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2022 (Uradni 
list RS, št. 207/21), Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, 

ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki na območju 

Občine Komen in so namenjeni širši javnosti. Po tem 
razpisu se sofinancirajo naslednje javne prireditve:

– turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu 
razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje 
nočitev v občini,

– kulturne prireditve, ki prispevajo k zadovoljevanju 
kulturnih potreb.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Komen,
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj leto 

dni pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti,

– prireditve, ki so predmet sofinanciranja, morajo 
imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,

– za isto prireditev niso sofinancirana iz drugih virov 
proračuna občine,

– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v ko-
likor so bila sofinancirana iz proračuna v preteklih letih,

– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2022 na proračunski postavki 180327 'So-
financiranje prireditev po razpisu' v višini 15.000 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena do 31. 12. 2022.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za sofinanciranje prireditev so:
– stroški izvedbe programa (avtorski honorarji – ra-

čuni izvajalcev, potni stroški nastopajočih …),
– tehnična oprema (najem prostora, osvetlitev, 

ozvočenje, oder …),
– druga oprema (šotor, stojnice, stoli, ograje, pre-

nosni wc-ji …),
– stroški promocijskega materiala, oglaševanja (va-

bila, plakati, objave v medijih …),
– stroški organizacije in koordinacije prireditve,
– stroški pridobitve potrebnih dovoljenj, vključno 

s stroški izdelave elaboratov,
– stroški povezovalca/voditelja prireditve,
– stroški priprave, pospravljanja in čiščenja priredit-

venega prostora, vključno z vso potrebno infrastrukturo,
– stroški varovanja prireditve,
– stroški zavarovanj,
– stroški reševalne službe,
– stroški pogostitve nastopajočih, vendar največ 

10 % prejetih sredstev po razpisu; stroški nabave alko-
holnih pijač niso upravičeni stroški pogostitve,

– drugi stroški materiala in storitev povezani z or-
ganizacijo prireditve,

– prostovoljno delo, vendar največ 20 % prejetih 
sredstev po razpisu.

7. Dokazila o namenski porabi sredstev: sofinanci-
ranje prireditve se bo izvedlo po njenem zaključku. Pre-
dlagatelji bodo morali po zaključku prireditve občinski 
upravi posredovati končno vsebinsko in finančno poroči-
lo, kateremu bodo priložena dokazila o porabi sredstev. 
Vsa dokazila se morajo vsebinsko in terminsko skladati 
z vsebino sofinanciranja. Na računih mora biti izpisana 
davčna številka predlagatelja.

8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja javnih 

prireditev bo ugotavljala in predlagala strokovna komi-
sija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:
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Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih prireditev:

opis kriterija št. točk
I. NARAVA PRIREDITVE
a. Prireditev je bila izvedena petkrat ali več 15
b. Prireditev je bila izvedena od dvakrat do štirikrat 10
c. Prireditev bo izvedena prvič 5
II. TRAJANJE PRIREDITVE
a. enodnevna 15
b. dvo ali večdnevna 20
c. festival 25
III. NIVO PRIREDITVE
a. Prireditev občinskega značaja 5
b. Prireditev regijskega značaja 20
c. Prireditev državnega značaja 30
IV. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI 
(v kolikor prireditev še ni bila izvedena, se upošteva pričakovano število 
obiskovalcev)
a. do 200 obiskovalcev 5
b. nad 200 obiskovalcev 10
V. PRIREDITEV, KI JE NAMENJENA PRIVABLJANJU TURISTOV IN OBISKOVALCEV 
V ČASU IZVEN GLAVNIH SEZON 
(november–marec)

10

VI. KAKOVOST PRIREDITVE do 50
VII. ZAHTEVNOST IZVEDBE PRIREDITVE do 50
VIII. INOVATIVNOST PRIREDITVE do 50
IX. BREZPLAČEN VSTOP NA PRIREDITEV 10
X. POMEN PRIREDITVE ZA PROMOCIJO IN PREPOZNAVNOST OBČINE KOMEN do 50
XI. SOORGANIZACIJA PRIREDITVE NAJMANJ TREH ORGANIZACIJ 20
XII. ZAKUP OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA (v digitalnih medijih – fb, instagram; v tiskanih medijih; 
televizija; radio)

do 50

Merila in kriteriji za vrednotenje kulturnih prireditev:

opis kriterija št. točk
I. NARAVA PRIREDITVE
a. Prireditev je bila izvedena petkrat ali več 15 
b. Prireditev je bila izvedena od dvakrat do štirikrat 10
c. Prireditev bo izvedena prvič 5
II. TRAJANJE PRIREDITVE (pri razstavah se upošteva odprtje razstave)
a. enodnevna 10
b. festival, abonma do 50
III. NIVO PRIREDITVE
a. Prireditev občinskega značaja 5
b. Prireditev regijskega značaja 20
c. Prireditev državnega značaja 30
IV. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI 
(v kolikor prireditev še ni bila izvedena, se upošteva pričakovano število 
obiskovalcev)
a. do 100 obiskovalcev 5
b. nad 100 obiskovalcev 10
V. PRIREDITEV, KI OHRANJA IZROČILO KULTURNE DEDIŠČINE, SLOVENSKEGA JEZIKA, 
IDENTITETE NARODA IN SLOVENSKIH OBIČAJEV

15

VI. KAKOVOST PRIREDITVE do 50 
VII. ZAHTEVNOST IZVEDBE PRIREDITVE do 50 
VIII. INOVATIVNOST PRIREDITVE do 50 
IX. BREZPLAČEN VSTOP NA PRIREDITEV 10
X. POMEN PRIREDITVE ZA PROMOCIJO IN PREPOZNAVNOST OBČINE KOMEN do 50
XI. SOORGANIZACIJA PRIREDITVE NAJMANJ TREH ORGANIZACIJ 20
XII. ZAKUP OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA (v digitalnih medijih – fb, instagram; v tiskanih medijih; 
televizija; radio)

do 50
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9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
30 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju prireditev,
– merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav,
– končno poročilo.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 

v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi 
obveznimi prilogami.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/ob-
jave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisar-
ni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: 
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisa-
nem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji 
strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – 

vloga za sofinanciranje prireditev«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine 
Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 
30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati 
upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se 
plača na podračun Občine Komen, št. SI56 0124 9449 
0309 166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 
75485-7111002 ali z gotovino v računovodstvu Občine 
Komen. Morebitne taksne oprostitve so navedene v do-
ločbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje 

vlog odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ku-
verte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v ka-
terem so bile predložene.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo 
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili 
v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako 
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni 
vložil upravičen izvajalec.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri 
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofi-

nanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne 
informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po 
tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektron-
ski pošti: soraja.balantic@komen.si, v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 410-50/2022 Ob-1499/22
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o spremembi prora-
čuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021), Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bi-
strica za programsko obdobje 2015–2021 (Uradni list RS, 
št. 78/15 z dne 16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za 
pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini 
Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2021 (Ura-
dni list RS, št. 8/16 z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. pri-
glasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20. 10. 2015 in 
7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči, z identifikacijsko 
številko sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA) z dne 
26. 2. 2016, objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2022

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sred-

stev (državnih pomoči) za ohranjanje in spodbujanje 
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razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica 
v letu 2022:

– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekate-
rih 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. 1–75, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 702/2014),

– drugi ukrepi – Podpora delovanju društev s podro-
čja kmetijstva in razvoja podeželja.

Okvirna višina razpisanih sredstev za razpisane 
ukrepe znaša 18.500,00 evrov in se dodeljujejo za posa-
mezne namene kot nepovratna sredstva, v obliki dotacij.

II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidi-
ranje

Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem 

razpisanemu ukrepu posebej.
Splošne določbe:
Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 

se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

DDV ni upravičen strošek pri ukrepih, razpisa-
nih skladno s 14. in 17. členom Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014.

III. Nameni razpisa
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 

neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

Podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kmetij-

ska gospodarstva za primarno pro izvodnjo –  posodab-
ljanje kmetijskih gospodarstev: 6.000,00 evrov

proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kme-
tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo –  trajni 
nasadi: 1.500,00 evrov

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 
in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev),

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnja-

kov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje inten-
zivnih trajnih nasadov sadovnjakov.

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije,

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov,

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opra-
vljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 1),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za 
pridobitev pomoči,

– ponudbe oziroma predračuni za izvedbo načrto-
vane naložbe,

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– fotografije objekta, zemljišča, sadovnjaka pred 
pričetkom naložbe – stanje ob oddaji prijave na ta javni 
razpis,

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom in raz-
pisno dokumentacijo.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračun-

ska postavka 4001110 je 3.000 evrov,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračun-

ska postavka 4001111 je 750 evrov.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sa-

dovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) 

ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) 
ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov 
(GERK 1240, 1180) ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

– 200 m2 pro izvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321).
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kme-

tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo –  pašniki: 
3.000,00 evrov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-
skih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zem-

ljišča,
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– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-
tev pašnikov z ograjo,

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino.

Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo,
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opra-
vljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 2),
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– fotografije zemljišča pred pričetkom investicije – 

stanje ob oddaji prijave na ta javni razpis.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je 1.500 evrov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži no-

silec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in 
trženjem kmetijskih pro izvodov (17. člen Uredbe Komi-
sije (EU) št. 702/2014)

Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za oprav-

ljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 6.000,00 evrov
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo 

na predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenje-

nih predelavi in trženju kmetijskih pro izvodov,
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vred-

nosti sredstva,
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, 

licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva,
– za že izvedena dela,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– naložbe v zvezi s pro izvodnjo biogoriv na osnovi 

hrane,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 3),
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor upraviče-
nec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati 
v enem letu od prejema pomoči,

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in 
nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za 
pridobitev pomoči,

– poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom 
za načrtovano naložbo,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi,

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj 
1 ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj 5 ha pri-
merljivih zemljišč,

– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni do-
kumentaciji.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na podro-

čju predelave in/ali trženja kmetijskih pro izvodov, vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem 
dejavnosti na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji znesek pomoči je 3.000 evrov.
Ostali ukrepi občine
Ukrep 5: Podpora delovanju društev s področja 

kmetijstva in razvoja podeželja
proračunska postavka 4001106 – Zagotavljanje teh-

nične podpore v kmetijstvu – sofinanciranje delovanja 
društev s področja kmetijstva: 2.000 evrov

(106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US, 174/20 – ZIPRS2122)

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktiv-
nosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj 
s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz obmo-
čja občine (ki ne predstavlja državne pomoči) ter njihov 
cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela 
navedenih društev oziroma združenj.

Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavijo oziroma promoci-

jo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja, kot so: splošna predavanja, te-
čaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskur-
zije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize …,

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različ-
nih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo 
k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zlo-
ženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prire-
ditev …,

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različ-
nih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnič-
ne dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicional-
nih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, 
razstave, tekmovanja …,

– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo 
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državne-
ga ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih 
društev in organizacij,

– materialni stroški, povezani z izvedbo programov 
društev oziroma združenj.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 4),
– finančno in vsebinsko ovrednoten letni program 

dela društva oziroma združenja,
– seznam članov.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska društva in interesna zdru-

ženja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja na območju občine in imajo sedež na območju 
občine.

Finančne določbe/intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
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IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 

2022 in bo predmet prijave na ta javni razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči, dodeljene po 

uredbi za skupinske izjeme velja, da ne smejo biti zače-
ti pred izdajo upravnega akta (sklepa/odločbe) upravi-
čencu o dodelitvi sredstev.

Vsi sofinancirani ukrepi se morajo smiselno zaklju-
čiti do 10. novembra 2022, upravičenci pa morajo:

1. zahtevek za izplačilo sredstev,
2. poročilo o izvedenih aktivnostih in
3. dokazila (račune in dokazila o plačilih računov, 

fotografije …) o izvedenih delih oziroma aktivnostih, 
nabavi materiala ali storitev,

dostaviti osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do 
ponedeljka, 14. novembra 2022.

V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilir-
ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali 
bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica do vključno srede, 23. marca 2022, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno nave-
dena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Kmetij-
stvo 2022«.

V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti 
vsaka vloga poslana v svoji ovojnici.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot 
formalno popolna:

– obrazec razpisne dokumentacije, ki je objavljen 
za posamezni razpisan ukrep, mora biti pravilno in v ce-
loti izpolnjen,

– priložena morajo biti obvezna dokazila in druge 
priloge k vlogi, ki jih zahteva ta javni razpis in razpisna 
dokumentacija za posamezni razpisan ukrep,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.

VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava 
strokovna Komisija, imenovana s strani župana.

Če Komisija ugotovi, da so v postopku dodelitve dr-
žavne pomoči potrebne še druge listine oziroma dokazila, 
pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog 
Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni.

Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne 
zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa 
ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga 
s sklepom kot nepopolna zavrže.

Predlog o upravičenosti dodelitve sredstev Komi-
sija predloži v potrditev županu. Na osnovi potrjene-
ga predloga za razdelitev sredstev bo pristojna stro-
kovna služba občine predvidoma v osmih dneh izdala 
odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo vsebovala določ-
be o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih 
sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci 
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter 
medsebojne pravice in obveznosti.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen s tem javnim razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku, določenemu za 
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

VII. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavite-
lja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in 
elektronski naslov)) ter zahtevana dokazila obdelovala 
za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja 
in nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi 
veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o jav-
nih financah in Odloka o spremembi proračuna Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2022.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in 
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih ne-
upravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje 
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim 
osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop 
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakon-
skih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu, ne bodo zago-
tovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem poobla-
ščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informa-
cije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na 
voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, 
podatki katere so dostopni na spletni strani občine.

VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bi-
strica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni 
dan od 8. do 14. ure, ob sredah pa do 16.30, po vnaprej-
šnjemu dogovoru oziroma naročilu na tel. 05/71-41-361.

IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 

med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.ko-

cjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-

jina@ilirska-bistrica.si ali
osebno pri navedenih uradnih osebah, po vnaprej-

šnjemu dogovoru.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-51/2022 Ob-1538/22
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične 

dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica 
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03), Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinancira-
nju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 33/08, z dne 4. 4. 2008) in Odloka 
o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 
2022 (Uradni list RS, št. 181/21, z dne 19. 11. 2021), 
objavlja župan Občine Ilirska Bistrica

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev  

v Občini Ilirska Bistrica v letu 2022
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavno-

sti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnju-
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jejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistič-
ne dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.

Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev 
na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se 
izvajajo v letu 2022 in praviloma obsegajo naslednje 
vsebine:

– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in šir-
šega pomena: predstavitev občine in društva na raznih 
sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,

– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, raz-
glednice, DVD-ji in podobno),

– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje 
okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja 
rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kole-
sarskih, sprehajalnih in konjeniških poti ipd.,

– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lo-
kalnega in širšega pomena in čezmejno sodelovanje,

– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene po-
speševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, 
izobraževanje članov,

– oblikovanje in trženje turističnih pro izvodov in tu-
ristične ponudbe kraja.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in 

organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktiv-
nosti na področju turizma,

– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev
Proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje tu-

rističnih društev, v višini 2.000,00 €.
Prejemnik sredstev mora na sofinanciranem dogod-

ku oziroma pri izvajanju aktivnosti navesti Občino Ilirska 
Bistrica kot sofinancerja, skladno s priročnikom o Celo-
stni grafični podobi Občine Ilirska Bistrica.

Po zaključku dogodka mora prejemnik sredstev 
občini posredovati gradivo v obliki teksta in fotografij 
za objavo na spletni strani in v občinskemu gradivu, iz 
česar mora biti razvidno, da je občina sofinancirala ak-
tivnost – dogodek.

4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo 
ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Obdobje za porabo sredstev: rok za realizacijo 
odobrenih aktivnosti je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, 
rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vse-
binskega poročila je 15. november 2022, za odobrene 
aktivnosti, ki so datumsko in tematsko (decembrske 
prireditve) vezane na izvajanje po 15. novembru 2022 
do 13. januarja 2023.

6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– program dela društva s finančnim predračunom in 

viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo 

originalom,
– seznam članov društva, ki so poravnali članarino 

za tekoče leto.

Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejem-
ni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica, po vnaprejšnjem dogovoru ali pri-
dobi s spletne strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si.

7. Rok in naslov za vložitev vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele oziro-

ma bodo vložene do vključno ponedeljka, 21. 3. 2022, 
do 9. ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska 
Bistrica ali kot priporočena pošiljka na naslov Občina 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne do-
kumentacije in poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene 
z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako 
»Ne odpiraj – Javni razpis – sofinanciranje turističnih 
društev 2022«.

Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremlje-
ne in popolne vloge, ostale vloge bodo zavržene kot 
nepopolne.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
sofinanciranja mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje 
pogoje, da se šteje kot formalno popolna:

– pravilno in popolno izpolnjen obrazec razpisne 
dokumentacije,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlo-
gi, ki jih zahteva javni razpis in razpisna dokumentacija,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila javnega razpisa.

8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo ime-

nuje župan.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska 

Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma v roku 
30 dni od odpiranja prijav.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija predvido-
ma v roku osem dni od odpiranja pisno pozove, da jo 
dopolni.

Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v na-
vedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog 
bo predvidoma naslednji delovni dan po izteku roka za 
oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.

9. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavite-
lja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in 
elektronski naslov)) ter zahtevana dokazila obdelovala 
za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja 
in nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi 
veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o jav-
nih financah in Odloka o spremembi proračuna Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2022.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine 
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebi-
tnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma po-
sredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim po-
oblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, 
pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo 
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru za-
kona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne upo-
rablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 
z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v javnemu 
razpisu, ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo 
možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
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(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem poobla-
ščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informa-
cije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na 
voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, 
podatki katere so dostopni na spletni strani občine.

10. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 

med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.ko-

cjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-

jina@ilirska-bistrica.si ali
osebno pri navedenih uradnih osebah, po vnaprej-

šnjemu dogovoru.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 430-5/2022-2 Ob-1503/22
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Sežana za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list 
RS, št. 54/15), Odloka o proračunu Občine Sežana za 
leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) in Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) objavlja Občina Sežana

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva ter podeželja  
v Občini Sežana za leto 2022

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, 
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči, in 
sicer skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 dr-
žavne pomoči za skupinske izjeme in Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 pomoči »de minimis«.

2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2022, ki je 

na razpolago na proračunski postavki 110211-Ukrepi za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva, znaša 50.000,00 EUR, 
od tega za:

UKREPI OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV
UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014) 30.000,00 EUR

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo 30.000,00 EUR

UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013) 20.000,00 EUR

Pomoč na področju predelave kmetijskih pro izvodov 12.000,00 EUR
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih 
pro izvodov 8.000,00 EUR

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva 
ostala neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo 
na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpolo-
žljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odo-
breno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev 
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem 
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Pri obravnavi vlog se ne glede na prijavljeno vre-
dnost investicije kot najvišja vrednost upošteva vrednost 
15.000 EUR. Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega raz-
pisa za leto 2022 lahko prejme posamezen upravičenec, 
je 7.500 EUR.

3. Merila za dodelitev sredstev: komisija bo opravila iz-
račun zneska pomoči posameznemu upravičencu na pod-
lagi vseh podanih vlog upravičencev na posamezen ukrep 
in razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep. Upoštevali 
se bodo upravičenci, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so 

opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skla-
dni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za 
programsko obdobje 2015–2020.
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2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega 
razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let 
od datuma prejema sredstev.

4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da 
ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pri-
dobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih 
javnih sredstev (državnih ali evropskih).

5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vre-
dnost.

6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Sežana in do države.

7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je nava-
jal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.

8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakoni-
timi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sred-
stev šteje, da: so bila dodeljena sredstva delno ali v ce-
loti nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli 
namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 
je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pri-
dobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico do 
pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020 za 
naslednji dve leti.

4.2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):

1. Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
2. Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

3. Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

5. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

6. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

7. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo »de mini-
mis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako 
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek po-
moči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

4.3. Splošne določbe, ki se nanašajo na ukrepe 
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo 
vozil cestni prevoz tovora.

6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

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

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
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glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja;

e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) 
do (d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 pod-
jetij, prav tako velja za enotno podjetje.

7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve toč-
ke splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči 
»de minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več 
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, 
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi 
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustre-
zen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so 
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo 
pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013.

8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi št. 360/2012.

10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumu-
lira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z dru-
gimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje 
(200.000 oziroma 100.000 EUR).

11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de mini-

mis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje pre-
jelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali 
drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v teko-
čem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da 
z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo 
presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter inten-
zivnosti pomoči po drugih predpisih;

– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je 
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek 
že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim pove-
zana podjetja.

5. Ukrepi
5.A. Skupinske izjeme
5.A.1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali ne-

opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo

1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasled-
njih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

2. Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;

– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
3. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno pro izvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
5.A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in 

živinorejsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, pri-

ključkov in opreme;
– stroški ureditve novih površin trajnih nasadov;
– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov;
– stroški nakupa in postavitve opreme za zašči-

to pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na podro-

čju primarne kmetijske pro izvodnje, imajo sedež na ob-
močju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, 
ki ležijo na območju občine.

Določilo glede lastništva oziroma zakupa kmetij-
skega zemljišča, ki ležijo na območju občine, ne velja 
za čebelarje.

Skupni pogoji za pridobitev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti, 

investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem (npr. Potrdi-

lo zbirni podatki o nepremičninah, zemljiško knjižni izpi-
sek, najemna ali zakupna pogodba, soglasje lastnika … 
Opomba: pogoj ne velja za upravičene stroške gradnje 
ali adaptacije čebelnjakov);

– ponudba oziroma predračun tekočega leta za na-
črtovano naložbo;

– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih 
gospodarstev;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (pozitivno 
mnenje kmetijske svetovalne službe oziroma izpis iz 
registra čebelnjakov);

– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev 
do vključno 5. 9. 2022 obvezno predložiti še račun z da-
tumom opravljene storitve oziroma dobave iz obdobja 
od izdanega sklepa do vključno 31. 8. 2022 in dokazilo 
o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni tran-
sakciji ipd.). Računi, izdani pred dnevom izdaje sklepa 
o odobritvi sredstev ter računi izdani po 31. 8. 2022, ne 
bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sred-
stev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na 
občino dostavljen do vključno 5. 9. 2022.

Dodatni pogoji za pridobitev pri posameznem upra-
vičenem strošku:

Pri upravičenem strošku nakup kmetijske mehaniza-
cije, priključkov in opreme, je poleg skupnih pogojev še:

– minimalni pogoj 3 ha primerljivih površin v obde-
lavi (za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 1 ha 
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njiv ali vrtov, 0,25 ha intenzivnih trajnih nasadov, 2 ha 
travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov).

Pri upravičenem strošku ureditev novih površin traj-
nih nasadov je poleg skupnih pogojev potrebno še:

– načrt postavitve trajnega nasada s finančno kon-
strukcijo in predračuni,

– dovoljenje za novo zasaditev vinske trte (izdajatelj 
Upravna enota),

– površina za ureditev trajnega nasada mora biti 
10 ar in več.

Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo in adap-
tacijo čebelnjakov je poleg skupnih pogojev še pogoj, 
da mora imeti:

– kmetijsko gospodarstvo minimalno 30 čebeljih 
družin.

Pri upravičenem strošku nakup in postavitev opre-
me za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi je 
poleg skupnih pogojev še:

– minimalni pogoj 3 ha primerljivih površin v ob-
delavi,

– opis postavitve zaščite s skicami (napisati zaščito 
primerno vrsti pred katero se varuje) in

– upravičena površina za postavitev opreme za za-
ščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi mora biti 
vsaj 10 ar.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske 

izjeme – Ukrep A 1.1.2022«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 4).
Pri upravičenem strošku nakup in postavitev opre-

me za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zver-
mi velja: Znesek na predloženem predračunu oziro-
ma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti 
najmanj 1.000 EUR brez DDV.

Za ostale upravičene stroške velja: Znesek 
na predloženem predračunu oziroma predloženih pred-
računih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 2.000 EUR 
brez DDV. Razen za upravičen strošek ureditve novih 
površin trajnih nasadov za katere ni določene omejitve.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-

lec kmetijskega gospodarstva.
5.B. Pomoči »de minimis«
5.B.1. Pomoč na področju predelave kmetijskih pro-

izvodov
Predmet podpore:
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev 

v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije ipd.).
Upravičeni stroški:
– stroški povezani z nakupom nove opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijski pridelovalci, ki so vpisani v register pri-

delovalcev grozdja in vina in imajo sedež na območju 
občine.

Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o vpisu v register pridelovalcev grozdja 

in vina,
– upravičenci obdelujejo 1 ha vinograda,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 

tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun, morajo do vključno 5. 9. 2022 predložiti še račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – 

Ukrep B.1. 2022«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (iz-

java 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu – računih ali pred-

računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
1.000 EUR brez DDV.

5.B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah in trženje kmetijskih pro izvodov

Predmet podpore:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov (mleka, 

mesa, sadja, medu in čebeljih izdelkov ipd.) v skladu 
s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;

– turizem na kmetiji;
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 

v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove opreme in naprav;
– promocija (katalogi, zloženke ipd.).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se 

bodo ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež 
kmetijskega gospodarstva na območju občine in nalož-
ba bo izvedena na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne de-

javnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejav-
nost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, 
če ta ni registrirana;

– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma do-
kazila o izvedenih delih, izvedenih aktivnostih;

– pri predelavi kmetijskih pro izvodov mleka, mesa 
in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:

– minimalno 3,0 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 30;

– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospo-
darstvu;

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni naložbi;

– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih 
gospodarstev;

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pri-
stojna strokovna služba – Kmetijska svetovalna služba;

– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.);
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– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun, morajo do vključno 5. 9. 2022 predložiti še račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.).

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de mnimis – 

Ukrep B.2. 2022«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (iz-

java 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu – računih ali pred-

računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
1.000 EUR brez DDV.

Za promocijo velja: Znesek na predloženem računu 
– računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge 
mora biti najmanj 300 EUR brez DDV.

6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega 

javnega razpisa, je proračunsko leto 2022.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, 

da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že 
izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč 
za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s stra-
ni Občine Sežana in do vključno 31. 8. 2022. Računi za 
izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.

7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumen-

tacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za 
kmetijstvo – skupinske izjeme – ukrep ___« ali vlogo pri-
javni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti 
s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de minimis 
– ukrep _______« – vložijo prijavitelji na naslov: Obči-
na Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno 
pisarno (soba št. 1) ali priporočeno po pošti. V primeru, 
da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti 
vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen 
naziv in polni naslov prijavitelja.

Rok za vložitev vlog je do vključno 18. 3. 2022. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila naj-
kasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejem ni 
pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Seža-
na, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje 
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni 
Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpi-
snega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo 
naslovnikom vrnjene.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji razpisa.

8. Pregled in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svo-

jem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma 
sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog 
na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ku-
verte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so 
nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolni-
jo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera 
od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, 
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem 
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in po-
polne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh 
po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odloči-
tve komisije izda direktor občinske uprave oziroma vodja 
notranje organizacijske enote.

9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo 

v sprejemni pisarni (pisarna št. 1) Občine Sežana, Par-
tizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmi-
ška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, 
rubrika razpisi.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občin-
ski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejav-
nosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba 
je Janja Kristančič, pisarna 67, na tel. 05/731-01-20.

Občina Sežana

Št. 430-4/2022-3 Ob-1504/22
Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju 

mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 24/17, v nadaljevanju: pravilnik), 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) in na podlagi določil 
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Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2022 (Ura-
dni list RS, št. 15/22, z dne 4. 2. 2022) Občina Sežana 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij  

v Občini Sežana za leto 2022
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sred-

stva za izvedbo mladinskih projektov in akcij za leto 
2022 v Občini Sežana, proračunska postavka 180501 
– Mladinski projekti in akcije.

3. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati izvedbo kvalitetnih 

mladinskih projektov in akcij v javnem interesu v Občini 
Sežana, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju 
veščin ter socialnemu vključevanju mladih in so izpe-
ljani v tekočem letu 2022 (v mesecih od januarja do 
decembra).

Občina Sežana sofinancira mladinske projekte in 
akcije, ki so prvenstveno usmerjeni v:

– neformalno izobraževanje in usposabljanje mla-
dih za mladinsko delo,

– prostovoljno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih ve-

denj,
– aktualne mladinske iniciative,
– participacijo, aktivno državljanstvo, človekove 

pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– reševanje ekoloških vprašanj,
– aktivnosti, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med 

in nad mladimi,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost 

mladih,
– medgeneracijsko sodelovanje,
– aktivnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog,
– promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim bivali-

ščem v občini,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.
4. Izvajalec mladinskih projektov in akcij je lahko:
– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija z namenom 

zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in 
vključevanje mladih v mladinsko delo ali

– neformalna skupina mladih oziroma skupina naj-
manj 3 mladih, ki imajo svojega mentorja ali

– posamezni ustvarjalec za projekte in akcije, ki so 
širšega pomena, v javnem interesu občine pod pogojem, 
da ima stalno prebivališče v Občini Sežana.

Mladinski projekt oziroma akcija vključuje minimal-
no 3 aktivne udeležence – mladih. Izvajajo ga mladi 
sami oziroma skupaj z mentorjem. Izjemoma lahko pro-
jekt oziroma akcija vključuje tudi samo enega aktivnega 
udeleženca – ustvarjalca, in sicer v primeru iz četrte 
alineje prejšnjega odstavka te točke. Glede starostne 
meje velja naslednje: člani projektne skupine oziroma 
posamezni ustvarjalci morajo ob prijavi dosegati vsaj 
starost 15 let oziroma dosegajo v letu, v katerem kot 
izvajalci kandidirajo na razpisu, še vedno starost 29 let.

5. Pravice do sofinanciranja nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo 

v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno 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, 
172/21 in 207/21),

– pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po 
Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) ter

– pravne osebe, ki izvajajo programe, namenjene 
mladim in katerih programski stroški in stroški plač za-
poslenih so že financirani iz proračuna občine v okviru 
posebnih proračunskih postavk.

6. Splošni pogoji za sodelovanje
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij morajo 

zagotavljati:
– da projekt oziroma akcija prispeva k usposablja-

nju in pridobivanju kompetenc ter socialnemu vključe-
vanju mladih;

– da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem 
mladim;

– da se projekt oziroma akcija izvaja na območju 
Občine Sežana ali na območju več občin (z namenom 
teritorialnega ali programskega povezovanja) in je v jav-
nem interesu Občine Sežana;

– da je projekt oziroma akcija neprofitne oziroma 
nekomercialne narave, člani projektne skupine pa za 
svoje delo v okviru projekta ne prejemajo plačil iz prora-
čunskih sredstev Občine Sežana;

– da vsebina projekta oziroma akcije ustreza pred-
metu javnega razpisa in določbam iz 8. člena pravilnika;

– lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih finan-
cerjev ter imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti 
v projektu oziroma akciji, ki je predmet pravilnika, delež 
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov projekta 
oziroma akcije in lastnih sredstev, delež sredstev iz 
drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi pra-
vilnika. Prihodki izvajalca morajo biti enaki odhodkom;

– osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma 
akcije, ki jo izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo;

– da izvajalec mladinskih projektov in akcij soglaša 
z merili in kriteriji za vrednotenje mladinskih projektov 
oziroma akcij, navedenimi v razpisu in potrjuje resnič-
nost oziroma točnost podatkov navedb v vlogi;

– da se strinja s preverjanjem namenske porabe 
sredstev, pridobljenih na tem javnem razpisu;

– da predmet predložene vloge (mladinski projekt 
oziroma akcija) ni bil in ne bo sofinanciran že iz katere-
koli druge postavke proračuna Občine Sežana;

– v celoti in pravočasno izpolnjene pogodbene ob-
veznosti (predložitev vsebinskega in finančnega poročila 
o realizaciji aktivnosti) do Občine Sežana na podlagi 
razpisov iz preteklih let, če so na njih sodelovali.

Izvajalci mladinskih projektov in akcij lahko predlo-
žijo do dva projekta oziroma akciji letno.

7. Poleg pogojev iz 6. točke pa morajo izvajalci iz-
polnjevati še naslednje pogoje (odvisno v katero skupino 
izvajalcev spadajo):

a) Organizacije:
– so registrirane kot pravna oseba s sedežem na 

območju Občine Sežana, izjemoma izven območja ob-
čine v skladu s tretjo alinejo 3. člena pravilnika;

– so nevladne in neprofitne in opravljajo registrirane 
dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino 
v skladu s pravilnikom. V kolikor le-ta ne opravlja regi-
strirane dejavnosti namenjene predvsem za otroke in 
mladino v skladu s pravilnikom, mora izkazati aktivno 
skupino najmanj treh mladih, ki bo projekt vodila in ima 
svojega mentorja, ki ga izberejo izmed sebe. Eden iz-
med udeležencev oziroma članov projektne skupine je 
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lahko mentor na področju mladinskega dela, ki je lahko 
tudi starejši od 29 let. V tem primeru mora skupina ob-
segati najmanj štiri člane;

– so registrirani za izvajanje aktivnosti na področju, 
ki ga prijavljajo najmanj eno leto;

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
b) Skupine mladih:
– sestavljajo neformalno skupino najmanj treh ak-

tivnih mladih izvajalcev, ki izmed sebe izberejo mentorja 
(odgovorno osebo projekta). Eden izmed udeležencev 
oziroma članov projektne skupine je lahko mentor na 
področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 
29 let. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj 
štiri člane. Vsaj 2/3 članov mora biti občanov Občine 
Sežana.

c) Posamezniki – mladi ustvarjalci:
– posameznik – mlad ustvarjalec ima stalno bivali-

šče v Občini Sežana;
– projekt oziroma akcija ima širši javni interes.
V primeru, da je vodja neformalne skupine mladih 

ali ustvarjalec mladoletna oseba, ga v postopku dodelje-
vanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.

8. Višina razpisanih sredstev znaša 5.000,00 EUR. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.

9. Rok za oddajo prijav je do vključno 11. 4. 2022.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 

bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma od-

dana v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila 
najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka.

10. Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno doku-
mentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave 
javnega razpisa naprej dosegljiva v sprejemni pisarni 
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali 
na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si, pod 
zavihkom »Javna naročila, razpisi in natečaji«.

11. Informacije in pojasnila: pristojen uslužbenec 
za dajanje informacij in pojasnil: Matej Felicjan (pisarna 
št. 66), 05/73-10-114, matej.felicjan@sezana.si.

12. Oddaja in dostava prijav
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu 

»Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih 
projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2022« (ustre-
zni obrazec glede na prijavitelja) in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Popolna vloga mora biti predložena na naslov Obči-
na Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v razpi-
sanem roku, v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje 
mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana 2022«. 
Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj s polnim 
naslovom.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena 
na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepra-
vočasne prijave bodo zapečatene vrnjene pošiljateljem.

13. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja petčlanska komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje, 
ki je predmet razpisa.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni 
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem 
roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje 
vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zah-
teva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja 
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in 
merili razpisa.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpi-
su, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku 
razpisa. Izbrani izvajalci projektov oziroma akcij bodo 
v osmih dneh po izboru pozvani k sklenitvi pogodbe. 
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V kolikor pogodbe v osmih dneh ne bodo podpisali, se 
bo štelo, da so odstopili od javnega razpisa.

15. Merila za ocenjevanje in dodelitev sredstev
Projekti in akcije, ki bodo izpolnjevali vse razpisne 

pogoje, navedene v pravilniku, bodo ocenjeni skladno 
s sledečimi merili:

Merila za dodelitev sredstev za organizacije, nefor-
malne skupine mladih in posameznike oziroma mlade 
ustvarjalce (razen točk 2 in 5, ki se za posameznike ne 
točkujejo)

MERILO VREDNOST
1. Vsebina projekta
Projekt vsebuje jasno:
– opisane aktivnosti,
– opredeljene cilje (opisane, merljive, uresničljive),
– opredeljeno skladnost aktivnosti s cilji,
– izdelan časovni načrt,
– opisan dolgoročen vpliv.

od 0 do 25 točk

2. Mladi so vključeni v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo v vseh fazah projekta od 3 do 5 točk
3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta
Potrebe po izvedbi projekta so jasno opredeljene

od 3 do 5 točk

4. Finančna konstrukcija:
Projekt ima jasno:
– opredeljene in utemeljene namene uporabe sredstev,
– opredeljene druge vire financiranja,
– opredeljene in uravnotežene prihodke in odhodke.

od 0 do 5 točk

5. Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta od 0 do 5 točk
6. Evalvacija projekta od 0 do 5 točk
7. Promocija projekta in sofinancerja od 0 do 5 točk
8. Sinergijski učinki od 0 do 5 točk
9. Sofinanciranje projekta
a) projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva predlagatelja samega 
in sredstva pridobljena na podlagi predmetnega razpisa)
b) pričakovan delež sofinanciranja Občine Sežana

od 0 do 10 točk

10. Možnost nadgradnje projekta 0 ali 5 točk

Najvišje število točk, ki jih posamezni izvajalec lah-
ko prejme, je 75.

Iz nadaljnjega obravnavanja bodo izločene vse 
vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, 
kar predstavlja 60 % vseh točk oziroma 45 točk. Pri tem 
se upošteva, da mora minimalno število točk projekt 
doseči s strani ocene vsaj polovice članov strokovne 
komisije.

1. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način:
1.1. Projekt vsebuje jasno opisane aktivnosti.

Projekt nima izdelanega načrta aktivnosti, 
aktivnosti so nejasno opisane.

0 točk

Projekt nima izdelanega načrta aktivnosti, 
le-te pa so delno jasno opisane.

3 točke

Projekt ima izdelan načrt aktivnosti in 
aktivnosti so jasno opisane.

5 točk

1.2. Projekt ima jasno opredeljene cilje

Cilji projekta niso jasno opredeljeni. 0 točk
Cilji projekta so delno opredeljeni. 3 točke
Cilji projekta so opredeljeni. 5 točk

1.3. Skladnost aktivnosti glede na cilje

Nobena od aktivnosti ni v skladu s cilji 
oziroma ne zagotavlja uresničevanje ciljev.

0 točk

Polovica aktivnosti je v skladu s cilji. 3 točke
Vse aktivnosti so v skladu s cilji. 5 točk

1.4. Projekt ima izdelan časovni načrt

Projekt nima izdelanega časovnega načrta. 0 točk
Projekt ima izdelan časovni načrt, časovno 
načrtovanje delno zagotavlja kvalitetno 
izvedbo načrtovanih aktivnosti.

3 točke

Projekt ima izdelan časovni načrt, časovno 
načrtovanje popolnoma zagotavlja kvalitetno 
izvedbo načrtovanih aktivnosti.

5 točk

1.5. Projekt ima dolgoročen vpliv.
Projekt ima dolgoročen vpliv na razvoj v lokalni 

skupnosti ali celo širše

Projekt nima dolgoročnega vpliva. 0 točk
Projekt ima srednjeročen vpliv. 3 točke
Projekt ima dolgoročen vpliv. 5 točk

2. Mladi so vključeni v načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo v vseh fazah projekta

Mladi so delno udeleženi v naštetih fazah 
projekta.

3 točke

Mladi so udeleženi v vseh naštetih fazah 
projekta.

5 točk

3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta

Potrebe po izvedbi projekta niso utemeljene. 0 točk
Potrebe po izvedbi projekta so delno utemeljene. 3 točke
Jasno so utemeljene potrebe mladih v lokalni 
skupnosti.

5 točk
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4. Finančna konstrukcija

Projekt nima jasno opredeljenih virov, 
stroškov financiranja in namena porabe.

0 točk

Projekt ima delno opredeljene vire 
financiranja in namen porabe.

3 točke

Projekt ima jasno opredeljene vire 
financiranja, stroške projekta in namen 
porabe.

5 točk

5. Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta

Projekt ne vključuje prostovoljcev. 0 točk
Projekt vključuje pretežno prostovoljno delo. 3 točke
Projekt je organiziran na bazi prostovoljnega 
dela.

5 točk

Prostovoljno delo se smatra tisto delo, ki ni izplača-
no v nobeni obliki.

6. Evalvacija projekta

Projekt ne bo evalviran in projekt nima 
izdelanih metod in kriterijev, po katerih bo 
izvedena evalvacija.

0 točk

Projekt bo evalviran in ima delno izdelane 
metode in kriterije, po katerih bo izvedena 
evalvacija oziroma vrednotenje.

3 točke

Projekt bo evalviran in ima izdelane metode 
in kriterije, po katerih bo izvedena evalvacija 
oziroma vrednotenje.

5 točk

7. Promocija projekta in sofinancerja
Promocija projekta in sofinancerja v javnosti se 

nanaša na doseganje ciljnih publik ter na navajanje so-
financerja pri različnih objavah, s tem da se promocija 
smatra kot objava prispevka o projektu v medijih ali na 
internetni strani. Upošteva se raznovrstnost objav v raz-
ličnih medijih.

Projekt nima izdelanega načrta promocije 
projekta in sofinancerja.

0 točk

Projekt ima delno izdelan načrt promocije 
projekta in sofinancerja.

3 točke

Projekt ima izdelan načrt promocije projekta 
in sofinancerja.

5 točk

8. Sinergijski učinki
Sinergijski učinki se nanašajo na povezovanje med 

mladinskimi organizacijami in med organizacijami (npr. 
javni zavodi, društva, zveze društev, ki se ukvarjajo ozi-
roma izvajajo programe za mlade …).

Izvajalec se ne povezuje z nobeno 
organizacijo.

0 točk

Izvajalec se povezuje z ENO organizacijo, ki 
je aktivno vključena v projekt.

2 točki

Izvajalec se povezuje z DVEMA 
organizacijama, ki sta aktivno vključeni 
v projekt.

3 točke

Izvajalec se povezuje z VEČ KOT TREMI 
organizacijami, ki so aktivno vključene 
v projekt.

5 točk

9. Sofinanciranje projekta
a) projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mi-

šljena so sredstva predlagatelja samega in sredstva 
pridobljena na podlagi tega razpisa):

Projekt bo sofinanciran iz dveh virov. 0 točk
Projekt bo sofinanciran iz treh do štirih virov. 3 točke
Projekt bo sofinanciran iz več kot štirih virov. 5 točk

b) pričakovan delež sofinanciranja Občine Sežana:

delež pričakovanega sofinanciranja število točk
od/nad do
10 % 30 % 5
31 % 50 % 3
51 % 100 % 1

10. Možnost nadgradnje projekta
V kolikor so opredeljene realne možnosti nadgrad-

nje projekta, lahko prijavitelj dobi dodatnih 5 točk.
Občina Sežana

Št. 0931-1/2022-2 Ob-1507/22
Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 96/15), 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18 in 
30/18), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 15/22) in Pravilnika o sofinanciranju 
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter 
letovanja otrok v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 18/12, 
5/20) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih  

in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok  
v Občini Vipava v letu 2022

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glav-
ni trg 15, 5271 Vipava, tel. 05/36-43-410, e-pošta: ob-
cina@vipava.si.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih progra-

mov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih 
in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov 
letovanj otrok in mladine.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževa-
nje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh 
dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter 

združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih, 

zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipa-

va (najmanj 10 članov oziroma uporabnikov);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 

načrtovanih programov.
b) neprofitne organizacije, društva in združenja, 

ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
– izvajajo letovanje v trajanju najmanj 4 nočitev,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stal-

nim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj 
otrok in mladine,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na ob-
močju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi 
obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporab-
nike tudi iz območja Občine Vipava in v kolikšni meri je 
program oziroma projekt namenjen njim.
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Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor programov in projek-

tov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih 
dejavnosti:

– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opre-
deljeni cilji in uporabniki ter metode dela,

– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, 
vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe pro-
grama,

– realnost izvedbe programa in finančna konstruk-
cija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,

– reference – program se izvaja že dalj časa ozi-
roma se program izvaja na območju občine že daljše 
časovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenje-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

10.000 EUR za predlagatelje navedene v 3.a) točki.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

6.500 EUR za predlagatelje navedene v 3.b) točki.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti po-
rabljena v letu 2022 za programe/projekte za katere so 
bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpo-

zneje do 28. marca 2022 (datum poštnega žiga) na na-
slov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih 
programov/letovanja otrok v letu 2022«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predla-
gatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziro-

ma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolni-
tev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o do-
polnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na raz-

pis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepo-

polnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor 
v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji 
tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna 
prijava.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z iz-
branimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki 
dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh www.
vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa 
dobijo na Občini Vipava, tel. 05/36-43-411, e-mail: maj-
da.sever@vipava.si.

11. Informacije javnega značaja
Z oddajo vloge se prijavitelj strnja s pogoji razpisa 

ter pripadajoče razpisne dokumentacije.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis 

strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih 
sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do in-
formacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

Občina Vipava

Št. 3300-0001/2022-2 Ob-1509/22
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 
in 11/22), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gra-
dec za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, 
št. 106/15) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) objavlja Občina Dobro-
va - Polhov Gradec

javni razpis
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec  

v letu 2022
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec za 
naslednje ukrepe:

– Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

– Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

– Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kul-
turne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

– Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne 
kmetijske pro izvodnje

– Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis

– Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposa-
bljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja

– Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti goz-
dov (ukrep de minimis)

– Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom 
kmetijskih šol.

II. Ukrepi in osnovni pogoji za kandidiranje na javni 
razpis

Vlagatelji lahko vložijo skupaj največ dve vlogi na 
javni razpis in največ eno vlogo za posamezni ukrep.

Upravičenci pomoči z izvedbo ne smejo pričeti pred 
prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.

Kadar je predmet vloge naložba, mora vlagatelj ob 
oddaji zahtevka dokazati, da je lastnik naložbe.

Osnovni pogoji na podlagi Uredbe Komisije EU št.: 
702/2014:

Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah;
– upravičenci, ki nimajo poravnanih zapadlih obve-

znosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga;
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– pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za da-
vek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki 
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Ko-
misije (EU) št. 1408/2013

De minimis pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 se uporablja za 
pomoč dodeljeno podjetjem dejavnim v primarni kmetij-
ski pro izvodnji, razen za:

– pomoči določene na podlagi cene ali količine pro-
izvodov danih na trg;

– pomoč za dejavnosti povezane z izvozom dejav-
nosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se domačim 
pro izvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub jekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majh-
na in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in pri-
silnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Če je vlagatelj dejaven v primarni pro izvodnji kmetij-
skih pro izvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma 
ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe 
Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba upo-
rablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji 
ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer 
z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da pri-
marna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1407/2013.

Če je vlagatelj dejaven v primarni pro izvodnji kme-
tijskih pro izvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, 
se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sek-
torju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 
2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 
(EU) št. 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno 
v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na 
primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da 
primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) 
št. 717/2014.

Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Ko-
misije (EU) št. 1407/2013

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upra-
vičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države člani-
ce, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
pro izvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub jekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majh-
na in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in pri-
silnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravi-
čencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de 
minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mini-
mis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sek-
torjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na podro-
čje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta 
uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi 
sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot 
je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zago-
tovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja 
uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na 
podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasled-
njih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kme-
tijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo 
in vodo.

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 
in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne dokumentacije za no-

vogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslo-
pij na kmetijskih gospodarstvih;

B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala);

C. stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske me-
hanizacije;
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D. stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
E. stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
F. stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
G. stroški postavitve ali obnovitve sadnega ali dru-

gega trajnega nasada;
H. stroški nakupa računalniške programske opre-

me.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustre-
zajo kriterijem za mikro podjetja), dejavne v primarni 
kmetijski pro izvodnji, s sedežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano inve-

sticijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem 

(oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel);

– dokazila, da se investicija se izvaja na območju 
občine;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je 
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.: 
kulturnovarstveno, okoljevarstveno …);

– dokazilo o presoji vplivov na okolje za investicije 
za katere mora biti opravljena (presoja vplivov na okolje 
mora biti opravljena pred datumom dodelitve pomoči).

Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih vi-

rov Republike Slovenije ali EU;
– za že izvedena dela;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupom pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditvijo letnih rastlin;
– stroškom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojnim nakupom kmetij-

skih zemljišč;
– obratnim sredstvom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za po-

samezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 2.500 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-
skih zemljišč (A) (nezahtevne agromelioracije) in pa-
šnikov (B).

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta kmetijskega zemljišča (ne-

zahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustre-
zajo kriterijem za mikro podjetja), dejavne v primarni 
kmetijski pro izvodnji, s sedežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano inve-

sticijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem 

oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

– dokumentacija potrebna za izvedbo naložbe;
– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.: 

kulturnovarstveno, okoljevarstveno …);
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo nalož-

be, da vlagatelj ali njegovi družinski člani niso lastniki 
zemljišča;

– dokazilo, da se naložba se izvaja na območju 
občine.

Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih vi-

rov Republike Slovenije ali EU;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupu pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditvi letnih rastlin;
– delom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč;
– obratnim sredstvom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni zne-

sek pomoči lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih pre-
mij za zavarovanje kmetijske pro izvodnje, z namenom 
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:

– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti 

z naravnimi nesrečami in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastli-

nah ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da 

zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih do-
godkov iz prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
– strošek zavarovalne premije, vključno s pripada-

jočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, ki krije 
stroške za nadomestitev izgub zaradi slabih vremenskih 
razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami 
in drugih slabih vremenskih razmer, boleznimi živali ali 
škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali in 
ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetij-
ske pro izvodnje.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki 
ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v pri-
marni kmetijski pro izvodnji in imajo sedež na območju 
občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, 
ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za 
tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino 

nacionalnega sofinanciranja;
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– pomoč ne sme ovirati delovanja notranjega trga 
zavarovalniških storitev, biti omejena na zavarovanje, ki 
ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupna 
podjetij in biti pogojena s tem, da se zavarovalna po-
godba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni 
državi članici;

– sklenjeno zavarovanje ne zahteva ali določa vrste 
ali količine prihodnje kmetijske pro izvodnje.

Intenzivnost pomoči:
– do 20 % upravičenih stroškov. Pomoč skupaj 

s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju za-
varovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske 
pro izvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne 
premije.

Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kultur-
ne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti 
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodar-
stvih.

Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški 

za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki 
ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni 
kmetijski pro izvodnji in imajo sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano inve-

sticijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem 

(oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel);

– dokazila, da se investicija se izvaja na območju 
občine;

– dokazilo, da je stavba vpisana v register nepre-
mične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, 
pristojno za kulturo;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je 
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– dokazilo o ustreznih dovoljenjih za izvedbo nalož-
be, v kolikor je le-to potrebno;

– dokazilo, da je objekt, ki je predmet ureditve, 
mora biti v lasti nosilca ali članov kmetijskega gospo-
darstva;

– dokazilo, da se naložba izvaja na območju ob-
čine.

Intenzivnost pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni zne-

sek dodeljene pomoči na posamezno naložbo na kmetij-
skem gospodarstvu lahko znaša do 2.500 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži 
nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.

Ukrep 5: Podpora delovanju društev dejavnih na 
področju primarne kmetijske pro izvodnje

Cilj pomoči je razvoj dejavnosti društev, ki delujejo 
na področju primarne kmetijske pro izvodnje.

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za tečaje, seminarje, predava-

nja, ki so vsebinsko vezani na dejavnosti primarne kme-
tijske pro izvodnje;

– stroški nastopa na sejmih, katerih vsebine nasto-
pov so vezane na dejavnosti primarne kmetijske pro-
izvodnje;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne 
oglede, vezane na dejavnosti primarne kmetijske pro-
izvodnje.

Upravičenci do pomoči:
– društva, ki delujejo na področju primarne kmetij-

ske pro izvodnje in imajo sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni (s specifikacijo stroškov) za upraviče-

ne stroške, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja 

povezanega s primarno kmetijsko pridelavo,
– dokazilo o dostopu do pomoči vsem upravičen-

cem na območju občine.
Pomoč se ne dodeli:
– za stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo 

stalnega bivališča v občini.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na dolo-

čilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi 
z odobreno pomočjo presegli 15.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije.

Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetij-
skih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih pro izvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičene naložbe:
A predelava primarnih kmetijskih pro izvodov, gozd-

nih sadežev in zelišč;
B predelava gozdnih lesnih sortimentov;
C prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
D turizem na kmetiji;
E dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami in izdelki;
F vzreja in predelava vodnih organizmov;
G dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije;
– stroški gradnje ali obnove objekta;
– stroški nakupa opreme in naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s prede-

lavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, 
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– trije predračuni s popisom del;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali dokazilo 

o registraciji dejavnosti ali drug ustrezen dokument;
– predložitev ustreznega dovoljenja in soglasij za 

izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek do-

deljene pomoči je 5.000 EUR. Ne glede na določilo iz 
prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odo-
breno pomočjo presegli 200.000 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
občine, države ali Evropske unije.

Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izo-
braženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družin-
skih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
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ter predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, ki niso 
pro izvodi primarne kmetijske pro izvodnje.

Podukrep 7.1: Individualno izobraževanje in uspo-
sabljanje

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacij in šolnin za tečaje, seminarje 

in predavanja povezana z nekmetijskimi dejavnostmi 
ter predelavo in trženjem kmetijskih pro izvodov;

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekme-
tijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih 
pro izvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokov-
ne oglede, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi 
ter predelavo in trženjem kmetijskih pro izvodov.

Pomoč se ne dodeli za:
– usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobra-

ževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega 
strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih 
programov,

– za stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo 
stalnega bivališča v občini.

Upravičenci do pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih gospodarstev, 

vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo se-
dež na območju občine;

– društva, ki delujejo na področju kmetijstva in ima-
jo sedež v občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni s specifikacijo stroškov;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja 

povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmeti-
ji predelavo ali trženjem kmetijskih pro izvodov;

– dostopnost do pomoči vsem upravičencem na 
območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na dolo-

čilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi 
z odobreno pomočjo presegli 200.000 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev občine, države ali Evropske unije.

Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 
(ukrep de minimis)

Cilj pomoči je izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva, 
razvoj novih pro izvodov ter uvajanje novih pro izvodnih 
tehnologij in izboljšanje varnosti pri delu v gozdu.

Upravičeni stroški:
– stroški gradnje in rekonstrukcije gozdne vlake;
– stroški nakupa in dobave nove in rabljene opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo, da se investicije izvaja na območju občine;
– dokazilo, da ima kmetijsko gospodarstvo v lasti ali 

najemu najmanj 5 ha gozda;
– soglasje Zavoda za gozdove za načrtovan poseg;
– mapna kopija z vrisano predvideno traso gozdne 

vlake;
– druga dokumentacija potrebna na izvedbo inve-

sticije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek do-

deljene pomoči je 2.500 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 

ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se 
pomoč dodeli iz sredstev občine, države ali Evropske unije

Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom 
kmetijskih šol

Cilj pomoči je spodbujati mlade, da se odločajo za 
šolanje na kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči bolj-
šo izobrazbeno strukturo na kmetijah.

Upravičenci do pomoči:
– dijaki in študentje kmetijskih in gozdarskih šol ali 

univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem 
kmetijskega gospodarstva.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upraviče-

nec, mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem 

letu;
– redno vpisan v srednješolski ali univerzitetni pro-

gram kmetijskih in gozdarskih smeri, v tekočem šolskem 
letu programov;

– enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študen-
tom, ki niso vpisani v kmetijske šole;

– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti letnik in 
študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– potrdilo o katastrskem dohodku kmetijskega go-

spodarstva;
– kopijo zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo pro-

silec prejema).
Intenzivnost pomoči:
– enkratna pomoč do višine 450 € na dijaka in štu-

denta v tekočem šolskem letu.
V. Okvirna višina sredstev in merila za ocenjevanje vlog
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so 

namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem jav-
nem razpisu, je 30.000 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih

Ukrep Višina razpisanih 
sredstev v EUR

Odstotek 
sredstev v %

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo 9.000 30 %
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 400 1 %
Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine 2.500 8 %
Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne kmetijske pro izvodnje 5.000 17 %
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
pro izvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 4.000 13 %
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti
na kmetiji ter predelave in trženja 2.500 8 %
Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 5.000 17 %
Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol 1.600 6 %
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V kolikor bodo zaprošena sredstva posamezne-
ga ukrepa nižja od razpisanih sredstev posameznega 
ukrepa, se sredstva prerazporedijo na druge ukrepe 
v pripadajočih deležih.

Če bo na razpis ali posamezen ukrep prispelo več 
vlog, kot je na razpolago sredstev, se odstotek pomoči 
sorazmerno zniža.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: vlagatelji za 
sredstva dodeljena za leto 2022 vložijo zahtevek za 
izplačilo najkasneje do 30. 4. 2023.

VII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji po-

šljejo priporočeno po pošti ali oddajo neposredno na 
sedežu občine.

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podat-
ki: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
1356 Dobrova, s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, 
kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov 
pošiljatelja vloge. Vloge, iz katerih ni razvidno, da se 
nanašajo na javni razpis, se zavrže.

Rok za oddajo vlog: 10. 5. 2022.
VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 18. 5. 2022, 

v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje 
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno 
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrova - 
Polhov Gradec.

S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prepozno prispele,
– ki niso oddane na predpisani razpisni dokumen-

taciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlaga-

telj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno,
in zavrne vloge:

– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo,
– ki jih bo komisija, na podlagi meril za ocenjevanje 

in vrednotenje, ocenila kot neustrezne.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima 

priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od 

odpiranja in strokovnega pregleda vlog pisno pozove, 
da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema 
poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku se ne 
upoštevajo.

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča 

na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki 
jo pooblasti župan.

Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo predpisane 
pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen 
zagotovljena sredstva, se izda sklep o pravici do sredstev.

V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je ute-
meljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opre-
deljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni 
stroški, za katere so sredstva namenjena.

Rok za izdajo sklepa o pravici do sredstev je 60 dni 
od ugotovitve vseh dejstev.

Hkrati s prejemom sklepa bodo vlagatelji pozvani 
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne ob-
veznosti med prejemnikom sredstev in Občino Dobrova 
- Polhov Gradec. Vlagatelji morajo podpisano pogodbo 
posredovati na občino v roku 8 dni od prejema, drugače 
se šteje, da odstopajo od pogodbe.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je 

na voljo na spletni strani: http://www.dobrova-polhov-
gradec.si. Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na 
elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si, po-
sredujemo tudi po elektronski pošti.

Kontaktna oseba občinske uprave za informacije 
je Helena Čuk.

XI. Pritožba na odločitev: zoper odločitev o pravici 
do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov 
občine v roku 8 dni od prejema odločbe.

XII. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke 

na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke:
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2022 naj-

kasneje do 30. 11. 2022,
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2023 naj-

kasneje do 3. 5. 2023.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih 

na podlagi računa in potrdila o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se sredstva iz-

plačajo na vlagateljev transakcijski račun. Nakazilo na 
transakcijski račun šteje, da je bilo zahtevku v celoti 
odobreno.

Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spremembah 
odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.

Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov, 
javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev, se 
zavrne.

XIII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobro-
va - Polhov Gradec spremlja komisija. Namen porabe 
sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva 
vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sred-
stev za dobo petih let.

Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 

nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sred-

stev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova 

ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to 
določenega obdobja v razpisu,

– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremičnino in 
opremo sofinancirano iz proračuna občine, pred izte-
kom 5 let,

– če investicije, za katero je pridobil sredstva, ni do-
končal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu 
kot je predvideval v prijavi na razpis,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIV. Informacije: dodatne informacije po 

tel. 01/36-01-800, kontaktna oseba: Helena Čuk. More-
bitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektron-
ski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Št. 602-15/22-2-(40/30/08) Ob-1510/22
Na podlagi 74. člena Zakona o organizaciji in fi-

nanciranju 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, 172/21, 207/21), 10. člena Zakona o vrtcih 
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(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 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 koncesij za opravljanje javne službe na 
področju predšolske vzgoje, ki ga je sprejel Mestni svet 
Mestne občine Kranj na 30. seji, dne 24. 11. 2021, Me-
stna 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 

oprav ljanje javne službe na področju predšolske vzgo-
je – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet 
Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer 
deveturnega 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. 
Finančni načrt za obdobje dodelitve koncesije mora 
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih prihodkov in odhodkov 
(prihodki = odhodki).

– 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 obli-
kovanje 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, 

ki je predmet koncesije, s 1. 9. 2022.
– Kandidat mora podati izjavo, da bo najkasneje 

8 dni pred začetkom izvajanja programa za predšolske 
otroke, sklenil zavarovanje pred odgovornostjo za pov-
zročeno škodo iz naslova opravljanja te dejavnosti in 
koncedentu priložil dokazilo o sklenjenem zavarovanju 
(fotokopija zavarovalne police z dokazilom o plačilu 
premije).

– Kandidat mora parafirati vzorec koncesijske po-
godbe.

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

5. Merila za izbiro:
1. Število oddelkov
Vloga kandidata, ki bo ponudil en oddelek, bo 

ovrednotena z 2 točkama. V kolikor kandidat ponudi 
več kot en oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti 
z 2 točkama.

2. Zagotavljanje notranjih prostorov
– 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.

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:
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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 ko-

misije za dodelitev koncesije za izvajanje programa 
za predšolske otroke, ki jo s sklepom imenuje župan 
Mestne občine Kranj, bo o izbiri odločila z odločbo pred-
vidoma 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 merili 
za izbiro le pravočasne, pravilno označene in formalno 
popolne 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 (formalno nepopolna 
vloga), bo kandidat pozvan na dopolnitev. Če kandidat 
vloge v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo 
ustrezno dopolnil, bo vloga zavržena.

V primeru, da kandidat prijavlja več enot vrtca, mora 
oddati vlogo za vsako enoto posebej. Vsaka vloga bo po 
merilih iz 5. točke razpisne dokumentacije točkovana 
samostojno.

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 kandidatov, ima prednost pri izbiri tisti kandidat, 
katerega vloga je bila višje točkovana glede na merilo 
pod točko 5, kriterij 2, v kolikor navedeno merilo enako-
vredno izpolnjujeta dva ali več kandidatov, ima prednost 
pri vlogi tisti kandidat, katerega vloga je bila višje točko-
vana glede na merilo določeno pod točko 5, kriterij 3.

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 28. 3. 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 28. 3. 
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.Veter-
nik@kranj.si.

Mestna občina Kranj

Št. 671-0001/2022-3 Ob-1513/22
Občina Rogatec objavlja na podlagi 21. člena Za-

kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 7. člena 
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), Za-
kona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 
82/20 in 3/22 – ZDeb), Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ro-
gatec (Uradni list RS, št. 202/20) in Letnega programa 
športa v Občini Rogatec za leto 2022 (sprejetega na 
14. redni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 
23. 12. 2021)

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega programa 

športa v Občini Rogatec v letu 2022
Celotno besedilo javnega razpisa, vključno z razpi-

sno dokumentacijo, je objavljeno na spletni strani Ob-
čine Rogatec: https://obcina.rogatec.si/kategorija/jav-
ni-razpisi/.

Rok za prijavo je 14. 3. 2022.
Občina Rogatec

Št. 430-0003/2022 Ob-1541/22
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o me-

rilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti 
na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03, 28/12 in 12/20) 
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, 

projektov in dejavnosti na področju kulture, ki 
jih bo Občina Mežica sofinancirala iz občinskega 

proračuna v letu 2022
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, 

organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Mežica, da izvajajo de-
javnost v Občini Mežica, da imajo določeno število čla-
nov iz Občine Mežica in da imajo najmanj eno samostoj-
no prireditev v Občini Mežica,

– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih 
oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo 
njihov status in delovanje,

– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje 
za delovanje,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za 
društva,

– da predložijo ustrezen program dela – letni načrt.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali 

projekti, programi in dejavnosti na naslednjih področjih 
kulture:

– glasbena dejavnost – odrasli, otroški pevski zbori, 
instrumentalni orkestri,

– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
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– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgo-

dovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost 

sredstev javnega razpisa je 16.500,00 EUR.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti, 

programi in dejavnosti, ki se bodo izvedle v letu 2022. 
Sredstva niso prenosljiva.

5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Rok za prijavo na razpis je 31. 3. 2022.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-

stavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahte-
vane priloge.

Nepravočasno prispelih ponudb komisija ne bo 
upoštevala.

Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z ime-
nom in naslovom ponudnika, v spodnjem levem kotu 
pa opremljena s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – 
kultura«.

6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila po preteku 

razpisnega roka. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanj-

kljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da 
v roku 8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik 
prijave v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izlo-
čena kot nepopolna.

7. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi 
z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Meži-
ca ali po tel. 02/827-93-56 – kontaktna oseba Olga Vršič.

8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine 
Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, v času uradnih 
ur od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, od dneva 
objave javnega razpisa, do dneva, ko se izteče rok za 
oddajo ponudb.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za pritožbe.

Občina Mežica

Št. 430-0002/2022 Ob-1542/22
Občina Mežica na podlagi 19. člena Zakona o špor-

tu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17) in Pravilnika 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega progra-
ma športa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 18/16) 
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti 

na področju športa, ki jih bo v letu 2022 Občina 
Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Mežica, Trg 
svobode 1, 2392 Mežica.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje dejav-
nosti športa, ki jih bo v letu 2022 Občina Mežica sofinan-
cirala iz občinskega proračuna.

3. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki 

Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva s sedežem v občini,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu.

4. Pogoji sofinanciranja
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti 

na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve 
leti oziroma eno leto, če športna panoga v občini še ni 
zastopana,

– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 

ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader 
za opravljanje dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je raz-
viden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
dejavnosti,

– izvajajo športne programe, ki so predmet raz-
pisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 
60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne 
gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in 
je obseg izvajanja posameznega športnega programa 
v merilih drugače opredeljen,

– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih 
društev) ter evidenco o udeležencih programa.

5. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirala 
naslednja področja športa:

– Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Športna rekreacija

– Športne prireditve in promocija športa:
– Druge športne prireditve.

6. Okvirna vrednost sredstev je
Skupna okvirna vrednost sredstev javnega razpisa 

je 34.000 EUR, od tega za:
Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

2.000 EUR
– Kakovostni šport 28.000,00 EUR
– Športna rekreacija 2.000,00 EUR.
Športne prireditve in promocija športa:
– Druge športne prireditve 2.000,00 EUR.
7. Merila za vrednotenje področij športa: komisija, ki 

jo imenuje župan, bo v skladu z Merili, pogoji in kriteriji 
za vrednotenje letnega programa športa v Občini Meži-
ca ovrednotila športna področja, ki so predmet javnega 
razpisa. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2022. Sofinancirajo 
se dejavnosti, ki se bodo izvedle v letu 2022. Sredstva 
niso prenosljiva.

9. Rok za vložitev vlog in način oddaje vlog
Prijavitelj odda vlogo s priporočeno pošiljko po pošti 

na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, 
ali osebno na sedežu Občine Mežica.

Rok za prijavo na razpis je 31. 3. 2022. Za pravo-
časno se šteje vloga, ki bo prispela na naslov naročnika 
do vključno 31. 3. 2022.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahte-
vane priloge.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti in mora 
biti označena z imenom in naslovom prijavitelja, v spod-
njem levem kotu pa opremljena s pripisom »Ne odpiraj 
– javni razpis – šport«.

10. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila po poteku raz-

pisnega roka. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo odprla samo v roku posredovane vloge 

v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po 
vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Komisija bo na 
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odpiranju ugotavljala formalno popolnost vlog glede na 
to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. O od-
piranju vlog se vodi zapisnik.

Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog bo komisija 
v roku osmih dni pisno s sklepom pozvala tiste vlaga-
telje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. 
Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema sklepa. 
V primeru, da prijavitelj vloge v danem roku ne bo dopol-
nil, bo vloga s sklepom zavržena. Prijaviteljem se izda 
obvestilo o izboru (sklep o dodeljenih sredstvih).

11. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od izteka roka 
za oddajo vlog.

12. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi 
z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica 
ali po telefonu vsak delovni dan na številki 02/82-79-356 
(Olga Vršič).

13. Podpis pogodbe: upravičencem bo izdan sklep 
o izbiri, po poteku pritožbenega roka pa bo upravi-
čencu posredovan tudi pisni predlog pogodbe in poziv 
k podpisu. Podpisano pogodbo mora upravičenec vrniti 
naročniku najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisne-
ga predloga pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, 
da je od pogodbe odstopil.

14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine 
Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, vsak dan od 8. 
do 13. ure, od dneva objave javnega razpisa, do dneva, 
ko se izteče rok za oddajo ponudb, ali na spletni strani 
www.mezica.si.

Občina Mežica
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 Ob-1494/22
Svet zavoda Osnovne šole Dob, Šolska ulica 7, 

1233 Dob, na podlagi sklepa, sprejetega na 15. seji Sve-
ta zavoda z dne 19. 1. 2022, razpisuje delovno mesto

ravnatelj

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (fotokopija overjena),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (fotokopija over-

jena),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (foto-

kopija overjena),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (fo-

tokopija overjena),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite 
v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda Osnovne šole 
Dob, Šolska ulica 7, 1233 Dob, s pripisom »Prijava na 
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 
15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole Dob

 Ob-1502/22
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Strokovnega iz-

obraževalnega centra Ljub ljana, Ptujska ulica 6, 1000 
Ljub ljana, z dne 15. 2. 2022, Svet zavoda razpisuje 
prosto delovno mesto

ravnatelja/direktorja
Strokovnega izobraževalnega centra Ljub ljana

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-
telja/direktorja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 

Razpisi delovnih mest

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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 
25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21).

Kandidati morajo imeti pedagoške – andragoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/direktorja se 

opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo ime-
novan za mandatno dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku man-
data, sicer mu preneha mandat po zakonu),

– potrdilo iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 

postopku,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet za-
voda Strokovnega izobraževalnega centra Ljub ljana, 
Ptujska ulica 6, 1000 Ljub ljana, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja/direktorja – Ne odpiraj«.

Potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti ne 
sme biti starejše od enega meseca.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo prejel pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

V tekstu objavljen izraz ravnatelj/direktor v moški 
spolni slovnični obliki je uporabljen kot nevtralni za mo-
ške in ženske.

Svet zavoda SIC Ljub ljana

 Ob-1505/22
Svet Srednje zdravstvene šole Ljub ljana, Poljanska 

cesta 61, Ljub ljana, na podlagi Zakona o financiranju 
v vzgoji in izobraževanju in sklepa 2. seje Sveta Srednje 
zdravstvene šole Ljub ljana, dne 17. 2. 2022, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D Odl. US: U-I-269/12-24 
in 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 
172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.
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Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2022. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni 
čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za 
čas mandata bo s kandidatom/-ko sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisno prijavo z overovljenimi dokazili o izpolnjeva-
nju zahtevanih pogojev (izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni 
v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši 
od enega meseca) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet Srednje zdravstvene šole Ljub ljana, 
Poljanska cesta 61, 1000 Ljub ljana, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/-ka mora prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat 
pisno pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v naspro-
tnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo 
iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

Svet Srednje zdravstvene šole Ljub ljana

 Ob-1512/22

Svet zavoda OŠ Spodnja Idrija, Šolska 9, 5281 
Spodnja Idrija, na osnovi sklepa, sprejetega na 8. seji 
dne 30. 9. 2021, razpisuje delovno mesto

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o or-
ganizaciji 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21 in 172/21).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2022. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

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) pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Spodnja Idrija, Šol-
ska 9, 5281 Spodnja Idrija, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Spodnja Idrija

 Ob-1537/22

Svet Vrtca Jadvige Golež Maribor, Betnavska 
cesta 100, 2000 Maribor, na podlagi Zakona o financi-
ranju v vzgoji in izobraževanju in sklepa 2. seje Sveta 

zavoda Vrtca Jadvige Golež Maribor dne 10. 2. 2022, 
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 
(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, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju 
ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022. 
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice s polnim de-
lovnim časom.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev; dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če 
ga kandidat/-ka nima, si ga mora pridobiti najkasneje 
v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku 
in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva de-
janja zoper spolno nedotakljivost (potrdila ne smejo biti 
starejša od 30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet Zavoda Vrtca Jadvige Golež Maribor, 
Betnavska cesta 100, 2000 Maribor, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Po končanem postopku bodo kandidati/-ke o izbiri 
obveščeni v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Jadvige Golež Maribor

Št. IZP1-101/22 Ob-1554/22

Na podlagi 16. člena Statuta Zavoda Republike 
Slovenije za transfuzijsko medicino, Svet Zavoda Repu-
blike Slovenije za transfuzijsko medicino objavlja prosto 
delovno mesto

strokovnega direktorja zavoda
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba medicinske smeri, pridobljena po štu-

dijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje 
oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– specialist transfuzijske medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevnih 

strokovnih področjih,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju strokovnega direktorja Svet Zavoda 

upošteva naslednje kriterije:
– izkušnje pri strokovnem, pedagoškem in razisko-

valnem delu na področju transfuzijske medicine,
– sposobnost predstavljati Zavod na strokovnem 

področju v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pričetek dela: skladno s sklepom o imenovanju, ki 

ga sprejme Svet Zavoda na predlog direktorja, ki si pred-
hodno pridobi mnenje Strokovnega sveta Zavoda.
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K prijavi mora kandidat priložiti:
– življenjepis (v obliki Europass),
– program dela za mandatno obdobje,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delov-

na doba in vodstvene delovne izkušnje na strokovnih 
področjih,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo, da 
kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot 
6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper 
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kazni-
vega dejanja iz prejšnje alineje.

Pisne prijave z navedenimi prilogami naj kandidati 
pošljejo najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa v Urad-
nem listu RS na naslov: Zavod Republike Slovenije za 
transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljub ljana, 
z obvezno oznako »Ne odpiraj! Razpis – strokovni di-
rektor« na ovojnici.

Kandidati bodo pisno obvestilo prejeli v zakonskem 
roku.

V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični 
obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in ve-
ljajo enakovredno za oba spola.

Svet Zavoda Republike Slovenije  
za transfuzijsko medicino

 Ob-1576/22
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akade-

mije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju: ZRC SAZU) 
na podlagi 71. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni 
in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in 
38. člena Statuta Znanstvenoraziskovalnega centra Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti (št. S-2018-1 in 
S-2021-1) objavlja javni razpis za

direktorja/direktorico
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splo-

šnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti s področij dejavnosti ZRC 

SAZU,
– izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega razisko-

valnega projekta,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne re-

zultate v zadnjih petih letih,
– ima izkazano sposobnost za organiziranje in vo-

denje raziskovalnega dela,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– znanje dveh tujih jezikov (od tega enega svetov-

nega jezika).
Kandidat mora vlogi priložiti:
– dokazilo o vrsti in stopnji dosežene izobrazbe,
– življenjepis z navedbo izkušenj,
– bibliografijo,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo temelj-

nega raziskovalnega projekta,
– vizijo razvoja in program dela ZRC SAZU za man-

datno obdobje (največ 10.000 znakov).
Direktorja ZRC SAZU po predhodnem mnenju 

Znanstvenega sveta ZRC SAZU imenuje Upravni odbor 
ZRC SAZU. Njegov mandat traja pet let s predvidenim 
začetkom 1. 10. 2022.

Prijave na javni razpis morajo prispeti na ZRC 
SAZU v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja 

ZRC SAZU – ne odpiraj«, najkasneje do petka, 11. 3. 
2022, do 14. ure, ne glede na način pošiljanja.

Kandidati lahko prijave pošljejo po pošti na naslov: 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljub ljana, ali 
jih predložijo osebno v vložišču ZRC SAZU (Novi trg 2, 
1000 Ljub ljana), v času od ponedeljka do petka od 9. 
do 14. ure. V primeru osebne dostave vam bo izdano 
potrdilo o prejemu pošiljke.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravoča-
sno prispele in popolne vloge kandidatov, ki bodo izpol-
njevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela 
tudi vloga, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat 
izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidati bodo vabljeni, da svojo kandidaturo pred-
stavijo na seji Znanstvenega sveta ZRC SAZU in Uprav-
nega odbora ZRC SAZU. O datumih sej bodo kandidati 
obveščeni naknadno.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od ob-
jave javnega razpisa.

Dodatne informacije so na voljo na tel. 01/470-63-16 
ali preko elektronske pošte kadrovska@zrc-sazu.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti

Št. 704-24/2021/5 Ob-1577/22
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 
– ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih 
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 
24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09) 
in Pravilnikom o merilih in načinu preverjanja strokovne 
usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, 
št. 20/22) Ministrstvo za pravosodje razpisuje

eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Brežicah

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 

iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 
91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni 
izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so upo-
rabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz 
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvi-
dni zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med 
dejanskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse pred-
hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogod-
bo podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
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– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je 
v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, 
ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim 
mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju 
izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o no-
strifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za oprav-
ljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata, telefonsko številko, na kateri je doseg-
ljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek 
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN) bodo kandidati obve-
ščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Brežicah sklicujejo na številko 
704-24/2021.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 
ulica 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 704-3/2022/2 Ob-1578/22
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 
– ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih 
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 
24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09) 
in Pravilnikom o merilih in načinu preverjanja strokovne 
usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, 
št. 20/22) Ministrstvo za pravosodje razpisuje

eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Kopru

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 

iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 
91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni 
izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so upo-
rabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz 
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvi-
dni zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med 
dejanskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse pred-
hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogod-
bo podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni 
naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna 
naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava 
oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje 
s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izo-
braževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali 
z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen za-
poslovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega 
odstavka 8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za oprav-
ljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata, telefonsko številko, na kateri je doseg-
ljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek 
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN) bodo kandidati obve-
ščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto no-
tarsko mesto s sedežem v Kopru sklicujejo na številko 
704-3/2022. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko 
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 7. 2022.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 
ulica 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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 Ob-1547/22
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 in 84/18 – ZIURKOE 
in 158/20) ter 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://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/pred-
pisi/splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega poziva 74SUB-OB19 Nepovratne 

finančne spodbude občanom za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 

učinkovitosti stanovanjskih stavb
Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb (Uradni list RS, št. 36/19, 108/20, 184/20, 
51/21, 100/21 in 202/21) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo četrtega odstavka 1. B točke (B-vgradnja 
kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe) se spremeni tako, da se glasi:

»Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgrad-
nje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogre-
vanje stanovanjske stavbe na območju občin, ki so 
imele v času izvedene naložbe sprejet Odlok o načrtu 
za kakovost zraka, ne more biti dodeljena, če je občin-
ski akt ali lokalni energetski koncept v času izvedene 
naložbe določal na tem območju drug prednostni način 
ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega 
plina)*. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah 
območij, kjer je bil v času izvedene naložbe določen 
drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo 
natančno.«

Besedilo tretjega odstavka 1. D točke (D-vgradnja 
toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske 
stavbe) se spremeni tako, da se glasi:

»Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgrad-
nje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanj-
ske stavbe na območju občin, ki so imele v času izve-
dene naložbe sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, 
ne more biti dodeljena, če je občinski akt ali lokalni 
energetski koncept v času izvedene naložbe določal na 
tem območju drug prednostni način ogrevanja*. Občina 
zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je bil 
v času izvedene naložbe določen drug prednostni način 
ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.«

* Po 1. marcu 2022 je v veljavi še Odlok o načrtu za 
kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 57/17, 160/20, 161/20 – popr.).

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-1548/22
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, 

Druge objave

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) ter v skladu s Splošnimi pogoji 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/predpi-
si/splosni-pogoji-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okolj-
ski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega poziva ZERO500 Nepovratne finančne 

spodbude socialno šibkim občanom za investicije 
v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali 

dvostanovanjskih stavb
Javni poziv ZERO500 »Nepovratne finančne spod-

bude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe 
večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih 
stavb« (Uradni list RS, št. 93/20 in 180/20) se spremeni 
tako, kot sledi:

Besedilo 2. c) točke (»Upravičeni stroški«) se v tre-
tjem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Obdobje upravičenosti stroškov za izvedbo pro-
jekta se šteje od datuma podpisa tripartitne pogodbe do 
najkasneje 31. 12. 2022. Stroški, ki so nastali pred ali 
po tem obdobju, niso upravičeni stroški po tem javnem 
pozivu.«

Besedilo 10. b) točke (»Rok za zaključek naložbe«) 
se spremeni tako, da se glasi:

»Rok za zaključek projekta je šest mesecev od da-
tuma sklenitve tripartitne pogodbe. Kot datum zaključka 
izvedbe projekta se po tem javnem pozivu šteje datum 
opravljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na 
računu ni naveden, se kot datum izvedbe projekta upo-
števa datum računa.

Računi morajo biti izdani v okviru obdobja upra-
vičenih stroškov javnega poziva, in sicer od datuma 
sklenitve tripartitne pogodbe do najkasneje 31. 12. 2022.

V primeru objektivnih in utemeljenih razlogov, ki 
jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka 
za zaključek izvedbe ukrepa, se rok za zaključek posa-
meznega ukrepa lahko podaljša, vendar ne dlje kot do 
31. 12. 2022. Objektivni razlogi so praviloma samo ta-
kšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj in izvajalec 
nista mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo 
pripisati njuni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek 
posameznega ukrepa, pogoji za izplačilo nepovratne 
finančne spodbude niso izpolnjeni.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-1563/22

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetni-

štvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva 
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okolj-
skih vplivov (LCA), objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 150/21 z dne 17. 9. 2021 in spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022:

Spremembe se nanašajo na naslednji točki Javne-
ga poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za iz-
vedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 
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2021–2023, znaša 201.301,09 EUR oziroma skladno 
s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so za-
gotovljena v proračunu Republike Slovenije, na prora-
čunski postavki ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023, zna-
ša 309.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-1564/22

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetni-

štvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva 
REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, obja-
vljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 
2021 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 202/21 
z dne 24. 12. 2021.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Urad-
nem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za iz-
vedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 
2021–2023, znaša 1.172.297,46 EUR oziroma skladno 
s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so za-
gotovljena v proračunu Republike Slovenije, na prora-
čunski postavki ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023, znaša 
1.300.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 60402-1/2022-2 Ob-1568/22

Sprememba
Sprememba objave št. 60402-1/2022-1 in 

Ob-1447/22 iz Uradnega lista RS, št. 20 z dne 18. 2. 
2022.

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 družba SŽ – Potniški promet, d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo, aluminij in 
baker (vozila EMV in DMV).

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija nahajanja odpadnega materiala:
– Jesenice, Ljub ljana – VIT Zaloška, postaja Ptuj, 

postaja Novo mesto, Maribor – VIT Kurilniška.
Predmet prodaje obsega:
– cca 835 t odpadnega železa, cca 13,900 t od-

padnega aluminija in cca 14,300 t odpadnega bakra 
v Cu kablih (EMV in DMV po specifikaciji) iz lokacije 
VIT Ljub ljana – Zaloška, postaja Ptuj, postaja Novo 
mesto, VIT Maribor – Kurilniška.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– 175.350,00 EUR brez DDV za odpadno žele-

zo, 15.290,00 EUR brez DDV za odpadni aluminij, 
20.020,00 EUR brez DDV za odpadni baker v Cu kablih.

Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 
210.660,00 EUR brez DDV.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 4. 3. 2022 ob 
9. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljub ljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Sprememba Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki 
vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom pro-
daje, bo dosegljivo od 25. 2. 2022 na spletni povezavi: 
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zele-
znice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala

SŽ – Potniški promet, d.o.o.

 Ob-1561/22

Zaprtje javnega poziva
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

v skladu s 7. točko javnega poziva objavlja zaprtje 
REVAV-1-Vavčer za pridobitev certifikatov, objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 163/21 z dne 15. 10. 2021 in 
spremembe v Uradnem listu RS, št. 10/22 z dne 21. 1. 
2022.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-1562/22

Zaprtje javnega poziva
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

v skladu s 7. točko javnega poziva objavlja zaprtje 
REVAV-10-Vavčer za kibernetsko varnost, objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 159/21 z dne 1. 10. 2021 in spre-
membe v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-1498/22

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 poziva za 

sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 
na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne 
dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala 

Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega  
za kulturo (javni poziv, oznaka JP-PAR-2022)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni poziv za sofinanciranje pred-
hodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali 
vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinan-
cirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega 
za kulturo, oznaka: JP-PAR-2022.

Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arhe-
oloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, 
ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege 
izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zago-
tovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi 
izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih 
izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih po-
vršin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne de-
diščine.

Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slo-

venije,
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– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim 
kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstrani-
tev arheološke ostaline

– predhodnih arheoloških raziskav z že pridoblje-
no odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso 
izved le v pogodbenem roku.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-
nih za ta poziv, je 65.000,00 EUR.

Poziv bo trajal od 25. 2. 2022 do 31. 5. 2022 ozi-
roma do porabe sredstev (do objave zaključka poziva).

Besedilo javnega poziva bo 25. 2. 2022 objavlje-
no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/

Ministrstvo za kulturo

Št. 093-5/2022/19 Ob-1511/22
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih 

priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona 
o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – 
popr., 82/15) in Uredbe o nagradi in priznanjih za pro-
stovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11 in 29/16), objavlja

javni poziv
k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma 

priznanja na področju prostovoljstva za leto 2021
Javni poziv in vsa zahtevana dokumentacija sta na 

voljo na vladni spletni strani pod rubriko Javne objave: 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-na-
grada-priznanja-prostovoljstva-2021/

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 
tel. 01/478-83-39 ali e-naslov: mojca.zerovec@gov.si.

Odbor Republike Slovenije za podelitev  
državnih priznanj na področju prostovoljstva

 Ob-1508/22
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-

ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni 
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 
– ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) določa in 
objavlja

datum nastopa poslovanja notarja

1. 3. 2022 začne s poslovanjem notarka Petra Star-
kl Cafuta na Ptuju, Ulica heroja Lacka 5/II.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-1485/22
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Uli-

ca XIV. divizije 4, 3000 Celje, kot lastnik nepremičnin, 
na podlagi sklepa o prodaji z dne 16. 2. 2022 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., 
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.

II. Predmet prodaje:
1. parc. št. 610/4, k.o. 706 – Orehova vas 

(ID 1208855), stavbno zemljišče površine 439 m; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 22.540,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3506-0001/2022-4, ki ga je dne 4. 1. 2022 izdala 
Občina Hoče - Slivnica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Občinski prostorski akti: Občinski prostorski 

načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Hoče - Slivnica (MUV, št. 28/14, 4/15 – teh. popravek, 
10/15 – obvezna razlaga, 23/15 – teh. popravek, 24/15 
– obvezna razlaga, 1/16 – teh. popravek, 9/16, 10/16 – 
teh. popravek, 4/17 – teh. popravek, 6/17, 23/17, 24/17, 
3/18 – obvezna razlaga; Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 18/19, 37/19, 41/20, 29/21);

b. Podatki o namenski rabi prostora: parc. 
št. 610/4, k.o. Orehova vas, se po osnovni namenski 
rabi nahaja na območju stavbnih zemljišč s podrobnejšo 
namensko rabo CU – osrednja območja centralnih de-
javnosti, v enoti urejanja prostora z oznako EUP SL 01 
(oznaka podrobnejše prostorske enote: SL 01/1);

c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: vrsta 
varovanja: erozijsko območje: opozorilno območje – obi-
čajni zaščitni ukrepi; varovalni pas avtoceste; varovalni 
pas regionalne ceste II. reda (R2); varovalni pas vodo-
voda: primarno omrežje; varovalni pas komunikacijske-
ga voda; vrsta varovanega območja: Vodovarstveno ob-
močje (VVO – državni nivo): III. varstveni režim; predpis 
oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega 
platoja Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list 
RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15);

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
potekajo linijski objekti vodovoda – vodooskrbna cev; 
služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja pred-
metne GJI ni urejena.

2. parc. št. 4885/1, k.o. 105 – Murska Sobota 
(ID 3746781), deloma stavbno, deloma vodno zemljišče, 
skupne površine 2.249 m2; izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 22.863,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3504-0153/2021-2 (730), ki ga je dne 24. 3. 2021 
izdala Mestna občina Murska Sobota:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Občinski prostorski akti: Občinski prostor-
ski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, 
št. 54/16, 67/16); Občinski podrobni prostorski načrt: 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti (Uradni 
list RS, št. 67/16); Državni lokacijski načrt (DLN): Ured-
ba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor – 
slovensko madžarska meja na odseku Vučja vas–Bel-
tinci (Uradni list RS, št. 63/99, 73/04, 79/04); Opomba: 
Na podlagi 43. člena Zakona o umeščanju prostorskih 
ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, 
št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela sklep (št. 35000-16/2016/4 z dne 
22. 9. 2016), s katerim je izdala Mestni občini Murska 
Sobota soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev 
lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta za 
odsek avtoceste Vučja vas–Beltinci, na določenih zem-
ljiščih;

b. Podatki o namenski rabi prostora: parc. 
št. 4885/1, k.o. Murska Sobota se po osnovni namenski 
rabi nahaja deloma na območju druge rabe, s podrob-
nejšo namensko rabo: deloma L – območja mineralnih 
surovin in deloma LN – površine nadzemnega pridobi-
valnega prostora, v manjšem deležu (0,72 %) pa je zem-
ljišče po osnovni namenski rabi opredeljeno kot vodno 
zemljišče s podrobnejšo namensko rabo: V – območja 
površinskih voda, VC – celinske vode;

c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Varo-
valni pasovi infrastrukturnih objektov in vodov. Vplivno 
območje letališča. Območje varovanj in omejitev po 
Uredbi o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so 
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posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo 
varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10);

ii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel. Morebitna 
pravica do uporabe zemljišča, kot se trenutno izvaja 
v naravi, z lastnikom zemljišča ni pravno urejena.

3. parc. št. 344/8, k.o. 397 – Hajdina (ID 6846144), 
stavbno zemljišče, površine 443 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 12.218,75 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-3153/2021-2 (5009), ki ga je dne 3. 11. 2021 iz-
dala Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Občinski prostorski akti: Občinski prostorski 
načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/19); 
Občinski podrobni prostorski načrt: Odlok o medobčin-
skem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja 
prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem pri-
ključku in P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/17);

b. Podatki o namenski rabi prostora: parc. 
št. 344/8, k.o. 397 – Hajdina, se po osnovni namenski 
rabi nahaja na območju stavbnih zemljišč. Po podrob-
nejši namenski rabi se parcela nahaja v enoti urejanja 
prostora z oznako »Zgornja Hajdina; ZH14 – Zg. Hajdina 
– obrtno poslovila cona ob AC priključku južno«, ki je na 
območju gospodarske cone (IG), namenjene obrtnim, 
skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in pro-
izvodnim dejavnostim ter tudi spremljajočim storitvenim 
in servisnim dejavnostim;

c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Parce-
la se nahaja v ekološko pomembnem območju z oznako 
EPO – Dravsko polje 42500, ki je zavarovano z Ured-
bo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, 
št. 48/04, 33/13, 99/13); Parcela se nahaja v območju 
varstva kulturne dediščine z oznako EŠD:29932 Njiver-
ce – Arheološko območje Pri mejniku, ki še ni zavaro-
vana z odlokom (novi predlog za vpis v zbirni register 
dediščine); Vodovarstveno območje 2, zajetje Skorba, 
ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Dravsko-Ptujskega polja 
(Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13, 79/15);

d. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica 
občine: Odlok o predkupni pravici Občine Hajdina (Ura-
dni list RS, št. 92/03, 100/03 – popravek, 44/04, 11/08).

ii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel. Morebitna 
pravica do uporabe zemljišča, kot se trenutno izvaja 
v naravi, z lastnikom zemljišča ni pravno urejena.

4. parc. št. 410/6, k.o. 1812 – Dedni dol 
(ID 1688514), parc. št. 410/3, k.o. 1812 – Dedni dol 
(ID 3368712), stavbno zemljišče skupne površine 
268 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 
3.670,80 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-0920/2021-2-433, ki ga je dne 26. 10. 2021 
izdala Občina Ivančna Gorica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Občinski prostorski akti: Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 36/17 – UPB1); Državni lokacijski načrt (DLN): Loka-
cijski načrt za odsek avtoceste Višnja Gora–Bič (Uradni 
list RS, št. 35/96, 29/00);

b. Podatki o namenski rabi prostora: parc. 
št. 410/6 in del parc. št. 410/3 (cca 14 m2), k.o. 1812 
– Dedni dol, sta po osnovni namenski rabi opredeljeni 

kot območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko 
rabo VIG-7: območja zelenih površin – zelene obvodne 
površine – Zdo; del parc. št. 410/3 (cca 20 m2), k.o. 1812 
– Dedni dol se po osnovni namenski rabi nahaja na ob-
močju stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo 
z oznako AC – DPN1: območja prometnih površin – po-
vršine cest – PC;

c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: v ob-
močju varovanja kulturne dediščine – v arheološkem 
območju Stari trg; del obravnavanega zemljišča pa se 
nahaja v območju varovanja naravne dediščine – v vpliv-
nem območju potoka Kosca;

d. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: Odlok o razglasitvi arheološkega komple-
ksa Stične za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni 
list RS, št. 7/94);

e. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica 
občine: Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gori-
ca (Uradni list RS, št. 20/17);

f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o za-
četku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica – 
SD OPN3 (Uradni list RS, št. 25/17).

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
poteka linijski objekt vodovoda – vodooskrbna cev; slu-
žnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predme-
tne GJI ni urejena.

iii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel. Morebitna 
pravica do uporabe zemljišča, kot se trenutno izvaja 
v naravi, z lastnikom zemljišča ni pravno urejena.

5. parc. št. 49/4, k.o. 2483 – Razdrto (ID 1801388), 
stavbno zemljišče, površine 130 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 1.851,50 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 35012-3/2022-2 (500-03), ki ga je dne 12. 1. 2022 
izdala Občina Postojna:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 
14/13, 58/13, 17/14 – DPN OSVAD, 15/15, 27/16, 9/17, 
75/17 – odl. US, 27/18, 48/18, 3/19, 45/19, 64/19);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: I. območja stavbnih zemljišč; A – površine 
razpršene poselitve (oznaka EUP: KE-50/49, Nanos in 
Hrušica 1; način urejanja OPN-PPIP);

c. Prostorski ukrepi: Predkupna pravica občine na 
stavbnih zemljiščih – Odlok o predkupni pravici Občine 
Postojna (Uradni list RS, št. 51/04, 62/04, 54/05, 84/11);

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Vrsta 
varovanega območja in ime varovanega območja: Vodo-
varstvena območja – občinski nivo; Erozijska območja; 
Življenjsko območje medveda – robno območje;

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o za-
četku priprave sprememb in dopolnitev občinskega pro-
storskega načrta Občine Postojna št. 7 (Uradni list RS, 
št. 8/17) – v fazi pripravljenega osnutka SD OPN 7 in 
pridobivanja 1. mnenj nosilcev urejanja prostora; Sklep 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Postojna št. 9 (Uradni list 
RS, št. 32/18) – v fazi priprave osnutka SD OPN 9; Sklep 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Postojna št. 10 (Uradni list 
RS, št. 34/18) – v fazi priprave osnutka SD OPN 10.
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6. parc. št. 615, k.o. 2401 – Vipava (ID 1396682), parc. 
št. 616, k.o. 2401 – Vipava (ID 4197243), parc. št. 624, 
k.o. 2401 – Vipava (ID 4590767), parc. št. 617, k.o. 2401 
– Vipava (ID 1232449), parc. št. 618, k.o. 2401 – Vipava 
(ID 501673), parc. št. 620, k.o. 2401 – Vipava (ID 4759861), 
parc. št. 625, k.o. 2401 – Vipava (ID 3919881), parc. 
št. 628, k.o. 2401 – Vipava (ID 1567573), parc. št. 629/1, 
k.o. 2401 – Vipava (ID 1839146), parc. št. 629/2, k.o. 2401 
– Vipava (ID 1233296), parc. št. 631, k.o. 2401 – Vi-
pava (ID 2072067), stavbno zemljišče skupne površine 
9.459 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 
277.966,50 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3515-99/2021-2, ki ga je dne 15. 4. 2021 izdala Ob-
čina Vipava:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Državni lokacijski načrt (DLN): Uredba o lokacij-
skem načrtu za Primorski krak avtoceste na odseku hitre 
ceste Vipava–Razdrto (Uradni list RS, št. 71/99, 75/06), 
v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 132. člena Odlo-
ka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ura-
dni list RS, št. 9/14, 87/14, 8/15 – popr., 26/16, 69/17);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča s po-
drobnejšo namensko rabo PC – območje infrastrukture 
– površine cest;

c. Prostorski ukrepi: Omejitve v pravnem prometu 
z državno lastnino po 85. členu Zakona o ohranjanju 
narave; Predkupna pravica Občine Vipava na podlagi 
Odloka o območjih predkupne pravice Občine Vipava 
na nepremičninah (Uradni Iist RS, št. 113/07). Predkup-
na pravica občine je izključena v določbah 190. člena 
ZUreP-2;

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Par-
cele so v območju naravne vrednote državnega pomena 
Mlake, evidenčna št. 4194 (Pravilnik o določitvi in var-
stvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09, 93/10 in 23/15));

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program pri-
prave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave spre-
memb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Vipava (Uradni 
list RS, št. 92/14); Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev št. 4 OPN Občine Vipava (Uradni list RS, 
št. 4/17); Sklep o začetku priprave sprememb in dopol-
nitev št. 6 OPN Občine Vipava (Uradni list RS, št. 5/18); 
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 
OPN Občine Vipava (Uradni list RS, št. 8/18).

7. parc. št. 1715/12, k.o. 1943 – Dob (ID 1912184), 
parc. št. 1717/7, k.o. 1943 – Dob (ID 2080007), parc. 
št. 1719/6, k.o. 1943 – Dob (ID 401288), stavbno ze-
mljišče skupne površine 1.012 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 11.767,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3502-892/2021, ki ga je dne 3. 11. 2021 izdala Ob-
čina Domžale:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Strateški prostorski načrt: občinski prostorski 
načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Domžale (Uradni vestnik, št. 10/2018); državni pro-
storski načrt: Lokacijski načrt za avtocesto na odseku 
Blagovica–Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96-2837, 
52/01-2856 – spr./dop., 110/02-5386 – ZUreP-1, 
33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);

b. Podatki o namenski rabi prostora: zemljišča se 
nahajajo na območju enote urejanja prostora št. EUP 
OB-34, ki je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot 
območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko 
rabo PC – površine cest;

c. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica 
občine: Odlok o določitvi območja predkupne pravice 
na zemljiščih v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale št. 8/19);

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program 
priprave prostorskega akta: Državni prostorski načrt za 
rekonstrukcijo DV 2x400 kV Beričevo–Podlog.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcel 
št. 1715/12 in 1719/6 potekajo linijski objekti elektro 
energetske infrastrukture – nadzemni vod (daljnovod); 
služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja pred-
metne GJI ni urejena; preko parcele št. 1715/12 po-
tekajo linijski objekti trase infrastrukture elektronskih 
komunikacij; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdr-
ževanja predmetne GJI ni urejena.

III. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepre-
mičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin 
oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in 
stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.

IV. Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem 
pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti 
nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avto-
ceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je 
po določbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 
10/18) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstruk-
cijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na 
zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnje-
vanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potreb-
no pridobiti tudi soglasje DARS, d.d., kot upravljavca 
avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati inte-
resi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene 
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja 
njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v so-
glasju obsegajo vsaj naslednja določila glede izvajanja 
posegov v varovalnem pasu avtoceste:

– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi 
za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;

– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potreb-
no upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, 
to je minimalno 7,0 m obojestransko;

– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od 
parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je pred-
videna višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 
15,0 m od meje cestnega sveta);

– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;

– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od 
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od va-
rovalne ograje);

– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti 
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o za-
ščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 
in 61/17 – GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev 
»TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;

– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi 
ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcio-
nalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, ob-
veznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena ZCes-1);

– da meteorna voda z objektov in njihove funk-
cionalne površine ne sme biti speljana v naprave za 
odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, 
sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme po-
slabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja 
avtoceste;

– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih 
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 
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pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti 
v prvotno stanje;

– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);

– da se zaradi varovanja videza avtoceste in var-
nosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne 
sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in 
drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to 
določa 78. člen ZCes-1;

– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme 
onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del 
na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.

V. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je 
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih 
določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 
206/21 – ZDUPŠOP).

VI. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

VII. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, 

ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 
10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na tran-
sakcijski račun prodajalca št.: SI56 0400 1004 9676 502, 
odprt pri Nova KBM, d.d., z obvezno navedbo namena 
nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba ali 
samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost in telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista ter kopijo potrdila 
o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o drža-
vljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali 
pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko 
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Slo-
veniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali 
mednarodna pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba 
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno 
pooblastilo, overjeno pri notarju.

4. Dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo 
celotne številke računa za primer vračila varščine.

5. Pisno izjavo, da ponudnik soglaša, da DARS d.d. 
v skladu z veljavno zakonodajo ponudnikove osebne 
podatke obdeluje in hrani za potrebe vodenja postopka 
izbora najugodnejšega ponudnika po tem razpisu;

6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa in da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

VIII. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 16. 3. 2022 do 12. ure na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Izposta-
va v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

IX. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale 
vse zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

V primeru nepopolne dokumentacije iz 1. in 2. točke 
pete alineje VII.c.) točke tega razpisa, lahko prodajalec 
pozove ponudnika k dopolnitvi.

X. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kup-

ljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– Voden ogled razpisanih nepremičnin s strani pro-
dajalca ni predviden. Informativni katastrski prikaz zem-
ljišč je razviden in dostopen na javno dostopnih brez-
plačnih portalih GURS-REN;

– Namenska raba, po planu opredeljena kot stavb-
no zemljišče, ne pomeni nujno možnosti gradnje objek-
ta. K posamezni lokaciji lahko zainteresirani ponudniki 
na e-naslovu: nepremicnine@dars.si pridobijo lokacijsko 
informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih 
del na zemljiščih ali objektih;

– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upraviče-
nec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod 
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponu-
dnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli 
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
150 dni od roka za oddajo ponudbe.

XI. Dodatne informacije dobijo zainteresirani po-
nudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziro-
ma spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 
(01/300-98-85), in sicer vsak delavnik v času trajanja 
razpisa med 9. in 12. uro.

DARS, d.d.

Št. 354-27/2022-1 Ob-1555/22
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 

Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2022 (Uradni list RS, št. 5/22) in na podlagi 6. člena Od-
loka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov 



Stran 648 / Št. 26 / 25. 2. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komu-
nalnimi čistilnimi napravami (Uradni list RS, št. 36/19, 
v nadaljevanju: odlok)

javni poziv
za sofinanciranje opremljanja stanovanjskih 

objektov na območju Mestne občine Nova Gorica  
z malimi komunalnimi čistilnimi napravami
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg 

Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: 
MONG).

2. Predmet poziva: predmet javnega poziva je so-
financiranje stroškov nakupa, montaže in zagona malih 
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) ve-
likosti do 50 PE v Mestni občini Nova Gorica.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu 
in zahtevane priloge

3.1. Upravičenci
Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične ose-

be s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine 
Nova Gorica, ki imajo lastninsko ali stavbno pravico 
na enostanovanjskih ali na/oziroma v večstanovanjskih 
objektih, ki so jih opremili z MKČN.

V primeru solastnine ali opremljanja več enosta-
novanjskih objektov ali enega ali več večstanovanjskih 
objektov s skupno MKČN, so upravičenci vsi lastniki, so-
lastniki oziroma imetniki stavbne pravice na tem objektu.

Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.
3.2. Splošni pogoji za sofinanciranje
Sofinancira se opremljanje objektov z MKČN na ob-

močjih izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva 
izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Ope-
rativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Republiki Sloveniji.

Izjemoma se lahko opremljanje objektov z MKČN 
sofinancira tudi na območjih, kje je javno kanalizacijsko 
omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključi-
tev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upraviče-
na, kot tudi, če je vgradnja MKČN pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. O dejstvih iz tega odstavka izda 
potrdilo izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja od-
padnih voda v občini.

Izjemoma se lahko opremljanje objektov z MKČN 
sofinancira tudi na območjih, kjer se načrtuje izgradnja 
javnega kanalizacijskega omrežja, vendar izgradnja 
ni predvidena v obdobju veljavnega Načrta razvojnih 
programov Mestne občine Nova Gorica.

V primeru opremljanja objektov s skupno MKČN 
mora vlagatelj vloge priložiti pogodbo o ureditvi med-
sebojnih razmerij, v kateri je določen najmanj vlagatelj 
vloge, eden ali več pooblaščencev za sprejem sredstev 
ter način razdelitve med upravičence.

V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih 
virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz 
vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih 
stroškov. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost 
sofinanciranja, skupaj s sofinanciranjem po tem pozivu, 
presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investi-
cije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.

3.3. Pogoji in omejitve
MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skla-

dnosti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21), ki je izdana v skladu 
s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označe-
vanje gradbenih pro izvodov.

MKČN mora biti v času vložitve prijave na javni 
poziv vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati oprav-
ljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.

Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv predložiti 
potrdilo izvajalca javne službe Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, iz ka-
terega izhaja, da je MKČN vgrajena, pravilno obratuje in 
da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.

Vlogo na javni poziv je mogoče vložiti najkasneje 
do poteka šestih mesecev od datuma izdaje potrdila iz 
prejšnjega odstavka.

4. Višina sredstev in višina sofinanciranja
Sredstva bremenijo proračunsko postavko prora-

čuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 s šte-
vilko 07279 in nazivom Subvencioniranje izgradnje ma-
lih komunalnih čistilnih naprav. Višina razpisanih sred-
stev je 20.000,00 EUR.

Višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov ozi-
roma največ 1.500,00 EUR za en stanovanjski objekt.

Na vodovarstvenih območjih znaša višina sofi-
nanciranja 60 % upravičenih stroškov, oziroma največ 
1.700,00 EUR za enostanovanjski objekt.

V primeru opremljanja s skupno MKČN za več eno-
stanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večsta-
novansjkih objektov, znaša višina pomoči 60 % upraviče-
nih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:

– v primeru vgradnje ene MKČN za 2–3 objekte 
oziroma stanovanja največ: 2.000,00 EUR

– v primeru vgradnje ene MKČN za 4–5 objektov 
oziroma stanovanj največ: 2.500,00 EUR

– v primeru vgradnje ene MKČN za 6 ali več objek-
tov oziroma stanovanj največ: 3.000,00 EUR.

5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa, montaže in 

zagona MKČN.
Stroški vgradnje (gradbenih del) in prevozni stroški, 

stroški zavarovanj ipd. niso upravičen strošek.
DDV je upravičen strošek.
6. Način prijave in roki
Prijavitelj vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvar-
da Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Rok za oddajo vloge je 30. 10. 2022.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana 
po pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena 
v sprejemno pisarno Mestne občine Nova Gorica najpo-
zneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka, oziroma 
če jo je Mestna občina Nova Gorica prejela pred objavo 
obvestila o zaprtju poziva.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana 
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Javni poziv za 
sofinanciranje MKČN«. Upoštevale se bodo vloge, ki 
bodo oddane do porabe sredstev, v vsakem primeru pa 
najkasneje do 30. 10. 2022.

7. Odpiranje in obravnavanje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Postopek bo vodil organ 

občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe 
(v nadaljevanju: pristojni organ), ki bo odpiral in obrav-
naval vse prispele vloge po vrstnem redu prispetja, do 
porabe proračunskih sredstev, v vsakem primeru pa 
najkasneje do 30. 10. 2022.

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pisno pozvan, 
da vlogo v roku, določenem v pozivu, dopolni. Če prijavi-
telj vloge v določenem roku ne dopolni, jo pristojni organ 
s sklepom zavrže.

Nepopolnih vlog, iz katerih je nedvoumno razvidno, 
da ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje, se ne do-
polnjuje, pač pa se zahtevek z odločbo zavrne.

O pravici do sofinanciranja se odloča po vrstnem 
redu prejetih popolnih vlog. Za vlogo, ki je bila ob vložitvi 
nepopolna, se šteje kot datum prejema dan, ko je pristoj-
ni organ prejel vse zahtevane dopolnitve.
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Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ 
izda odločbo o dodelitvi sredstev. Postopek o dodelitvi 
sredstev se vodi v skladu z javnim pozivom po pravilih 
splošnega upravnega postopka.

V roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe je upra-
vičenec dolžan vrniti Mestni občini Nova Gorica pod-
pisano pogodbo o sofinanciranju. Če tega ne stori, mu 
pravica do sofinanciranja ugasne.

Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe v roku 
8 dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je vlogo 
na razpis umaknil.

8. Izplačilo sredstev: sredstva se upravičencu 
nakažejo po podpisu pogodbe o sofinanciranju, in si-
cer v roku iz pogodbe, določenem skladno z veljavni-
mi predpisi o izvrševanju proračuna.

9. Nadzor in vračilo sredstev
Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema 

sredstev ne sme odtujiti MKČN, za katero je prejel sred-
stva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila 
MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo 
v upravljanju izvajalca javne službe.

Če je prejemnik sredstev ob oddaji vloge zamolčal 
neresnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki 
so vplivali na dodelitev pravice do sofinanciranja, ali 
če je pred potekom 5 let od prejema sredstev opustil 
delovanje oziroma zaradi nevzdrževanja povzročil ne-
pravilno delovanje MKČN, mora sredstva v celoti vrniti, 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 
dneva izplačila do dneva vračila.

10. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine 
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je 
potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. 
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pi-
šete na elektronsko pošto martina.remec-pecenko@no-
va-gorica.si ali pokličete na tel. 05/33-50-130.

Mestna občina Nova Gorica
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Št. 2153-4/2022/7(134-03) Ob-1540/22
V register političnih strank se vpiše politična stran-

ka z imenom Stranka Naša Prihodnost, s skrajšanim 
imenom Naša prihodnost, s kratico imena SNP in s se-
dežem v Kočevju, Rudarsko naselje 10. Znak stranke 
je sestavljen iz grafičnega dela z dvema elementoma, ki 
spominjata na prekrivajoči se puščici v zeleni (PANTO-
NE 376; CMYK: 53 0 93 0; RGB: 156 190 76) in modri 
(PANTONE 7460; CMYK: 84 31 1 0; RGB: 73 139 201) 
barvi, ter napisa »Naša prihodnost« v sivi (PANTONE 
415; CMYK: 0 0 0 60; RGB; 136 136 135) barvi.

Kot zastopnik politične stranke Stranka Naša Priho-
dnost se v register političnih strank vpiše Darko Hribar, 
roj. 25. 2. 1968, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Rudarsko naselje 10, Kočevje.

Matična številka politične stranke je: 2702258000.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-17/2021-2 Ob-1345/22
Statut sindikata z nazivom: STATUT SINDIKATA 

ŽELEZNIČARJEV SLOVENIJE – SINDIKALNA ENO-
TA VLAKOSPREMNEGA IN POSTAJNEGA OSEBJA, 
ki je hranjen pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno 
številko 2/2002, z dne 28. 1. 2002 in sprememba z dne 
20. 12. 2004, pod zaporedno številko 25/2004 in spre-
memba z dne 14. 5. 2019, pod zaporedno št. 8/2019, se 
izbriše iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Maribor, z dne 5. 1. 2022.

S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom: SINDIKAT ŽE-
LEZNIČARJEV SLOVENIJE – SINDIKALNA ENOTA 
VLAKOSPREMNEGA IN POSTAJNEGA OSEBJA, ma-
tična številka sindikata: 1435612000, s sedežem Parti-
zanska cesta 50, 2000 Maribor.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 1/2022 
z dne 5. 1. 2022.

Evidence sindikatov
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 Ob-1501/22

Čzd Kmečki glas d.o.o., Vurnikova 2, Ljub ljana.
Edini družbenik: Zadružna zveza Slovenije d.o.o., 

Miklošičeva 4, Ljub ljana.
Direktor: Tevž Tavčar.

 Ob-1506/22

Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljub ljana.
Medij: NET TV, NET XXL.
Zvrst medija: televizijski program.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe 

oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premo-
ženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 
5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic: Sivent 
d.o.o., Dunajska cesta 270, Ljub ljana, Showtec d.o.o., 
Mlinska ulica 22, 2000 Maribor.

Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja: Bo-
jana Vinkovič.

Ime in priimek članov nadzornega sveta družbe: 
družba nima nadzornega sveta.

 Ob-1514/22

Ime medija: DIALOGI.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19, 

2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične osebe, ki ima 

v premoženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala: 
Emica Antončič, Cankarjeva ulica 6c, Maribor.

Odstotek lastniškega deleža: 100 %.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič, direkto-

rica.

 Ob-1515/22

Medij: Grafičar.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja 

M-FOLIO, založništvo, oblikovanje in svetovanje, Ma-
tic Štefan s.p., Breška pot 2B, 4205 Preddvor, najmanj 
5 % delež: Matic Štefan, Breška pot 2B, 4205 Pred-
dvor – 100 %.

Oseba, pooblaščena za zastopanje izdajatelja: Ma-
tic Štefan.

 Ob-1516/22

Družba: PRAK d.o.o., Gregorčičeva 6, 9000 Mur-
ska Sobota.

Medij: TV AS.
Družbenik: Anton Weingerl, 51 % lastnik, Simon Ba-

lažic, 49 % lastnik.
Direktor: Simon Balažic.
Odgovorni urednik: Simon Balažic.

Objave po Zakonu o medijih

 Ob-1539/22
Ime medija: tiskani mediji: Gradbeništvo, Prevozi.
Izdajatelj: Business Media d.o.o.
Naslov: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.
Firma in sedež pravne osebe: Časnik Finance 

d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.
Delež kapitala: 70 %.
Firma in sedež pravne osebe: Business Media 

d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.
Delež kapitala: 30 %.
Osebe pooblaščene za zastopanje: Peter Frankl, 

direktor, Nenad Žunec, direktor.

 Ob-1543/22
Izdajatelj medijev Adria Media Ljub ljana, založni-

štvo in trženje, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana, skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona 
o medijih objavlja:

– podatke oseb, ki imajo v njenem premoženju naj-
manj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni 
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Tomaž 
Drozg, Strojeva ulica 24, 1000 Ljub ljana,

– imena članov uprave oziroma organa upravljanja 
in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave 
Tomaž Drozg.

 Ob-1546/22
Ime medija: RADIO ANTENA CELJE; ANTENA C, RA-

DIO ANTENA VELENJE; ANTENA V, ROCK MARIBOR.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b, 3211 Ško-

fja vas.
Direktor: Robert Šprah.
Lastnik: Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211 Škofja 

vas (70 %), Pet Pet d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljub ljana 
(10 %), Optimedia d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljub ljana 
(10 %), Robert Mastnak, Plečnikova 20a, 3000 Celje (10 %).

 Ob-1560/22
Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki 

imajo v premoženju družbe Tv Celje d.o.o. najmanj pet 
odstotni delež kapitala: Ivan Pfeifer, Ob Strugi 23, 3313 
Polzela – 51 %, Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12, 
3000 Celje – 49 %.

 Ob-1569/22
Ime medija: RADIO SRAKA.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založništvo Sraka 

international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto.
Lastnik: 100 % Glasbena produkcija in založništvo Sra-

ka international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto.
Direktorica: Božica Vovk, Valantičevo 17, 8000 

Novo mesto.
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 Ob-1565/22
Poslovodstvo družbe Re-gain S, holding in uprav-

ljanje naložb, d.o.o., s sedežem v Ljub ljani, poslovnim 
naslovom Dimičeva ulica 9, 1000 Ljub ljana, in z matično 
številko 8727023000 (v nadaljevanju: »Re-gain S d.o.o.«) 
na podlagi drugega odstavka 622.e člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s sprem., 
v nadaljevanju: »ZGD-1«) za zainteresirano javnost ob-
javlja obvestilo v zvezi s predvideno čezmejno združi-
tvijo.

Poslovodstvo Re-gain S d.o.o. je dne 22. 2. 2022 
sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljub ljani predlo-
žilo načrt čezmejne združitve družbe Re-gain S d.o.o., 
družbe z omejeno odgovornostjo, vpisane v sodnem 
registru Okrožnega sodišča v Ljub ljani, kot prevze-
mne družbe, in družbe Salviol Global Analytics B.V., 
družbe z omejeno odgovornostjo (Besloten Vennoot-
schap), s sedežem v Amsterdamu, poslovnim naslovom 
Strawinskylaan 937, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, 
in registrsko številko 63363178, vpisane v Poslovnem 
registru Gospodarske zbornice Nizozemske, kot pre-
vzete družbe.

Družbi sta načrt čezmejne združitve podpisali dne 
21. 2. 2022 v obliki notarskega zapisa št. SV 257/22 
pri notarju Mihi Tratniku iz Ljub ljane. Načrt čezmejne 
združitve je bil predložen sodnemu registru Okrožne-
ga sodišča v Ljub ljani in Poslovnemu registru Gospo-
darske zbornice Nizozemske. Listine iz drugega od-
stavka 622.e člena ZGD-1 so shranjene pri zgoraj na-
vedenih sodiščih oziroma organih.

Na sedežu družbe Re-gain S d.o.o. je imetniku 
poslovnega deleža in upnikom v skladu s četrtim od-
stavkom 622.e člena ZGD-1, od objave tega obve-
stila do sprejema sklepa edinega družbenika družbe 
Re-gain S d.o.o., na voljo brezplačen pregled načrta 
čezmejne združitve, letnih poročil obeh družb, ki so 
udeležene pri čezmejni združitvi, za zadnja tri poslov-
na leta in poročil poslovodstev o čezmejni združitvi, 
in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Družba 
Re-gain S d.o.o. bo vsem upnikom in imetniku deleža 
brezplačno zagotovila popolne informacije glede čez-
mejne združitve na sedežu družbe ter brezplačni prepis 
navedenih listin, v skladu in pod pogoji kot so določeni 
v 622.e členu ZGD-1.

Vsak upnik družb, ki se čezmejno združujejo, lahko 
uveljavlja svoje pravice v skladu in pod pogoji, kot so 
določeni s 592. in 622.j členom ZGD-1.

Re-gain S d.o.o.  
po pooblastilu Odvetniška družba  

Sibinčič Križanec o.p. d.o.o.  
odvetnica Nina Čuden

Objave gospodarskih družb
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II eN 59/2019 Os-1401/22
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka 

vzpostavitve zemljiško knjižne listine: dodatka k prodajni 
pogodbi z dne 3. 8. 2010, sklenjenega med Nadio Re-
beko Nikolajo Sirc, stanujočo 41a, Westbourne gardens, 
Glasgow, Anglija, kot prodajalko in Miroslavom Uršičem, 
Ljub ljanska cesta 6, Kranj, kot kupcem za posamezni 
del št. 4, ID ZNAK 2100-458-4 v 2,1 etaži.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist ose-
be: Miroslav Uršič, roj. 8. 2. 1953, Ljub ljanska cesta 6, 
Kranj.

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 3. 2. 2022

Amortizacije

N 101/2021 Os-1339/22

Nepravdna zadeva pričeta na predlog predlagatelja 
Arturja Mlinar, Župančičeva ulica 17, Koper, ki ga zasto-
pa Odvetniška družba Velkaverh, Štravs in Podgornik 
o.p., d.o.o. iz Kopra.

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom z dne 28. 1. 
2022 uvedlo postopek razveljavitve zemljiškega pisma 
št. 111/2013 z dne 22. 10. 2013, izdajatelja Republika 
Slovenija, Okrajno sodišče v Kopru.

Zemljiško pismo št. 111/2013, izdajatelja Republi-
ka Slovenija, Okrajno sodišče v Kopru, je bilo izsta-
vljeno na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kopru, 
opr. št. Dn 194094/2013 z dne 19. 10. 2013, prvemu 
imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga): Artur Mli-
nar, EMŠO 2612957500431, Župančičeva ulica 17, 
Koper. Predmetno zemljiško pismo se prenaša po 
odredbi, pri čemer je zakoniti imetnik tega zemljiškega 
pisma upravičen od vsakokratnega lastnika nepremič-
nine – imetnika osnovnega pravnega položaja, pri ka-
terem je vknjižen dolg z ID 15939103, iz vrednosti te 
nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska 
do skupne višine terjatve 700.000,00 EUR, ob zapa-
dlosti te terjatve 11. 9. 2023. Predmetno zemljiško 
pismo je izvršilni naslov za poplačilo navedene terja-
tve iz vrednosti navedene nepremičnine. Navedeno 
zemljiško pismo je bilo izstavljeno 22. 10. 2013 pri 
zemljiško knjižnem sodišču Okrajnega sodišča v Ko-
pru, na njem je pečat zemljiško knjižnega sodišča in 
podpis zemljiško knjižne sodniške pomočnice Mirjam 
Dabovič.

Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva te objave 
(priglasitveni rok): (1) tisti, ki ima listino, katere amorti-

Objave sodišč

zacija je predlagana, v rokah, listino predloži sodišču; 
(2) tisti, ki je upravičenec iz listine, katere amortizacija 
je predlagana, sodišču priglasi svoje pravice in (3) tisti, 
ki ima ugovor zoper predlog za razveljavitev (amortiza-
cijo) listine, pri sodišču poda tak ugovor.

Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortiza-
cija je bila predlagana, razveljavila, če v zgoraj določe-
nem roku ne bo predložena sodišču.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 1. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

Z 41/2021 Os-1260/22

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem so-
dniku Jožetu Petrovčiču v zadevi zavarovanja terja-
tve upnice Republike Slovenije, MŠ: 5854814000, 
Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa zako-
niti zastopnik Državno odvetništvo Republike Slove-
nije, Vrhovčeva ulica 18, Novo mesto, zoper dolžni-
ka Sama Kaič, EMŠO: 3010975500434, Povšetova 
ulica 5, Ljub ljana, zaradi izterjave 1.488,26 EUR s pp, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v 
nadaljevanju: ZPP), dne 21. januarja 2022 postavilo 
začasnega zastopnika dolžniku Samu Kaiču, Povše-
tova ulica 5, Ljub ljana.

Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
Sama Kaiča do takrat, dokler ta ali njegov pooblaščenec 
ne bosta nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da mu 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 1. 2022

I 2013/2021 Os-1334/22

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Uroša Peterka, Ljub ljanska 
cesta 14/B, Domžale, ki ga zastopa Urbančič Tomaž 
– odvetnik, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, zaradi 
izterjave 1.447,02 EUR s pripadki, dne 6. 10. 2021 
sklenilo:

Dolžniku Urošu Peterka, nekdaj stanujočemu 
na naslovu Ljub ljanska cesta 14/B, Domžale, sedaj 
neznanega prebivališča, se na podlagi drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v tem 
postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Tomaž 
Urbančič, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, ki bo v tem 
postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 10. 2021
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0272 I 4/2020 Os-1387/22
Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajnem sodniku 

Bojanu Bočkorecu, v izvršilni zadevi upnika Raiffeisen 
Leasing d.o.o., Letališka cesta 29A, 1000 Ljub ljana, 
zoper dolžnika Marka Omerzel, Ziherlova ulica 2, 1000 
Ljub ljana, sedaj na neznanem naslovu, zaradi izterjave 
218.735,36 EUR s pp, dne 1. 2. 2021 sklenilo, da se 
dolžniku Marku Omerzelu v tem izvršilnem postop-
ku postavi začasna zastopnica Irma Hrelja Császár, 
Glavna ulica 11, 9220 Lendava, ki ima vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasna zastopnica 
bo zastopala dolžnika vse dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika. Ta sklep o postavitvi 
začasnega zastopnika se objavi v Uradnem listu RS in 
na sodni deski Okrajnega sodišča v Lendavi in o tem 
obvesti pristojni organ za socialne zadeve – Center za 
socialno delo Lendava.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 1. 2. 2022

P 72/2021 Os-1195/22
Okrajno sodišče v Trbovljah je v pravdni zadevi to-

žeče stranke A1 Slovenija d.d., Šmartinska cesta 134b, 
Ljub ljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Monika Lipo-
vec iz Kranja, zoper toženo stranko: 1. Slobodan Filipo-
vič, Novi log 20, Hrastnik, ki ga zastopa Danijel Brton-
celj, odvetnik v Trbovljah in 2. Sony Čevdek Žnidaršič, 
zaradi plačila 1.628,74 EUR, sklenilo:

Drugo toženi stranki Sonyu Čevdeku Žnidaršiču 
se postavi začasni zastopnik, odvetnik Iztok Šubara, 
Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 13. 1. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 174/2021 Os-3635/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojni Emiliji Mežnarec, rojeni 4. 3. 1932, 
nazadnje stanujoči na naslovu Cesta talcev 7, Jesenice, 
ki je umrla dne 15. 4. 2021.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stničine dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
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.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 8. 12. 2021

D 175/2021 Os-3636/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Klemnu Mežnarcu, rojenem 4. 9. 
1967, nazadnje stanujočem na naslovu Cesta talcev 7, 
Jesenice, ki je umrl dne 15. 4. 2021.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
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.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 8. 12. 2021

D 97/2021 Os-3674/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Karolu Škufci, rojenim 21. 6. 
1935, nazadnje stanujočim na naslovu Blejska Dobra-
va 92A, Blejska Dobrava, ki je umrl dne 5. 1. 2021.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
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.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 12. 2021

D 240/2021 Os-1084/22
Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski 

postopek po pok. Heleni Kavčič, hčeri Janeza Prekleta, 
roj. 14. 4. 1948 in umrle 2. 8. 2021, nazadnje stan. Sta-
hovica 21, Stahovica.

Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev dediči 3. de-
dnega reda, pri čemer sodišče ne razpolaga s podatki 
o stricih in tetah zapustnika po materini strani oziroma, 
če so pokojni, s podatki o njihovih potomcih (bratranci 
in sestrične oziroma če so pokojni, s podatki o njihovih 
potomcih).

Če ste ena od zgoraj navedenih oseb oziroma tudi 
druga oseba, ki misli, da ima pravico do dediščine, se 
v roku 1 leta od objave oklica priglasite naslovnemu 
sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 1. 2022

D 277/2021 Os-1152/22
Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pok. Mariji Potočnik, roj. 15. 3. 1884 in umrli 
16. 10. 1968, nazadnje stan. Petruškova 3, Kamnik, ki ji 
je bilo kot članici Meščanske korporacije Kamnik vrnjeno 
nepremično premoženje.

Zapuščinskega postopka po njej doslej ni bilo, po 
podatkih sodišča pa pridejo kot zakoniti dediči v poštev 
dediči drugega dednega reda, in sicer brat Jože Brezec, 
sestra Manika Brezec Furlan in sestra Justina Brezec 
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Peterlin, ki so že vsi pokojni. Sodišče ne razpolaga 
s podatki o dedičih pokojnega brata Jožeta Brezca, zato 
sodišče poziva vse njegove dediče, da se v roku 1 leta 
priglasijo sodišču. Iz podatkov spisa izhaja, da je imela 
pokojna sestra Manika Brezec Furlan hči Andrejo Be-
dekovič Furlan, ki je tudi pokojna in ni imela potomcev. 
Glede na to sodišče poziva morebitne dediče Manike 
Brezec Furlan, da se prav tako v roku 1 leta priglasijo pri 
naslovnem sodišču. Nadalje pa sodišče razpolaga tudi 
s podatkom, da sinovi sestre Justine Brezec, Anton Pe-
terlin, Boris Peterlin, Stanko Peterlin in Leon Peterlin, ki 
so pokojni, niso zapustili nobenih potomcev. Morebitne 
potomce zato sodišče poziva, da se prav tako v roku 
1 leta od objave oklica priglasijo sodišču.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
s postopkom dedovanja glede nepremičnin Meščanske 
korporacije Kamnik na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 1. 2022

D 625/65 Os-3530/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za iz-

dajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 7. 11. 1965 
umrlem Pirih Stanislavu, pok. Štefana, roj. 25. 4. 1909, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Kal nad Kanalom 136.

Kot dedinji po zapustniku bi prišli v poštev tudi zap. 
sestri Kodrič Valerija in Crocci Julija, katerih prebivališče 
sodišču ni znano oziroma njuni potomci, ki sodišču tudi 
niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolaga-
lo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju, ZPVAS 
in ZAgrS in odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 11. 2021

D 176/2020 Os-1154/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Bavdaž Mariji, roj. 13. 8. 1929, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Levpa 92, ki je umrla dne 15. 3. 
2020.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stničinih 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 
zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 1. 2022

D 63/2021 Os-1109/22
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Danielu Skuhali, sinu Alojza 
Skuhala, samskem, rojenem 24. 11. 1960, umrlem 6. 3. 

2021, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanu-
jočem Koračice 60, Sveti Tomaž.

V zapuščino po pokojnem spadajo nepremični-
ne parc. št. 815/2, 815/1, 826/2, 826/3, 828/1, 828/2, 
827/10, 827/12, 827/11, 827/13, 827/9, 827/8, 827/7, 
827/6, 827/5, 827/4, 814/2, 814/3, 814/1, 826/1, 
827/14, 827/15, vse k.o. 288 – Koračice, last zapustni-
ka do 1/2, denarna sredstva pri Novi KBM d.d., TRR 
št.: SI 56 0440 3025 8855 443, s stanjem na dan 4. 8. 
2021 v višini 595,82 EUR s pripadajočimi spremembami 
in neizplačan pokojninski prejemek v višini 146,61 EUR.

Terjatev do zapuščine iz naslova prejete socialne 
pomoči in varstvenega dodatka v višini 9.341,18 EUR 
je priglasila Republika Slovenija in predlagala omejitev 
dedovanja do te višine. Terjatve je priglasila tudi izvršilna 
upnica Prospera d.o.o., in sicer terjatev na podlagi skle-
pa I 479/2007 v višini 1.313,10 EUR in terjatev na podla-
gi sklepa VL 44911/2010 v višini 665,42 EUR. Priglašena 
terjatev upnika EOS KSI d.o.o. znaša 11.758,56 EUR.

Zapustnik dedičev I. dednega reda ni zapustil, dedi-
či II. dednega reda so se dedovanju odpovedali. Podatki 
o dedičih III. dednega reda sodišču niso znani. Sodišče 
zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi 
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski sodi-
šča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 12. 1. 2022

D 318/2021 Os-1343/22

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-
puščinski postopek po pokojni Hildegardi Turnšek, ro-
jena dne 27. 2. 1930, državljanka Republike Slovenije, 
samska, nazadnje stanujoča Trnovec pri Dramljah 41, 
Dramlje, umrla dne 8. 11. 2021.

Zapustnica ni zapustila dedičev I. dednega reda, 
dediči II. dednega reda pa so se odpovedali dedišči-
ni. Sodišču ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev 
III. ded nega 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 so-
dni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 28. 1. 2022

Oklici pogrešanih

N 33/2021 Os-1101/22
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku ne-

pravdni postopek predlagatelja KG-EKO, d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 16/b, Šmarje-Sap, ki ga zastopa odv. Saša 
Hočevar iz Grosupljega, zoper nasprotnega udeleženca 
Ivana Bergles, roj. 1. 11. 1878, Podgorica pri Šmarju 11, 
Šmarje-Sap, zaradi predloga za razglasitev pogrešane-
ga za mrtvega, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer 
Rok Pleterski Puharič, odvetnik iz Ljub ljane.

Ivan (Joannes) Bergles je bil rojen 1. 11. 1878 v kra-
ju Podgorica 11, mami: Maria Rojšek, roj. 26. 3. 1841, 
umrla 10. 7. 1886 in očetu: Joannes Bergles, roj. 19. 6. 
1841, umrl 4. 12. 1906.
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Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega 
Ivana Berglesa, da to sporočijo sodišču v treh mesecih 
od objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega 
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 11. 1. 2022

N 34/2021 Os-1102/22
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku ne-

pravdni postopek predlagatelja KG-EKO, d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 16/b, Šmarje-Sap, ki ga zastopa odv. Saša 
Hočevar iz Grosupljega, zoper nasprotno udeleženko 
Uršo Bergles, roj. 9. 4. 1875, Podgorica pri Šmarju 11, 
Šmarje-Sap, zaradi predloga za razglasitev pogrešane 
za mrtvo, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Rok 
Pleterski Puharič, odvetnik iz Ljub ljane.

Urša Bergles je bila rojena 9. 4. 1875 v kraju Podgo-
rica 11, mami: Maria Rojšek, roj. 26. 3. 1841, umrla 10. 7. 
1886 in očetu: Joannes Bergles, roj. 19. 6. 1841, umrl 4. 12. 
1906. Poročena je bila z Antonom Ehartom, Žalna 43.

Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi, kakor tudi 
vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešane Urše 
Bergles, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od ob-
jave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 11. 1. 2022

N 35/2021 Os-1103/22
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku ne-

pravdni postopek predlagatelja KG-EKO, d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 16/b, Šmarje-Sap, ki ga zastopa odv. Saša 
Hočevar iz Grosupljega, zoper nasprotno udeleženko 
Marijo Hiti, roj. 18. 5. 1873, Podgorica pri Šmarju 11, 
Šmarje-Sap, zaradi predloga za razglasitev pogrešane 
za mrtvo, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Rok 
Pleterski Puharič, odvetnik iz Ljub ljane.

Marija Hiti je bila rojena 18. 5. 1873 v kraju Pod-
gorica 11, mami: Maria Rojšek, roj. 26. 3. 1841, umrla 

10. 7. 1886 in očetu: Joannes Bergles, roj. 19. 6. 1841, 
umrl 4. 12. 1906. Neznanega dne naj bi se odselila 
v Ameriko, kjer njen naslov ni bil znan.

Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi, kakor tudi 
vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešane Marije 
Hiti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave 
tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogre-
šano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 11. 1. 2022

N 22/2021 Os-1314/22
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi na predlog Re-

publike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo za-
stopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji 
oddelek v Kopru, postopek dokazovanja smrti osebe 
Franc Prosen, 12 Irwin Ave, NTH Altona, 3025, Melbo-
urne, Avstralija, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer 
Valter Urbančič, odvetnik v Ilirski Bistrici.

Po razpoložljivih podatkih se je Franc (tudi: Frank) 
Prosen rodil 15. 11. 1937 in umrl 23. 6. 2004.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti Franca Pro-
sena, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču 
v 30 dneh od objave tega oklica. Po preteku tega roka 
bo sodišče ugotovilo smrt Franca Prosena.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 28. 1. 2022

N 85/2021 Os-3725/21
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 

razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca: An-
gel, pok. Ivana, qm Matej Lazar, Podpeč 7, 6275 Črni 
Kal, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to spo-
ročijo tukajšnjemu sodišču v 3 mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 12. 2021
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Spričevala preklicujejo

Pereza Vesna, Obala 130, Portorož – Portorose, di-
plomo št. UP-FVZ-603511618-20/15, izdajatelj Fakulteta 
za vede o zdravju, leto izdaje 2015. gnb‑343920

Drugo preklicujejo

BOSKE TRANSPORT, Robert Kuserbanj 
s.p., Stanošina 8B, Podlehnik, potrdilo za voznika, 
št. 014618/RB-52-2-803/2021, izdano na ime Zvo-
nimir Vangelov, veljavnost od 28. 1. 2021 do 28. 2. 
2022, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnn‑343908

BOSKE TRANSPORT, Robert Kuserbanj 
s.p., Stanošina 8B, Podlehnik, potrdilo za voznika, 
št. 014618/JBO52-2-6414/2021, izdano na ime Salko 
Alić, veljavnost od 28. 12. 2021 do 13. 1. 2022, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnm‑343909

Čekić Drago, Ulica bratov Učakar 80, Ljubljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014276002, 
izdal Cetis Celje d.d. gnd‑343918

DE&JO TRANSPORT D.O.O., AŠKERČEVA ULI-
CA 15, Celje, dovolilnico, št. 688106, oznaka države 
792, država Turčija. gnj‑343912

KRAJNC BOJAN S.P., MOČNA 50 A, Perni-
ca, izvod licence, št. 016846/013, za vozilo DAF, reg. 
št. MB APKB2, veljavnost do 25. 12. 2024. gni‑343913

MARTIN STIPIČ S.P., Zaloška cesta 179, Ljublja-
na, izvod licence, št. 014626/002, za vozilo Iveco Daily, 
reg. št. LJ687-ZU, veljavnost do 6. 3. 2022. gnc‑343919

PETER UKMAR S.P., Duplje 41B, Vipava, potrdilo 
za voznika, št. 010113BGD11-2-2184-19, izdano na ime 
Rezudin Mahmutović, veljavnost do 1. 3. 2022, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk‑343911

Pilko Sašo, Škapinova 6, Celje, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500004802002, izdal Cetis Celje 
d.d. gnh‑343914

T.L.Sirk d.o.o., Cesta dveh cesarjev 393, Ljubljana, 
izvod licence, št. GE012078/04403/018, za vozilo reg. 
št. LJ 75-UKJ, veljavnost do 15. 4. 2026. gno‑343907

TRANSPORT ZUPANC D.O.O., HRAŠKA CE-
STA 19, Lesce, izvod licence, št. 016284/02, za vozilo 
Renault, reg. št. KRFU444, veljavnost do 7. 11. 2023. 
gnr‑343904

TRANSPORT ZUPANC D.O.O., HRAŠKA CE-
STA 19, Lesce, izvod licence, št. 016284/03, za vozilo 
Scania, reg. št. KRFK222, veljavnost do 7. 11. 2023. 
gnq‑343905

Preklici

TU D.O.O., GORIŠKA CESTA 23, Ajdovščina, izvod 
licence, št. 014127/001, izdano na Kazimir Čebron s.p. 
gnl‑343910

Vrbanjšček Alen, Zgornji Duplek 169, Spodnji Du-
plek, dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro-računalni-
ška šola Maribor, št. EC0DA428. gnp‑343906

ŽAGA ŽUPANČIČ, ŽAGARSTVO, d.o.o., LOK-
VE 78, Črnomelj, izvod licence, št. 015210/006, za vo-
zilo Mercedes Benz Actros, reg. št. NM ZAGA-2, veljav-
nost do 30. 11. 2022, izdano na Žagarstvo Župančič, 
Marjan Župančič s.p. gng‑343915

ŽAGA ŽUPANČIČ, ŽAGARSTVO, d.o.o., LOK-
VE 78, Črnomelj, licenco, št. 015210, izdano na Žagar-
stvo Marjan Župančič s.p. gnf‑343916

ŽAGA ŽUPANČIČ, ŽAGARSTVO, d.o.o., LOK-
VE 78, Črnomelj, izvod licence, št. 015210/003, za 
vozilo MAN, reg. št. NM ZAGA-1, veljavnost do 10. 11. 
2017, izdano na Žagarstvo, Marjan Župančič s.p. 
gne‑343917

ŽAGA ŽUPANČIČ, ŽAGARSTVO, d.o.o., LOK-
VE 78, Črnomelj, izvod licence, št. 015210/002, za vo-
zilo Mercedes Benz Actros, reg. št. NM ZAGA-2, veljav-
nost do 10. 11. 2017, izdano na Marjan Župančič s.p. 
gnz‑343921
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