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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti objavlja na podlagi 75. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) in 4. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)
razpis
za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju
socialnega varstva v letu 2015
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno
kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za
delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo
prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji
uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu
dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob
upoštevanju različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno
delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane
pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju
socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel
v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je
dobro prepoznavna v lokalnem okolju.
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado
ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo
strokovni delavci, strokovni sodelavci, volonterji, laični
delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 20 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno
delo v zadnjih petih letih, priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih in skupinsko
nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki
dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva
v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna
v lokalnem okolju, lahko kandidira skupina strokovnih ali
laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno na-

grado ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za
podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na
področju socialnega varstva.
4. Predloge kandidatov za nagrade in priznanja
lahko vložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci
na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora
vsebovati izpolnjen obrazec, ki je objavljen na spletni
strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in
enake možnosti pod rubriko Javna naročila/javni razpisi
in utemeljitev predloga, v katerem mora biti podrobno
opisano delo kandidata/kandidatke ali predlagane skupine v skladu s posameznimi elementi meril za dodelitev
nagrade ali priznanja iz 8. člena Pravilnika o nagradah
in priznanjih na področju socialnega varstva. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov, posameznikov in organizacij, ki predlog podpirajo.
Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljub
ljana, Kotnikova 28, s pripisom na ovojnici »Razpis za
nagrade in priznanja za delo na področju socialnega
varstva v letu 2015« najkasneje do 14. 8. 2015. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji
dan roka s priporočeno pošiljko.
Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju
socialnega varstva bo v imenu Republike Slovenije podelila ministrica, pristojna za socialne zadeve.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 430-1779/2014/7

Ob-2311/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, 14/13 popr. in 101/13) – ZJF-UPB4 in Pra-
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vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13),
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo projekta »Informiranje in pravno
svetovanje tujcev na področju mednarodne
zaščite«, št. 430-1779/2014
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, in sicer tujcem, ki izrazijo
namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in kasneje prosilcem, zagotoviti temeljna postopkovna jamstva
glede informiranja: obveščenost o postopku, pravicah,
obveznostih in posledicah neupoštevanja obveznosti in
nesodelovanja s pristojnimi organi.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali
drugem pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za
azil, migracije in integracijo,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence,
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine,
dajanje podkupnine.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje
projekta po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj mora imeti v zadnjih petih letih pred
datumom objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije delovne izkušnje iz izvedbe vsaj dveh
vsebinsko različnih projektov s področja pravnega svetovanja in informiranja.
– Osebe, ki bodo izvajale aktivnosti projekta morajo
izpolnjevati kadrovske pogoje razpisne dokumentacije.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
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4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih
vsebinskih merilih:
Vsebinsko merilo
1. Poleg v tej razpisni dokumentaciji
zahtevanih aktivnosti, prijavitelj ponuja
dodatno ustrezno vsebino s področja
informiranja in pravnega svetovanja tujcev
na področju mednarodne zaščite
ni dodatne ustrezne vsebine
ponujena je dodatna ustrezna vsebina
2. Inovativnost dodatne ustrezne vsebine
dodatna ustrezna vsebina ni inovativna
oziroma je ni
dodatna ustrezna vsebina je delno
inovativna
dodatna ustrezna vsebina je v celoti
inovativna
3. S področja pravnega svetovanja in
informiranja je prijavitelj v zadnjih petih letih
kakovostno izvedel:
manj kot 3 vsebinsko različne projekte
3 vsebinsko različne projekte
4 vsebinsko različne projekte
5 ali več vsebinsko različnih projektov
Skupaj:

Število
točk

0
3
0
3
5

0
1
3
5
13

Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk,
kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice.
Največje možno število prejetih točk po vsebinskih
merilih je 13 točk.
V primeru več prijaviteljev z istim doseženim številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno
vrednostjo projekta.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih projektov.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 225.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2018.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev,
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za
izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada
za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 168.750,00 EUR) in sredstev
proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 8. 7. 2015, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 9. 7. 2015.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od
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dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter
preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-5791,
s pripisom: Dodatne informacije – javni razpis za izvedbo projekta »Informiranje in pravno svetovanje tujcev
na področju mednarodne zaščite«, št. 430-1779/2014.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 24. 6. 2015.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 6316-9/2015-2

Ob-2344/15

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 2. in 5. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13,
100/13 – popr. in 92/14) in na podlagi točke 3.2 Programa dela Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije za leto 2015 ter finančnega načrta
za leto 2015 ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A), objavlja
javni razpis
»Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev
znanosti« v letu 2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti« v letu 2015 (v nadaljnjem
besedilu: javni razpis) je sofinanciranje sredstev za plače in ostalih stroškov dela mladim doktorjem znanosti,
ki so opravili zagovor doktorske disertacije v obdobju
od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015 in so vpisani v evidenco
brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje.
Namen dodelitve sredstev na podlagi tega razpisa
je omogočiti zaposlovanje mladih doktorjev znanosti,
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ki so po končanem doktorskem usposabljanju zaradi
dolgotrajne ekonomske in finančne krize ostali brez
možnosti zaposlitve. Cilj javnega razpisa je uporaba
pridobljenih znanj na področju raziskovalno razvojnega
dela in prenos znanja v prakso ter dvig raziskovalno
razvojnih potencialov.
3. Subjekti javnega razpisa: na javni razpis se lahko
prijavijo pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj),
ki so najkasneje na dan objave javnega razpisa vpisane
v zbirke podatkov, ki se vodijo pri agenciji (evidenca raziskovalnih organizacij).
4. Pogoji javnega razpisa
4.1 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a.) predložiti mora program raziskovalnega dela
mladega doktorja znanosti, ki mora vsebovati naslednje
obvezne vsebine:
– opis raziskovalne dejavnosti prijavitelja,
– opredelitev področja dela kandidata,
– predvideni načrt vključenosti kandidata v raziskovalno razvojne procese prijavitelja,
– načrt delovnih obremenitev (po četrtletjih);
b.) pred prijavo na predmetni javni razpis mora
v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo objaviti prosto delovno mesto raziskovalca (dela in naloge
iz raziskovalno razvojnega področja) in opraviti izbirni
postopek; v objavo prostega delovnega mesta oziroma
sklep o izbiri kandidata mora vnesti razvezni pogoj, da
se zaposlitev izvede le v primeru, da bo delodajalec izbran na predmetnem javnem razpisu;
c.) ima na dan prijave na javni razpis poravnane vse
davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
d.) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacijskem postopku oziroma z njegovimi posli ne
upravlja sodišče;
e.) ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.).
4.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi doktor
znanosti:
a.) da je opravil zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015;
b.) da je vpisan v evidenco brezposelnih oseb na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
4.3 Ostali pogoji:
a.) prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi z več
prijavami. V okviru posamezne programske skupine,
kjer se izvaja raziskovalni program, financiran s strani
agencije, lahko prijavitelj prijavi največ enega mladega
doktorja znanosti;
b.) izbrani prijavitelj mora z mladim doktorjem znanosti skleniti delovno razmerje za polni čas za obdobje
18 mesecev;
c.) izbrani prijavitelj mora zagotoviti sofinanciranje
razlike do polne plače in ostalih stroškov dela v višini,
ki predstavlja vsaj polovico sredstev, ki jih zagotavlja
agencija, za obdobje 18 mesecev.
5. Dokumentacija
Prijavitelj mora predložiti:
– v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec;
– program raziskovalnega dela, ki vključuje vse
v točki 4.1. tega javnega razpisa predpisane vsebine, ki
ga podpišeta prijavitelj in mladi doktor znanosti;
– objavo prostega delovnega mesta za mladega
doktorja znanosti;
– prijavo izbranega mladega doktorja znanosti;
– sklep o izbiri mladega doktorja znanosti na delovne mesto;
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– dokazilo, da je mladi doktor znanosti opravil zagovor doktorske disertacije;
– potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da je mladi doktor znanosti vpisan v evidenco
brezposelnih oseb;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.
6. Postopek in kriterij izbora
Direktor agencije s sklepom imenuje tričlansko strokovno komisijo za izvedbo postopka javnega razpisa (v
nadaljevanju: komisija). Komisija je pristojna za odpiranje prijav, preveritev formalne popolnosti prijav, pogojev, ki jih morata izpolnjevati prijavitelj na javni razpis in
mladi doktor znanosti ter pripravo seznama prijavljenih
mladih doktorjev znanosti po vsoti upoštevanih točk bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti SICRIS
(COBISS) za zadnje 5 letno obdobje (1. 1. 2010 do datuma zaključka razpisa; v nadaljevanju: vsota upoštevanih
točk). Vsota SICRIS (COBISS) točk se upošteva na dan
zaključka razpisa.
Za sofinanciranje bodo izbrani prijavitelji, katerih
prijave bodo izpolnjevale razpisne pogoje, pri čemer
imajo prednost prijavitelji, katerih izbrani kandidati imajo
višjo vsoto upoštevanih točk za znanstveno in strokovno
uspešnost. V primeru dveh ali več kandidatov z enako
vsoto upoštevanih točk ima prednost kandidat, ki ima
več točk za znanstveno uspešnost.
Na podlagi izpolnjevanja razpisnih pogojev ter ob
upoštevanju vsote upoštevanih točk mladega doktorja
znanosti, komisija pripravi prednostni seznam prijav.
Predlog sklepa izbranih prijaviteljev z imeni mladih
doktorjev znanosti (v nadaljevanju: predlog sklepa), ob
upoštevanju višine razpisanih sredstev, sprejme Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, ki ga potrdi direktor agencije in na
podlagi le-tega izda prijaviteljem individualno obvestilo
o rezultatih razpisa mladih doktorjev znanosti.
Prijave, pri katerih niso izpolnjeni razpisni pogoji, se
s sklepom direktorja zavrne.
7. Trajanje financiranja: izbrani prijavitelj mora
z izbranim mladim doktorjem znanosti skleniti pogodbo
o zaposlitvi v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost za obdobje 18 mesecev za polni delovni
čas v organizacijski enoti, ki izvaja raziskovalno inovacijske projekte oziroma programe.
8. Okvirna višina sredstev in višina ter način sofinanciranja
Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je
1.026.000,00 EUR.
Agencija sofinancira upravičene stroške javnega
razpisa, to so plače z davki in prispevki za izbrane
mlade doktorje znanosti ter ostale stroške dela (regres, malica, prevoz na delo) v skupni višini 25.650,00
evrov za 18 mesecev oziroma 1.425,00 evrov na mesec,
kar predstavlja 2/3 sredstev za plačo in ostale stroške
dela.
Prijavitelj sofinancira razliko do polne plače in ostalih stroškov dela v višini, ki predstavlja vsaj polovico
sredstev, ki jih zagotavlja agencija, za obdobje 18 mesecev.
Predvideni začetek financiranja je 1. 10. 2015.
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi
možnostmi.
9. Obveznosti prijavitelja: prijavitelj je dolžan zagotoviti, da bo mladi doktor znanosti opravljal delo v skladu
s sprejetim programom dela ter po devetih mesecih sofinanciranja agenciji dostaviti v 15 dneh vmesno poročilo
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in po prenehanju delovnega razmerja mladega doktorja
znanosti v 15 dneh zaključno poročilo o raziskovalnih
rezultatih. Prijavitelj odda agenciji poleg zaključnega
poročila tudi obračun porabljenih sredstev (finančno poročilo) v skladu z navodili agencije. Poročila podpišeta
zastopnik prijavitelja in mladi doktor znanosti. Finančno
poročilo mora podpisati tudi odgovorni računovodja.
10. Prijava na javni razpis
Prijavo na razpis se izpolni na obrazcu: »Prijava-Spodbujanje zaposlovanja doktorjev znanosti 2015«
in odda priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni
agencije v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis Spodbujanje zaposlovanja doktorjev znanosti v letu 2015«, z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasno se šteje prijava, ki v papirnati obliki
prispe v glavno pisarno agencije do četrtka, 10. 9. 2015
do 12. ure ali, če je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije, do četrtka, 10. 9. 2015 do 12. ure (upošteva se
poštni žig).
Prijavo podpišeta zastopnik prijavitelja in mladi
doktor znanosti. Prijava mora biti opremljena z žigom
prijavitelja.
Prijavitelj mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni
kuverti.
11. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija bo v petek, 11. 9. 2015 ob
10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave, po vrstnem redu prispetja, glede
na datum, uro in minuto.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave se
s spremnim dopisom neodprte vrnejo prijavitelju.
Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa
obveščeni predvidoma do 30. 9. 2015.
13. Pravna sredstva: prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži v 15 dneh od prejema
obvestila ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji
javnega razpisa. Predmet ugovora je lahko samo kršenje postopka izbora ali očitna napaka. O ugovoru bo
sprejeta odločitev v skladu s Pravilnikom o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi: Marko Belavič
(tel. 01/400-59-41), Lili Lučič (tel. 01/400-59-13).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-2327/15
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
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56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni
list RS, št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih
komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 19/09) objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2015 (v nadaljevanju:
JR6–E–ZALOŽNIŠTVO–2015).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani, www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 5. 6. 2015 in se izteče
dne 10. 7. 2015.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-2301/15
Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
7. člena Statuta Občina Cankova (Uradni list RS,
št. 91/13) in Pravilnika o financiranju kulturnih programov
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova
(Uradni list RS, št. 21/03), Občina Cankova objavlja
javni razpis
o sofinanciranju kulturnih programov in redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova
v letu 2015
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za
sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Cankova za leto 2015. Predvidena višina sredstev za ta namen je 2.000,00 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
na področju Občine Cankova. To so kulturna društva
in druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost, kulturne zveze, javni
zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci in
imajo sedež na območju Občine Cankova; so registrirani
za opravljanje programov na področju kulture oziroma,
da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost; imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo
v skladu z Zakonom o društvih; ter redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih
uspehih-rezultatih.
V letu 2015 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posameznikov,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven šolskega,
vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa ali projekta,
– število evidentiranih članov društva, kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta s številčnimi podatki o sodelujočih,
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– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri sredstev.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni
obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju kulturnih programov
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova spremlja in preverja občinska strokovna služba,
pristojna za področje kulture, lahko pa tudi druga oseba,
pooblaščena s strani župana.
Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 6. 2015. Vloge za prijavo na javni razpis
pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261
Cankova s pripisom »Javni razpis – kultura«.
Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa
župan na predlog komisije za odpiranje ponudb za področju kulture. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Cankova
Ob-2302/15
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Cankova (Uradni
list RS, št. 33/03), Občina Cankova objavlja
javni razpis
o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Cankova v letu 2015
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini
Cankova za leto 2015. Predvidena višina sredstev za ta
namen je 6.000,00 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma; to so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in pravne osebe s sedežem v Občini
Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo biti registrirani najmanj eno leto
– društva, imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih
programov. Sredstva se lahko dodelijo le za ukrepe, ki
se izvajajo na območju Občine Cankova.
V letu 2015 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posameznikov, v skupni višini 2.000,00 EUR,
– turistične prireditve in akcije, v skupni višini
4.000,00. EUR.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa ali projekta,
– število evidentiranih članov društva, kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri sredstev.
Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da ima prijavitelj na javni razpis poravnane vse davke ter druge
obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
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Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni
obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini
Cankova spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje turizma, lahko pa tudi druga
oseba, pooblaščena s strani župana.
Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 6. 2015. Vloge za prijavo na javni razpis
pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261
Cankova s pripisom »Javni razpis – turizem«.
Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa
župan na predlog komisije za odpiranje ponudb za
področje turizma. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi
sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po
končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene
pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine
Cankova.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Cankova
Ob-2303/15
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10),
Odloka o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za
leto 2015 (Uradni list RS, št. 37/15) in 7. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) Občina
Cankova objavlja
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Cankova za leto 2015
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega
programa športa Občine Cankova za leto 2015, ki ga
upravičencem zagotavlja Občina Cankova iz sredstev
proračuna Občine Cankova za leto 2015.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega
programa športa:
– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na območju
Občine Cankova,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in
– vrtci ter osnovne šole.
Izvajalci letnega programa športa morajo za sofinanciranje letnega programa športa izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Cankova,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na
območju Občine Cankova delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje
načrtovanega programa športa,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco
o plačani članarini (velja za društva),
– da Občini Cankova redno posredujejo poročila
na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.

III. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa
Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se
izvajalcem v proračunu Občine Cankova za leto 2015,
zagotavlja 14.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:
1. Interesna športna
vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja
šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport
4. Športna vzgoja mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport
5. Športna rekreacija
6. Kakovostni in vrhunski šport
7. Športne prireditve

250,00 EUR
450,00 EUR
300,00 EUR
200,00 EUR
10.500,00 EUR
300,00 EUR
2.000,00 EUR

IV. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: izvajalci programa športa morajo dodeljena sredstva porabiti najkasneje do
15. decembra 2015.
V. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
in izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
osebno v tajništvu Občine Cankova, Cankova 25, 9261
Cankova ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo
po elektronski pošti, vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Cankova oziroma po
tel. 02/54-09-370 (Petra Kegel), vendar najkasneje do
dneva predložitve vlog.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke:
– obrazec B. (Vloga za sofinanciranje letnega programa športa občine Cankova za leto 2015) v omenjeni
dokumentaciji,
– priloge 1, 2 v razpisni dokumentaciji (podatki o izvajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podatkov
o izvajalcu),
– priloga 3 v primeru izvajanja programov športa
v skladu s pravilnikom,
– obrazci 1 – 8 razpisne dokumentacije glede na
prijavljeno vsebino.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloga mora biti predložena na naslov Občina Cankova,
Cankova 25, 9261 Cankova, najkasneje do 30. junija
2015 (oddana je lahko osebno v tajništvu Občine Cankova ali poslana po pošti).
Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite,
saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina Cankova,
Cankova 25, 9261 Cankova,
– na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za
sofinanciranje programa športa za leto 2015 – Ne
odpiraj in
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Datum odpiranja vlog: javno odpiranje vlog bo
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Cankova za leto
2015 opravila v torek, 14. julija 2015.
IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni najkasneje 30. julija 2015.
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X. Rok za morebitne pritožbe: vlagatelj, ki meni, da
izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena,
lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa
o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Občina Cankova
Št. 410-0001/2015-2

Ob-2321/15

Na podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača (Uradni list
RS, št. 116/07), Odloka o proračunu Občine Divača za
leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2015)
in Sklepa o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
in vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini
Divača – za leto 2015 št. 410-0001/2015-1 z dne 28. 5.
2015, objavlja Občina Divača
javni razpis
za vrednotenje programov turistične dejavnosti
v Občini Divača – za leto 2015
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje programov turistične dejavnosti na območju Občine Divača.
Iz proračuna Občine Divača se po tem razpisu sofinancirajo turistične prireditve, ki so opredeljene kot vse
prireditve, ki jih ni mogoče obravnavati kot
izključno kulturne, športne ali politične prireditve in jih organizirajo društva iz 3. točke tega razpisa. Turistične prireditve lahko vsebujejo posamezne sestavine kulturnih,
športnih, političnih, družabnih in zabavnih prireditev.
3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– Turistična društva, ki so registrirana za opravljanje turistične dejavnosti,
– Druga društva, ki so poleg turistične dejavnosti
registrirana za opravljanje tudi drugih dejavnosti, pod
pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov,
– Druga društva, ki niso registrirana kot turistična
društva vendar opravljajo turistično dejavnost oziroma
je njihov program turistične narave, pod pogojem, da se
ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali
kulturnih programov.
4. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– Imajo sedež društva in dejavnosti v Občini Divača,
– so organizirani v skladu z Zakonom o društvih
v Republiki Sloveniji.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis:
skupna višina razpisanih sredstev za leto 2015 znaša
8.000,00 EUR in je zagotovljena na proračunski postavki
14030500 »Sredstva za redno delovanje turističnih društev – tekoče leto«.
6. Merila za izbor: programi turistične dejavnosti
se ocenjujejo v skladu z merili iz 4. člena Pravilnika
o vrednotenju programov turistične dejavnosti v Občini
Divača in so sestavni del razpisne dokumentacije, ki
se nahaja na spletni strani Občine Divača, na naslovu,
www.divaca.si.
7. Obrazci za pridobitev sredstev
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Občini
Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri svetovalcu za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni
strani Občine Divača, na naslovu, www.divaca.si.
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Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol, na tel. 05/73-10-938.
8. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je
potrebno vložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu
napis »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Vrednotenje
programov turistične dejavnosti v Občini Divača – leto
2015«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in
polni naslov vlagatelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge oddane do vključno
zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno
po pošti.
9. Rok za predložitev vlog: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti na Občino
Divača osebno ali po pošti v roku 21-tih dni od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vloge odpira in ocenjuje komisija imenovana s sklepom župana.
Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejema poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov 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 opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni
na podlagi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Predlog prejemnikov sredstev se predloži v podpis
županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev.
Sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka za
vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli najkasneje
v roku osmih dni po njegovem sprejemu. Zoper sklep
je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi
upravičenci.
Z izbranim upravičencem bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Občina Divača
Št. 430-27/2015

Ob-2342/15

Občina Zagorje ob Savi,Cesta 9. avgusta 5,1410
Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 96/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 3/13) in sklepa župana št. 430-27/2015 z dne
3. 6. 2015, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev
»Noč pred nočjo 2015 in Zagorska noč 2015«
ob občinskem prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev ob občinskem prazniku Občine Zagorje ob Savi: »Noč pred nočjo 2015«,
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ki bo dne 7. avgusta 2015 in »Zagorska noč 2015«, ki
bo dne 8. avgusta 2015.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko tehnični del
in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in
programski del ter izvedbo projekta kot celote za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od
razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le
programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo
izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenih prostorov, in sicer za prireditev »Noč pred nočjo 2015« s postavitvijo enega
odra pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega
društva Zagorje-mesto in za prireditev »Zagorska noč
2015« s pripravo dveh odrov, in sicer pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto
(ta je postavljen že za prireditev »Noč pred nočjo 2015«)
in dodaten oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob
Savi tako, da sta dne 7. avgusta 2015 prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo 2015« in »Zagorska noč 2015« in zagotovitev glasbenih izvajalcev iz
razpisne dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki
bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih
sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu
podobnih prireditev.
3. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo
izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo
prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne
energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb:
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi v zaprti ovojnici.
Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako
»Ponudba-Ne odpiraj-Razpis »Noč pred nočjo 2015 in
Zagorska noč 2015« ter ime in naslov ponudnika na
hrbtni strani ovojnice ponudbe.
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Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do dne
26. 6. 2015 do 12. ure, v sprejemno pisarno občine
ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele
v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo dne 26. 6. 2015 ob 12.30,
v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo
vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča
župan.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za javni razpis in
dodatne informacije so zainteresiranim na voljo vsak
delovni dan v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Rudi Medved, direktor občinske uprave
(tel. 03/56-55-702).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-31/2015

Ob-2343/15

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, št. 96/14), Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 111/13), Tehničnega pravilnika o objektih in
napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 3/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in
3/13) in Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 30/15), objavlja Občina Zagorje ob Savi
javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa
malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Zagorje ob Savi v letu 2015
l. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih (posameznih ali skupnih) komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) do 50 PE (populacijski ekvivalent) na
območju Občine Zagorje ob Savi v letu 2015.
III. Upravičenci
Upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev za
MKČN so fizične osebe (lastniki / solastniki / imetniki
stavbne pravice) – obstoječih stanovanjskih stavb v Občini Zagorje ob Savi, s prijavljenim stalnim prebivališčem
v Občini Zagorje ob Savi in s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski stavbi za katero se uveljavljajo
nepovratna finančna sredstva.
Dodelitev sredstev je možna samo za fizične osebe
za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstev.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni
upravičen.
Naložba mora biti pred vložitvijo vloge zaključena.
IV. Okvirna višina: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015, pod proračunsko postavko PP91217 – sofinanciranje malih čistilnih naprav, in sicer v višini 50.000,00 EUR.
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V. Višina subvencije
Višina subvencije za posamezno MKČN je 40 %
upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR
za posamezno stavbo.
V primeru sofinanciranja skupne MKČN za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije (do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR)
upravičena vsaka posamezna stavba, vendar seštevek
vseh subvencij za skupno MKČN, ne sme presegati
40 % vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno
MKČN.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove opreme,
– strošek geološko geotehničnega poročila.
VI. Pogoji in merila za pridobitev sredstev: pogoji in
merila za pridobitev sredstev so podrobneje opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pisemskih ovojnicah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis MKČN 2015« od
objave razpisa do vključno 30. 11. 2015. Na zadnji strani
pisemske ovojnice morajo biti navedeni podatki vlagatelja vloge (ime in priimek, naslov).
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana
zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali
oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
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VIII. Odpiranje in obravnava vlog: odpiranje ter
obravnavo vlog bo izvedla posebna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala
enkrat mesečno in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu za vloge prispele v preteklem mesecu. Odpiranje
vlog ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja
vlog. Z upravičenci bo sklenjena pogodba za dodelitev
nepovratnih sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi
z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan na Občini Zagorje ob Savi – Sprejemna pisarna, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpisno
dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo: za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko za tehnična vprašanja
obrnete na Iva Vrtačnika, na tel. 03/56-55-703 ali po
e-pošti: ivo.vrtacnik@zagorje.si oziroma Milana Fakina,
na tel. 03/56-67-704 ali po e-pošti: milan.fakin@komunala-zagorje.si. V primeru pravnih vprašanj, pa se lahko
obrnete na Majo Sluga, na tel. 03/56-55-715 ali po e-pošti: maja.sluga@zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi
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Javne dražbe
Št. 478-15/2015-421

Ob-2300/15

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS) – (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G
in 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za
leto 2015 oziroma Načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem, ki ga je Občinski svet Občine Ljutomer
potrdil na seji dne 7. 1. 2015 in 15. 4. 2015, objavlja
Občina Ljutomer
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe:
2.1. Poslovni prostori v stavbi na Ormoški cesti 3
v Ljutomeru:
– Posamezni del št. 5, v stavbi 360, k.o. 259 Ljutomer (ID 5553271), v velikosti 87,40 m2, s pripadajočim
deležem na skupnem delu stavbe v etažni lastnini;
– Posamezni del št. 6 v stavbi št. 360, k.o. 259 Ljutomer (ID 5553272), v velikosti 218,90 m2, s pripadajočim deležem na skupnem delu stavbe v etažni lastnini.
2.2. Stavbno zemljišče parc. št. 2549/0, k.o. 259
Ljutomer (ID 4651471), v velikosti 254 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
Poslovni prostori pod točko 2.1. se nahajajo znotraj
poslovno-stanovanjskega objekta na Ormoški cesti 3
v Ljutomeru. Za stavbo na Ormoški cesti 3, Ljutomer je
izdelana energetska izkaznica. Del poslovnih prostorov,
ki se prodajajo, v velikosti 43,59 m2, je oddanih v najem.
Stavbno zemljišče pod točko 2.2. s parc. št. 2549/0,
k.o. 259 Ljutomer, je namenjeno za parkirne površine.
Vse nepremičnine se prodajajo kot celota (posameznih nepremičnin ni možno kupiti) in so na prodaj po
sistemu videno–kupljeno, v zatečenem stanju.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja.
5. Izklicna cena (brez DDV) v EUR:
– etažni del št. 5 v stavbi št. 360, k.o. 259 Ljutomer:
48.009,31 EUR,
– etažni del št. 6 v stavbi št. 360, k.o. 259 Ljutomer:
120.264,98 EUR,
– parc. št. 2549/0, k.o. 259 Ljutomer: 5.080,00 EUR.
Skupaj: 173.354,29 EUR.
Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR.
Kupnina za zemljišča zajema vrednost nepremičnin
v zatečenem stanju.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin
(overitev, davki, ZK predlog) krijejo kupci. Ponudniki
sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Proda-

jalec krije stroške cenitve nepremičnin ter objave javne
dražbe.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec se zaveže
kupnino plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Pred
plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem
roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se
kupcu ne vrne.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v torek, 23. junija 2015 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).
8. Višina varščine
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati
varščino v višini 10 % izklicne cene vrednosti nepremičnin, na račun Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino, drugim se vplačana varščina vrne (brez obresti)
v 15 dneh po prejetju izida dražbe.
Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju
ne pristopi, se mu varščina ne vrne.
9. Informacije o javni dražbi: interesenti lahko dobijo
dodatne informacije o dražbi na Občini Ljutomer, Vrazova
ulica 1, pri Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45. Ogled predmeta javne dražbe je možen po poprejšnjem dogovoru.
10. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne
osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično
številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži,
za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni
dokument (fizične osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel
blokiranega računa (pravne osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo
DURS (fizične in pravne osebe),
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji.
11. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna
pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po končani
javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko Občina Ljutomer podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, Občina Ljutomer
zadrži njegovo varščino.
12. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Ljutomer
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Razpisi delovnih mest
Št. 900-1/2015

Ob-2309/15

Svet Centra za socialno delo Cerknica, na podlagi
27. člena Statuta Centra za socialno delo Cerknica in
sklepa 2. seje Sveta Centra za socialno delo Cerknica,
z dne 28. 5. 2015, razpisuje prosto delovno mesto za
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Cerknica
Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45l/94,
Oldč US:U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98,
36/00 – zpdzc, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07
Odl. US: U-I 11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) in 27. člena
Statuta Centra za socialno delo Cerknica, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih
z zakonom, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa
za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa
za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Od kandidatov se pričakuje, da svetu predstavijo
program dela oziroma vizijo dela za mandatno obdobje
Centra za socialno delo Cerknica največ na dveh straneh.
Izbrani kandidat/ka bo sklenil/la delovno razmerje
za določen čas 5 let, in sicer za obdobje imenovanja.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti
na naslov: Center za socialno delo Cerknica, Partizanska 1a, 1380 Cerknica, z oznako »Prijava na razpis za
direktorja – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Cerknica

dilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije
na predlog notarke Mateje Andrejašič iz Kranja razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika pri
notarki Mateji Andrejašič iz Kranja
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku,
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 02/02-132/15

Ob-2345/15

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih
in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto
zdravnik specialist V/VI – m/ž – predstojnik
organizacijske enote Varstvo otrok in mladine
za mandatno dobo 4 let,
z možnostjo ponovnega imenovanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri –
zdravnik;
– specializacija iz pediatrije;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Ob-2330/15

Ob-2347/15

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno bese-

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
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no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarja Blaža Hrovatina iz Ljub
ljane razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Blažu Hrovatinu iz Ljubljane
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 35430-5/2015-1

Ob-2340/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13 in 38/14; v nadaljevanju: ZVO-1), enajste
alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
(Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5
(objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), v skladu s Programom porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016, ki ga je
Vlada Republike Slovenije sprejela dne 14. 5. 2015,
Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015,
potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
št. 47602-8/2015/12 z dne 28. 5. 2015 in v skladu s Pogodbo št. 2550-15-311000 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
v letih 2015 in 2016, Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 33SUB-OB15
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti starejših stanovanjskih
stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu
za kakovost zraka
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet in namen javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude občanom za nove naložbe starejših
stanovanjskih stavb, katerih namen je poleg zmanjšanja
rabe energije tudi zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 na območjih Republike Slovenije – na
območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje, ki
so uvrščena v razred največje obremenjenosti, in za katere je Vlada Republike Slovenije izdala odlok o načrtu
za kakovost zraka (v nadaljevanju: območja s sprejetim
odlokom o načrtu za kakovost zraka), v okviru naslednjih
ukrepov:
A – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
B – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
C – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega
zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski
stavbi,
D – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
E – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski
stavbi,
F – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka v starejši stanovanjski stavbi,
G – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe.

A – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke tipa
voda-voda, zemlja-voda in zrak-voda. Toplotna črpalka
mora dosegati grelna števila pri zahtevanih pogojih, kot
izhaja iz spodnje tabele:
tip ogrevalne toplotne črpalke
voda/voda
zemlja/voda
zemlja/voda (direktni uparjalnik)
zrak/voda

grelno
število
(COP)
5,2
4,4
4,6
3,5

pogoj
W10/W35
B0/W35
E4/W35
A2/W35

Grelna števila morajo biti določena po standardu
SIST EN 14511-2, -3.
Pri ogrevalni toplotni črpalki z zvezno regulacijo
moči je za določitev grelnega števila pri navedenem
pogoju, kot je določeno v zgornji tabeli, še sprejemljiva
delna moč, ki je enaka ali večja od 60 % največje moči
naprave, oziroma pri toplotni črpalki zrak/voda enaka ali
večja 60 % moči pri pogoju A-7/W35.
B – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo nove toplotne postaje, ki bo
zamenjala obstoječo kurilno napravo in bo priključena
na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije.
C – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega
zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski
stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega
pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev,
z vgradnjo novega energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo UW
≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko
učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti
zunanjega stavbnega pohištva morajo biti določene po
standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.
Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajeni skladno z navodili proizvajalca oziroma
dobavitelja zunanjega stavbnega pohištva ter skladno
z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in
tesnilnih materialov na predhodno pripravljeno odprtino. Tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti
izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva. Upoštevani bodo
le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim
tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim,
vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji
strani ter toplotno in zvočno izolacijskim materialom
med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za
ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo
neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema
tesnjenja.
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D – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj
18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina
toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnega
sistema s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in
sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).
V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen
fasadni sistem s toplotno izolacijo, se lahko izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne
dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost
toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ =
0,045 W/mK in debelina obstoječe toplotne izolacije
(dobst), ki je razvidna iz merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja.
Z dodano novo izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano
razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K:

d����
d����
�
�
� 4,0 m K�W
W
0,045 �mK λ����

E – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski
stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne izolacije strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotne
izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne
izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije (d) strehe je lahko tudi manjša, če je izkazano
razmerje λ/d ≤ 0,150 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤
0,150 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje
naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Pri navedenem
izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne
upošteva.
F – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ene od oblik centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo).
Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno
z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote
odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku
centralnega sistema in specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h). Naprave za lokalno
prezračevanje morajo dosegati vsaj 65 % energijsko
učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka.
G – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito obnovo starejše eno-ali dvostanovanjske
stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu
računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po
metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 35
kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske
podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki
so objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Ustreznost načrtovane obnove starejše eno- ali
dvostanovanjske stavbe se preverja na podlagi izraču-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na »PHPP« za obstoječe in obnovljeno stanje, starega
oziroma novega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo
obnove PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij
ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).
Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s standardom SIST EN
14351-1:2006+A1:2010, z najmanj trojno zasteklitvijo,
in sicer po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno
z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati
vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema in specifično rabo električne energije
za pogon največ 0,45 W/(m3/h).
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Stavba mora
najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov
energije. Delež obnovljivih virov energije se pri toplotni
oskrbi lahko zagotovi s sprejemniki sončne energije ali
drugim sistemom z uporabo obnovljivih virov energije.
Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih
toplotnih potreb stavbe.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829:
n50 ≤ 1,2 h-1.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se zagotavljajo na podlagi Programa porabe
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015
in 2016.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je
4.000.000 EUR.
b) Višina nepovratne finančne spodbude za posamezne ukrepe
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva
in bo izveden na določeni nepremičnini, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo.
A – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 3.100 EUR za toplotno črpalko tipa voda/voda ali
zemlja/voda;
– 1.250 EUR za toplotno črpalko zrak/voda.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote, toplotnega
zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote,
ustrezno varovalno in krmilno opremo.
B – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
1.250 EUR na posamezno stanovanje.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami;
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
C – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
125 EUR na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanje.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter nakup in vgradnjo novega;
– nakup in vgradnjo senčil;
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih
polic;
– popravilo in zaključno obdelavo špalet.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali
vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje dodatnega novega zunanjega stavbnega pohištva in povečanja površine obstoječega zunanjega stavbnega pohištva.
D – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
15 EUR na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade
enostanovanjske stavbe in za največ 150 m2 toplotne
izolacije fasade na posamezno stanovanje pri dvostanovanjski stavbi.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka
(»cokla«);
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic;
– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
E – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejše eno- ali dvostanovanjske
stavbe

Št.

Vrste izolacijskih materialov:
I. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega
izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni
kosmiči ipd.);
II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega
izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in
naravnega izvora;
III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in
ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani
polistiren ipd.).
Spodbuda bo lahko dodeljena za največ:
– 200 m2 za samostojno stoječo enostanovanjsko
hišo in
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Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
12 EUR na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru posameznega
stanovanja.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije, vključno
s parno zaporo;
– nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma
drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vzdolžno letvanje;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo
estriha oziroma druge zaključne obloge.
F – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka v starejši stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
2.500 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega
sistema za posamezno stanovanje oziroma največ
380 EUR na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka
z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi
elementi;
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka
s toploto zemlje ali vode.
G – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede
na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano
površino stavbe, kot je opredeljeno v tabeli:

Obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na območju
s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka
Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m2a)
≤ 20
≤ 35
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Najvišji znesek na enoto EUR/m2
I. skupina

II. skupina

III. skupina

200
163

156
125

119
94

– 150 m2 za vrstno hišo ali za eno stanovanje
v dvojčku ali za stanovanje v samostojni hiši z dvema
stanovanjema.
Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli upravičeni osebi za stavbo, ki izpolnjuje
pogoje tega ukrepa in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2
vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna
spodbuda je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega zunanjega stavbnega pohištva (do 1.500 EUR), pri
čemer vhodna in garažna vrata niso predmet dodatne
spodbude.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
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– lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe
ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo
naložba izvedena;
– družinski član (zakonec, zunajzakonski partner,
otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek,
vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvi alineji
te točke, z njegovim pisnim soglasjem;
– najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim
soglasjem lastnika.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) predmet nepovratne finančne spodbude je lahko
samo nova naložba
Nova naložba je naložba v/na eno- ali dvostanovanjski stavbi ali v/na posamezni stanovanjski enoti
tri- in večstanovanjske stavbe, ki se bo začela izvajati
po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo
za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne
in rabljenih strojnih naprav ali opreme.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva.
Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga za ukrepe A-F je popolna, ko upravičena
oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri
bo izvedena naložba, razen v primeru izvedbe naložbe
v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
– kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom
1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne
razpolaga, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
– kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi;
– potrdilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in
današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske
uprave Republike Slovenije;
– soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine,
eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in
večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik
oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije. Soglasje solastnika ni potrebno, če je
soupravičena oseba;
– kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne
območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena;
– fotografijo stavbe, iz katere bo razvidna hišna
številka stavbe;
– veljaven predračun izvajalca (če iz predračuna
ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun
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veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup
in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih proizvodov,
ki vključuje popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca
naprave, opreme ali gradbenega proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki je predmet vloge;
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni
ukrep:
A – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
– fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne
črpalke;
– fotografije prostorov, kamor bosta nameščeni
tako zunanja kot tudi notranja enota oziroma krmilni del
toplotne črpalke v primeru vgradnje toplotne črpalke
zrak/voda;
– v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke
voda-voda vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje, če upravičena oseba z njim že razpolaga;
– merilno poročilo ali certifikat neodvisne evropske inštitucije, akreditirane za izvajanje meritev skladno
s standardom SIST EN 14511-2, -3, oziroma potrdilo o kakovosti toplotne črpalke, če ogrevalna toplotna
črpalka še ni navedena na informativnem seznamu,
objavljenem na spletni strani, www.ekosklad.si. Potrdilo
o kakovosti toplotne črpalke lahko izda Fakulteta za
strojništvo, Univerze v Ljubljani.
B – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
– fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, in prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja,
z označeno lokacijo namestitve toplotne postaje;
– soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije in dokument,
iz katerega bo razvidno, da se toplota za daljinsko ogrevanje generira izključno iz obnovljivega vira energije.
C – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega
zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski
stavbi
– fotografije vseh strani stavbe z označitvijo oken,
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, ki bodo zamenjane,
in pripisom postavke iz predračuna za vsak posamezen
del zunanjega stavbnega pohištva. Če bo naložba izvedena v stanovanjski enoti v tri- in večstanovanjski stavbi,
se lahko predloži fotografije zunanjega stavbnega pohištva, posnete v stanovanju;
– izjava o lastnostih zunanjega stavbnega pohištva skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in standardom SIST EN
14351-1:2006+A1:2010, ki mora vsebovati vrednosti toplotne prehodnosti zunanjega stavbnega pohištva (Uw),
kot je določeno v točki 4.12 in Tabeli E.1 omenjenega
standarda in poročilo o tipskem preskušanju zunanjega
stavbnega pohištva, izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski
komisiji za gradbene proizvode, iz katerega morajo biti
razvidne vrednosti toplotne prehodnosti zasteklitve (Ug)
in profila (Uf), vrednosti linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila
zasteklitve zunanjega stavbnega pohištva, če zunanje
stavbno pohištvo še ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani, www.ekosklad.si.
D – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
– izjava o lastnostih toplotne izolacije fasadnega
sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje
gradbenih proizvodov ali po Zakonu o gradbenih pro
izvodih – ZGPro-1 (Uradni list RS, št. 82/13), če bo debelina toplotne izolacije manjša od 18 cm;
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– fotografije vseh strani (fasad) stavbe pred izvedbo naložbe;
– fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina obstoječe izolacije, izmerjena
z merilnim trakom, ki se predložijo le v primeru, če se
bo uveljavljala že vgrajena toplotna izolacija, ki ne bo
odstranjena;
– 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.
E – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski
stavbi
– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih pro
izvodov ali po Zakonu o gradbenih proizvodih – ZGPro-1
(Uradni list RS, št. 82/13), če bo debelina na novo vgrajene toplotne izolacije manjša od 30 cm;
– fotografije strehe ali stropa proti neogrevanemu
prostoru pred izvedbo naložbe, iz katerih bo razvidna
površina, kamor bo položena toplotna izolacija.
F – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka v starejši stanovanjski stavbi
– fotografija prostora, kamor bo nameščena prezračevalna naprava, na kateri se označi lokacija namestitve prezračevalne naprave;
– merilno poročilo skladno s standardom SIST EN
308 za centralne prezračevalne naprave oziroma tehnični list za lokalno prezračevalno napravo, če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu,
objavljenem na spletni strani, www.ekosklad.si.
Vloga za ukrep G – celovita obnova starejše enoali dvostanovanjske stavbe je popolna, ko upravičena
oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti oziroma drugo ustrezno dovoljenje v primeru obnove stavbe;
– projekt za gradbeno dovoljenje (PGD): vodilna
mapa, načrt arhitekture; projekt za izvedbo (PZI): načrt
arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, oboje v merilu 1:50 in načrte obstoječega
stanja;
– soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, kjer
bo izveden ukrep, če upravičena oseba ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, na predpisanem obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije. Soglasje solastnika ni
potrebno, če je soupravičena oseba;
– dokazilo o toplotnih karakteristikah zunanjega
stavbnega pohištva, skladno s standardom SIST EN
14351-1:2006+A1:2010, iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega
stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf)
ter o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi
(ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve;
– dokazilo o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;
– merilno poročilo skladno s standardom SIST EN
308 za centralne prezračevalne naprave, če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani, www.ekosklad.si;
– tehnični list generatorja toplote (toplotna črpalka,
kurilna naprava ipd.), če generator toplote ni naveden na
informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani,
www.ekosklad.si;
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– izračuna energijske učinkovitosti po metodi
»PHPP« za obstoječe in za obnovljeno stanje (tiskana
izpisa in priloženi datoteki MS Excel na zgoščenki), ki
se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, podata za klimatske podatke, ki so objavljeni na spletni strani, www.
ekosklad.si;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih
materialov v odstotkih ( %) po skupinah;
– fotografije obstoječe stavbe z vseh strani s hišno
številko;
– fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih
bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal,
zunanjega stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata),
ogrevalnega sistema ipd.;
– fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina obstoječe izolacije, izmerjena
z merilnim trakom, ki se predložijo le v primeru, če se
bo uveljavljala že vgrajena toplotna izolacija, ki ne bo
odstranjena.
c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske
učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.
Po 26. 9. 2015 morajo biti ogrevalni sistemi in sistemi za pripravo tople sanitarne vode (strojne naprave
ali oprema) skladni z zahtevami Uredbe o tehničnih
zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/14), Uredbe
o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede
rabe energije in drugih virov (Uradni list RS, št. 65/14)
in izvedbenimi predpisi:
– Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 (UL EU, št.
L239/2013),
– Uredbo Komisije (EU), št. 811/2013 (UL EU, št.
L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije
(EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013);
– Uredbo Komisije (EU) št. 814/2013 (UL EU, št.
L239/2013),
– Uredbo Komisije (EU), št. 812/2013 (UL EU, št.
L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije
(EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013).
d) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Upravičena oseba lahko z eno vlogo kandidira in
pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi
za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega
poziva, razen v primeru ukrepa G, ko upravičena oseba
ne more v okviru iste stanovanjske stavbe kandidirati
še za ukrepe A-F.
e) gradbeno dovoljenje, izdano pred 1. 1. 2003
Obstoječa stanovanjska stavba in njeni deli, v katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo
biti zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem oziroma
v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Skladnost
gradnje stanovanjskih stavb bo preverjana na podlagi
gradbenega dovoljenja za stavbo in njene dele oziroma
potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu,
ki ga upravičena oseba priloži vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude. V primeru dvoma o skladnosti gradnje s priloženim gradbenim dovoljenjem, bo
Eko sklad upravičeno osebo pozval k predložitvi projektne dokumentacije, na podlagi katere je bilo predmetno
gradbeno dovoljenje izdano.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za starejše stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je
bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem
pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni po
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1. 1. 2003, nepovratna finančna spodbuda ne more biti
dodeljena. Do nepovratne finančne spodbude za ukrep
G so upravičene tudi osebe, ki morajo zaradi celovite
obnove pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
f) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma
opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to
usposobljen izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo
(seznam ustreznih šifer dejavnosti za posamezne ukrepe je objavljen na spletni strani Eko sklada).
Naložbo vgradnje toplotne črpalke lahko izvede
le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco
pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih
črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je
bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen
če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično
zaprta.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in
opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta
po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Eno- ali
dvostanovanjske stavbe, za katero je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda za ukrep G, ni dovoljeno
odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne
spodbude.
h) posebnosti območij s sprejetim odlokom o načrtu
za kakovost zraka
Nepovratna finančna spodbuda za ukrep A – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje starejše
stanovanjske stavbe ne more biti dodeljena, če občinski
akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju
drug prednostni način ogrevanja.
i) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda 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 zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS,
št. 96/14). Če je upravičena oseba v okviru iste naložbe
za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet
spodbude po tem javnem pozivu, že prejela nepovratno
finančno spodbudo, za izvedbo tega ukrepa ne more
več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu.
5. Poleg nepovratne finančne spodbude tudi hkratna možnost pridobitve kredita
Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne
spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti
tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje
okoljskih naložb občanov. Vsota nepovratne finančne
spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov
naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna
finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo
odobrenega kredita Eko sklada.
6. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude
do treh let po izplačilu nepovratne finančne spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev,
skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili
javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje
prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne
finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske
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porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe
o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik
nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno dobljene nepovratne finančne spodbude.
7. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki
si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna
tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za
prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu
na spodaj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po
pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo
tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in
petek, med 13. in 15. uro.
8. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv
od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije
dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar
najkasneje do 31. 12. 2015.
Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili
in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13;
v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje.
10. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upravičeni osebi na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude skladno z izdano dokončno
odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe za ukrepe A-F je 6 mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Če je upravičena oseba pridobila pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj
treh ukrepov od A-F v okviru iste stanovanjske stavbe
ali stanovanja na podlagi iste vloge, je rok za zaključek
naložbe 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude.
Rok za zaključek naložbe za ukrep G je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum
zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma
posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po iz-
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teku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih
razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude
roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso
izpolnjeni.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe od
A–F mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
– izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni
ukrep na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani upravičene osebe in
izvajalca posameznega ukrepa;
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del,
gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za
celotno naložbo;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje;
– fotografije o izvedeni naložbi;
– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:
A – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
– v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke
voda-voda, vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje, če le-to ni bilo predloženo ob vlogi.
B – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
– podpisano pogodbo o dobavi in odjemu toplote.
C – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
– fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so
razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje
v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže.
D – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe,
tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku
ob vgrajenem materialu).
E – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe,
tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku
ob vgrajenem materialu).
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrep G –
celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
– izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni
ukrep na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
podpisano s strani upravičene osebe in izvajalca posameznega ukrepa;
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del,
gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva
(okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata),
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal,
obodnih zidov in strehe pri izvedbi celotnega toplotnega
ovoja stavbe;
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo ogrevalnega sistema z generatorjem toplote;
– račun za izvedbo meritev zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih
alinej;
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– fotografije izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla,
obodne zidove, streho ipd., vse posneto med vgradnjo
z merilnim trakom ter rešitve toplotnih mostov), 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),
– fotografije vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave);
– fotografije ogrevalnega sistema z generatorjem
toplote;
– fotografijo dokončane stavbe;
– fotografije meritev zrakotesnosti stavbe, posnete
med izvajanjem postopka, in fotografijo izmerjene vrednosti na napravi;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti
stavbe po standardu SIST EN 13829 in fotografija izmerjene vrednosti na napravi, posneta med meritvijo;
– izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni
sposobnosti stavbe, ki se nahaja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, podpisano s strani
upravičene osebe, odgovornega nadzornika gradnje in
odgovornega vodje projekta.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača v 60 dneh
po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun upravičene osebe, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna
spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita
Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi
računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-6/2015-1

Ob-2341/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13 in 38/14; v nadaljevanju: ZVO-1),
enajste alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5
(objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), v skladu s Programom porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016, ki ga je
Vlada Republike Slovenije sprejela dne 14. 5. 2015, Rebalansom poslovnega in finančnega načrta Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2015,
ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila s sklepom
št. 47602-8/2015/12 dne 28. 5. 2015 in v skladu s Pogodbo št. 2550-15-311000 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
v letih 2015 in 2016, Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 34SUB-OB15
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih
stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu
za kakovost zraka
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet in namen javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude občanom za nove naložbe starejših
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večstanovanjskih stavb (t.j. stavb s tremi ali več stanovanji), katerih namen je poleg zmanjšanja rabe energije tudi zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka
s PM10 na območjih Republike Slovenije – na območjih
občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje, ki so uvrščena
v razred največje obremenjenosti, za katere je Vlada
Republike Slovenije izdala odlok o načrtu za kakovost
zraka (v nadaljevanju: območja s sprejetim odlokom
o načrtu za kakovost zraka), v okviru naslednjih ukrepov:
A – toplotna izolacija fasade
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.
A – toplotna izolacija fasade
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj
18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina
toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih
sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in
sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).
V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen
fasadni sistem s toplotno izolacijo, se lahko izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne
dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045
W/mK in debelino obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki
je razvidna iz merilnega traku na fotografiji obstoječega
stanja. Z dodano novo izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano
razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K:
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B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne izolacije strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotne
izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne
izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije (d) strehe je lahko tudi manjša, če je izkazano
razmerje λ/d ≤ 0,150 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤
0,150 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje
naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Pri navedenem
izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne
upošteva.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznanistroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se zagotavljajo na podlagi Programa porabe
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015
in 2016.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
3.000.000 EUR.
b) Višina nepovratne finančne spodbude za posamezen ukrep
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva,
in bo izveden na določeni večstanovanjski stavbi, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo.
Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje ukrepov v večstanovanjskih stavbah, ki sta predmet tega
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javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena
v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na
njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno
šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik
stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč.
Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno
višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno
delo o denarni socialni pomoči.
A – toplotna izolacija fasade
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
15 EUR na m2 toplotne izolacije fasade za največ 150 m2
na stanovanje v večstanovanjski stavbi.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka
(»cokla«);
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic;
– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
12 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti
neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije, vključno
s parno zaporo;
– nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma
drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vzdolžno letvanje;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo
estriha oziroma druge zaključne obloge.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki
je predmet javnega poziva;
– etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– družinski član (zakonec, zunajzakonski partner,
otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastor,
vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvih dveh
alinejah te točke, z njegovim pisnim soglasjem;
– najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi,
kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva,
s pisnim soglasjem lastnika.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) predmet nepovratne finančne spodbude je lahko
samo nova naložba
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec
naložbe upravičeni osebi izdal veljaven predračun za
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izvedbo enega ali obeh zgoraj navedenih ukrepov, ki se
bosta začela izvajati v/na večstanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva.
Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih
oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
57/08, 87/11 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: stanovanjski zakon), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi
pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik
upravičenih oseb.
Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži
v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge:
– seznam solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov stanovanj v več stanovanjski stavbi, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali
s.p. oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske
stavbe, z razvidnimi solastniškimi deleži v elektronski
obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– soglasje lastnikov večstanovanjske stavbe v zakonsko predpisanem obsegu ali etažnih lastnikov v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže za izvedbo posameznega ukrepa, in sicer
zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– soglasje lastnikov večstanovanjske stavbe v zakonsko predpisanem obsegu ali etažnih lastnikov v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun rezervnega sklada, če je
račun izvajalca naložbe že v celoti poravnan;
– pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje
v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in
pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne
finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem
upravnem postopku zastopa upravnik, predsednik skupnosti lastnikov, drugi pooblaščenec ali skupni predstavnik upravičenih oseb, in sicer zbirno na predpisanem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije v obsegu
solastniških deležev, kot izhaja iz druge alineje tega
odstavka;
– veljavni predračun izvajalca (če iz predračuna ni
razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup in
vgradnjo toplotne izolacije, ki vključuje popis del, vrsto,
debelino in površino toplotne izolacije, za fasado pa tudi
naziv fasadnega sistema;
– fotografija stavbe, iz katere bo razvidna hišna
številka stavbe;
– kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, če je večstanovanjska stavba, kjer se bo naložba
izvajala, kulturno varstveno zaščitena;
– lastnik stanovanja, ki uveljavlja ustrezno višjo
spodbudo kot socialno šibek občan, predloži originalni
izvod ali overjen prepis odločbe Centra za socialno delo;
– soglasje lastnika in/ali solastnika večstanovanjske
stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi ali
etažnega lastnika in/ali solastnika stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet
javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik ali etažni
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lastnik tega stanovanja, na predpisanem obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije;
– dodatne obvezne priloge glede na izbrani ukrep:
A – toplotna izolacija fasade
– fotografije vseh strani (fasad) stavbe pred izvedbo naložbe;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih pro
izvodov ali po Zakonu o gradbenih proizvodih – ZGPro-1
(Uradni list RS, št. 82/13), kolikor bo debelina na novo
vgrajene toplotne izolacije manjša od 18 cm;
– fotografija že vgrajene toplotne izolacije fasade,
iz katere bo razvidna debelina obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim trakom, ki se jo predloži le v primeru,
če se bo uveljavljala že vgrajena (obstoječa) toplotna
izolacija, ki ne bo odstranjena;
– 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.
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
– fotografije strehe ali stropa proti neogrevanemu
prostoru pred izvedbo naložbe, iz katerih bo razvidna
površina, kamor bo položena toplotna izolacija;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih pro
izvodov ali po Zakonu o gradbenih proizvodih – ZGPro-1
(Uradni list RS, št. 82/13), kolikor bo debelina na novo
vgrajene toplotne izolacije manjša od 30 cm.
c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske
učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.
d) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Upravičena oseba lahko z eno vlogo kandidira in
pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi
za oba posamezna ukrepa, ki sta predmet tega javnega
poziva.
e) gradbeno dovoljenje, izdano pred 1. 1. 2003
Obstoječe večstanovanjske stavbe in njeni deli,
v katerih bosta izvedena ukrepa tega javnega poziva,
morajo biti zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem
oziroma v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za starejše večstanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003,
morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe,
zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem
javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili
zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna finančna spodbuda
ne more biti dodeljena.
f) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo
Izvedbo ukrepa, ki je predmet nepovratne finančne
spodbude, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec
z ustrezno registrirano dejavnostjo (seznam ustreznih
šifer dejavnosti za posamezen ukrep je objavljen na
spletni strani Eko sklada).
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrep, za katerega je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina
ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Ured-

Stran

1084 /

Št.

39 / 5. 6. 2015

bi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS,
št. 96/14). Če je upravičena oseba v okviru iste naložbe
za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet
spodbude po tem javnem pozivu, že prejela nepovratno
finančno spodbudo, za izvedbo tega ukrepa ne more
več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu.
5. Poleg nepovratne finančne spodbude tudi hkratna možnost pridobitve kredita
Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne
spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti
tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje
okoljskih naložb. Vsota nepovratne finančne spodbude
in kredita ne sme presegati priznanih stroškov naložbe.
6. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude
do treh let po podpisu pogodbe o izplačilu nepovratne
finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbo
naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
prejema do vračila neupravičeno dobljene nepovratne
finančne spodbude.
7. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki
si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna
tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za
prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu
na spodaj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po
pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo
tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in
petek, med 13. in 15. uro.
8. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv
od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najkasneje
do 31. 12. 2015.
Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje.
10. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upravičeni osebi na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu ne-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
povratne finančne spodbude skladno z izdano dokončno
odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum
zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma
posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku
roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude roka
za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe pogoji
za izplačilo niso izpolnjeni.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno
vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe oziroma upravnika ali predsednika skupnosti lastnikov, drugega pooblaščenca ali skupnega predstavnika upravičenih oseb;
– izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni
ukrep na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani upravičene oseba oziroma
upravnika ali predsednika skupnosti lastnikov, drugega
pooblaščenca ali skupnega predstavnika upravičenih
oseb in izvajalca posameznega ukrepa;
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del
in gradbenih proizvodov za celotno naložbo;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje, če je predmetni račun izvajalca naložbe že v celoti
poravnan;
– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako
da bo vidna debelina vgrajenega izolacijskega materiala
(posnetek merilnega traku ob vgrajenem izolacijskem
materialu);
– fotografije izvedene naložbe.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača
v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih
dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun
izvajalca naložbe. Če je račun za izvedeno naložbo
v celoti že poravnan, se nepovratna finančna spodbuda
izplača na bančni račun rezervnega sklada večstanovanjske stavbe oziroma na račun upravičene osebe
v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru, ko je upravičena oseba za predmetno naložbo prejela tudi kredit
Eko sklada in je višina odobrenega kredita enaka višini
priznanih stroškov naložbe, se dodeljena nepovratna
finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo predhodno odobrenega kredita Eko sklada. Znesek
izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju
pogojev javnega poziva.
V primeru, da pravico do nepovratne finančne spodbude pridobi socialno šibek občan, se nepovratna finančna spodbuda v višini, kot izhaja glede na posamezni ukrep iz 2. b) točke tega javnega poziva, izplača na
način, kot določa predhodni odstavek, razlika do celotne
višine nepovratne finančne spodbude pa se izplača na
račun socialno šibkega občana.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 255/2015

Ob-2298/15

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15) in Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14)
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo na obrazcih
in v skladu z razpisno dokumentacijo za
javno zbiranje ponudb
oddaje prostora za postavitev samopostrežnih
avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov
ter prigrizkov v Splošni bolnišnici Celje
za obdobje treh let
1. Podatki o naročniku: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, ki jo zastopa direktor mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon., identifikacijska številka za DDV: SI42119022, številka računa:
SI56-0110-0603-0276-827.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja prostorov za postavitev
samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov v Splošni bolnišnici Celje za
obdobje treh let (14 avtomatov za tople napitke in 11
avtomatov za hladne napitke in prigrizke).
3. Priprava ponudbe
Razpisno dokumentacijo, v skladu s katero morate oddati ponudbo, lahko zahtevate na elektronskem
naslovu: katja.ramsak@sb-celje.si, tel. 03/423-30-36.
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni
strani Splošne bolnišnice Celje.
Ponudba mora vsebovati (v skladu z razpisno dokumentacijo):
– Izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba in izjava
ponudnika«,
– Izjavo o ustreznosti živil in embalaže z zahtevami pozitivne zakonodaje o zdravstveni ustreznosti živil
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili – Izjava
številka 1,
– Izjavo o ustreznosti prodajnih avtomatov – Izjava
številka 2,
– Izjavo o vzdrževanju higiene prodajnih avtomatov
– Izjava številka 3,
– Izjavo o zdravstveni ustreznosti izdelkov – Izjava
številka 4,
– Izjavo številka 5,
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih pristojnega organa, in sicer na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS,
– Potrdilo o nekaznovanosti pravne osebe in njenih
zakonitih zastopnikov (potrdilo ne sme biti starejše od
3 mesecev),
– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih pravna oseba ni imela blokiranega TRR in
– Ponudnik mora priložiti k ponudbi predstavitveni
material ponujenih artiklov in cenikov.
Ponudniki lahko ponudbo pošljejo po pošti ali jo
osebno oddajo na spodnjem naslovu.
Ponudnik mora ponudbo v zaprti ovojnici nasloviti
na: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, pravna služba.
»Javno zbiranje ponudb oddaje prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in
hladnih napitkov ter prigrizkov v Splošni bolnišnici Celje
za obdobje treh let« – Ne odpiraj.
Na ovojnici je potrebno označiti tudi naziv in naslov
ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do vključno 19. 6. 2015 do 10. ure v pisni obliki.
Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne
bodo upoštevane. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
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Dodatne podrobnejše informacije o pogojih zbiranja
ponudb dobijo ponudniki pri kontaktni osebi: Katja Ramšak, tel. 03/423-30-36, elektronska pošta: katja.ramsak@sb-celje.si.
Odpiranje ponudb ni javno. Prepozno prispele in
nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil
najvišjo ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo
enako najvišjo ceno, bo strokovna komisija pozvala vse
enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem
roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši
ponudnik izbran z žrebom.
O izboru bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 60404-12/2015-2

Ob-2299/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Infrastruktura d.o.o.: vabi
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala.
Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija: različne lokacije po Sloveniji (točne lokacije navedene v navodilu za oblikovanje ponudbe).
Predmet prodaje obsega: cca 135 ton neuporabnih
tirnic, kretniških delov, DTM (odpadno železo).
Ocenjena vrednost prodaje znaša: 29.700,00 EUR
brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 16. 6. 2015
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna
soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na
tel. 01/29-14-634.
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Št. 478-0019/2012

Ob-2328/15

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) in skladno z Letnim načrtom ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2015,
objavljamo
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec je Občina Komenda, Zajčeva
cesta 23, tel. 01/72-47-400, faks 01/83-41-323, e-mail:
obcina.komenda@siol.net.
2. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 987/5 (493 m2), 988/3 (520 m2), 994/2
(1140 m2), 995/2 (1369 m2), 996/2 (1332 m2 – parcela
je obremenjena s služnostno pravico), 997/2 (1429 m2
– parcela je obremenjena s služnostno pravico), 999/2
(162 m2), 1002/2 (2861 m2 – parcela je obremenjena
s stavbno pravico), 1004 (2112 m2 – parcela je obre-
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menjena s služnostno in stavbno pravico) in 1005/2
(2282 m2 – parcela je obremenjena s služnostno in
stavbno pravico), vse k.o. 1906 Suhadole ter parc.
št. 1333/5, k.o. 1905 Moste (752 m2).
Zemljišča (razen zadnjega) so v območju opuščene
gramoznice, delno zasute z inertnimi odpadki. Območje
se ureja z Odlokom o OPPN območja 03 – gramoznica (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 09/09,
02/11) in je v postopku pogodbene komasacije, zato se
bo kupec v kupoprodajni pogodbi obvezal, da bo ažurno
in korektno sodeloval v tem postopku. Zemljišče je delno
že komunalno urejeno, v OPPN pa je načrtovana celovita komunalna ureditev območja. Za gradnjo infrastrukture bo s kupci predvidoma podpisana ustrezna pogodba
o opremljanju, po kateri bodo v zameno za plačilo komunalnega prispevka (brez minulih vlaganj) investitorji
(kupci) to infrastrukturo zgradili sami in jo po pridobitvi
uporabnega dovoljenja predali občini. Po predhodnem
dogovoru je možen ogled zemljišč in razpoložljive dokumentacije. Prodaja se vrši po načelu »videno–kupljeno«.
Kasnejše reklamacije niso možne, niti ni možno uveljavljanje morebitnih skritih napak. Parcela 1333/5, k. o.
Moste se nahaja na zahodnem robu Poslovne cone Komenda, ki jo ureja Odlok o lokacijskem načrtu območja
02 poslovno proizvodna cona Ozka dela (Uradne objave
Glasila Občine Komenda št. 07/04, 04/06, 10/06, 06/09,
01/14, 03/14). Parcela je sicer opredeljena kot stavbno
zemljišče (ŽE8, I), vendar po veljavnem lokacijskem
načrtu na njej gradnja objektov ni možna.
3. Izklicna cena znaša 80 €/m2 zemljišča (velja za
zemljišča v k.o. Suhadole) oziroma 70 € (velja za parcelo
v k.o. Moste). V ceno niso vštete davščine, ki jih plača
kupec. V ceno ni vštet komunalni prispevek, ki ga bo
investitor oziroma kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja predvidoma poravnal na način, opisan v predhodni
točki (velja za parcele v k.o. Suhadole). Skupaj s ponudbo
mora kupec predložiti dokazilo o plačilu varščine v višini
10 % ponujene cene. Varščina se šteje v kupnino, neuspešnim kupcem pa se v petnajstih dneh po odpiranju ponudb brezobrestno vrne. Merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponujena cena za m2 zemljišča, ki
pa ne more biti nižja od izklicne. Izklicna cena se lahko
dviga v intervalih po minimalno 1 €/m2. Ponudnik lahko
odda ponudbo za posamezno parcelo, za več parcel ali
za dele posameznih parcel, pri čemer ima ob enaki ponujeni ceni prednost interesent, ki kupuje večji kompleks.
Parcela v k.o. Moste se prodaja le kot celota. Če bo več
ponudnikov oddalo enakovredne ponudbe, bo prodajalec
z njimi izvedel dodatna pogajanja.
4. Pisne ponudbe v zapečateni ovojnici z oznako
ponudnika in pripisom »Ponudba nakup zemljišč – Ne
odpiraj« se lahko oddajo do 15. 6. 2015 do 12. ure, v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda.
Če bo ponudba oddana po pošti, se za pravočasno šteje
ponudba s poštnim žigom najkasneje 13. 6. 2015. Ponudbe lahko posredujejo državljani RS in EU ter pravne
osebe s sedežem v RS in EU. Ponudba mora vsebovati
naslednje podatke in listine:
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– naziv ponudnika (za fizične osebe: ime in priimek,
naslov stalnega bivališča, telefon, e-mail, EMŠO, DŠ
in TRR ter fotokopijo osebnega dokumenta; za pravne osebe: naziv in sedež, telefon, e-mail, MŠ, DŠ in
TRR ter navedbo zakonitega zastopnika – podpisnika
pogodbe),
– predmet ponudbe in ponujena cena (jasno mora
biti izraženo, za katere parcele ali dele parcel je kupec
zainteresiran in ponujena cena za 1 m2 zemljišča),
– pravne osebe priložijo največ mesec dni star izpis
iz sodnega/poslovnega registra, iz katerega je razvidno,
da imajo sedež v RS oziroma EU,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list,
ki ga izda DURS,
– dokazilo o vplačilu varščine na TRR Občine Komenda, št. 01100-0100002366, z navedbo »Ponudba
za nakup zemljišč – varščina« (s plačilom varščine se
šteje, da ponudnik pristaja na vse pogoje, določene
v tem razpisu).
5. Ponudnik lahko ponudbo umakne ali dopolni
do roka za sprejem ponudbe. Če ponudnik ponudbo
umakne, se varščina ne vrne. Ponudniki nosijo stroške
priprave in oddaje ponudbe. Veljavnost ponudbe je vsaj
30 dni od roka za oddajo.
6. Javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 2015 ob
13. uri, v prostorih Občine Komenda. Ponudbe se bodo
obravnavale skladno s 37. členom Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo pred
odpiranjem ponudb izkazati z njegovim pooblastilom.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija,
ki jo bo imenoval župan Občine Komenda. Komisija bo
svoje odločitve ponudnikom pisno sporočila v osmih
dneh po odpiranju.
7. Z izbranim ponudnikom bo v petnajstih dneh po
prejemu pisnega sporočila sklenjena kupoprodajna pogodba. Celotna kupnina se plača na prodajalčev TRR
v tridesetih dneh po podpisu pogodbe. Možno je tudi
obročno plačilo, pri čemer se kupljene nepremičnine
v zemljiško knjigo na ime kupca lahko vpišejo šele po
plačilu celotne kupnine. Če ponudnik podpis pogodbe
zavrne, se varščina ne vrača.
8. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne
pogodbe in lahko vse do podpisa te pogodbe brez odškodnine ali odškodninske odgovornosti ustavi postopek prodaje nepremičnin. V tem primeru se varščina
brez obresti kupcem vrne v petnajstih dneh po odločitvi
o ustavitvi postopka, vendar najkasneje v tridesetih dneh
po odpiranju ponudb.
9. Kupci lahko morebitna dodatna vprašanja v zvezi
z razpisom pošljejo na kupčev e-mail še pet dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Pisni odgovor lahko po
e-mailu pričakujejo naslednji delovni dan po zastavljenem vprašanju. Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na oglasni deski Občine Komenda ter na njenih
spletnih straneh.
Občina Komenda
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2015-4

Ob-2116/15

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik,
z dnem 9. 4. 2015 sprejme v hrambo pravila z nazivom
»Pravila Sindikata Glosa Tehniškega muzeja Slovenije« in jih vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 233, za sindikat, z imenom: Sindikat Glosa Tehniški muzej Slovenije, kratico: Sindikat
Glosa TMS, in sedežem: Tržaška cesta 2, 1000 Ljub
ljana.
Št. 101-9/2015-2

Ob-2174/15

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te odločbe hrani Statut Sindikata delavcev Hypo Alpe Adria
Banke. Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta postane
sindikat pravna oseba.
Popolno ime sindikata je Sindikat delavcev Hypo
Alpe Adria Banke, s sedežem v Orehovi vasi, Vilenska 25a.
Skrajšano ime sindikata je Sindikat Hypo.
Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko
9/2015, z dne 13. 5. 2015.
Identifikacija - matična številka sindikata je
2398982.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2346/15
Financiranje z oglaševanjem:
– 100 % lastnik radijske postaje »Radio Zeleni val«
je Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem 21/A, 1290
Grosuplje (Alpe Adria »Zeleni val« podjetje za radiofuzijo
in marketing, d.o.o., Taborska cesta 38D, Grosuplje).
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Zavarovanja terjatev
SV 346/15

Ob-2320/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 346/15 z dne 29. 5. 2015, so bile nepremičnine, in sicer poslovni prostori v pritličju, v skupni izmeri
254,38 m2 in poslovni prostori v I. nadstropju, v skupni
izmeri 259,04 m2, ki se nahajajo v stavbi na naslovu
Valvasorjeva ulica 12A, 2000 Maribor, ki leži na parceli
številka 438/14 katastrska občina 659 – Tabor, ID znak
659-438/14-0, last zastavitelja CAUTUS zavarovalno
posredništvo d.o.o., Valvasorjeva ulica 12, 2000 Maribor, matična številka 1789678000, do 1/1, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 23. 12. 2004; in kletni prostori,
v skupni izmeri 163,79 m2 ter poslovni prostori v II. nadstropju, v skupni izmeri 129,83 m2, ki se nahajajo v v
stavbi na naslovu Valvasorjeva ulica 12A, 2000 Maribor,
ki leži na parceli številka 438/14 katastrska občina 659
– Tabor, ID znak 659-438/14-0, last zastavitelja Maksa
Edelbaher, rojenega 26. 9. 1953, stanujočega Terčeva
ulica 65, Ribniško selo, 2000 Maribor, do 1/1 na podlagi
notarskega zapisa prodajne pogodbe opravilna številka
SV 1165/08 z dne 5. 11. 2008 notarke Brede Horvat
iz Maribora; zastavljene v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična
številka 2211254000, identifikacijska številka za DDV
SI77752252, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnice Natalije Edelbaher, rojene
11. 5. 1972, stanujoče Terčeva ulica 65, Ribniško selo,
2000 Maribor, in sicer v višini 119.517,15 EUR s pripadki; z obrestmi z letno obrestno mero, ki je sestavljena iz
seštevka veljavnega 6-mesečnega Euriborja in pribitka
v višini 2,750 %, z zapadlostjo terjatve najkasneje do
3. 6. 2030, oziroma na dan odpoklica upnika ob pogojih
iz točk prvič in drugič Sporazuma ter z vsemi obrestmi in
vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel
z uveljavljanjem vračila terjatve, navedene in opredeljene v točki prvič in v točki drugič Sporazuma, nastale na
temelju Pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu
številka 5325/0051066-00 pod I. zgoraj navedenega
notarskega zapisa.
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Objave sodišč

Izvršbe
In 117/2014

Os-2213/15

Izvršitelj Nikola Trifunović iz Novega mesta je dne
4. 5. 2015 ob 10.30 v izvršilni zadevi upnika Stanovanjsko podjetje Lendava, upravljanje z nepremičninami
d.o.o., Kranjčeva ulica 22, 9220 Lendava, ki ga zastopa
Daniel Katalinič, odvetnik v Murski Soboti, proti dolžniku Francu Sobočan, Mohorjeva ulica 4, 9220 Lendava,
zaradi izterjave 347,21 EUR, 753,61 EUR, 935,56 EUR,
1.480,66 EUR, 1.690,11 EUR, 1.614,02 EUR, vse s pp,
opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer nepremičnine na naslovu Lendava, Ulica
heroja Mohorja 4, številka stavbe 4, številka dela 18,
številka stanovanja 12, stoječe na parc. št. 4348/3, k.o.
166 - Lendava.
S to zaznambo izvršbe pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini. Upnik,
ki je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil zastavne
pravice oziroma zemljiškega dolga, pridobi z zaznambo
sklepa o izvršbi pravico dobiti poplačilo iz nepremičnine pred nekom, ki pridobi pozneje na njej zastavno
pravico oziroma zemljiški dolg (drugi in tretji odstavek
170. člena ZIZ).
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 15. 5. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 346/2014

Os-2280/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Marija Vinkovič, 2. Jožica Trobec,
obe Brilejeva ulica 7, Ljubljana, 3. Jule Šmit, 4. Gal
Šmit, oba Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 5. Majda Šmit,
Kovorska 47, Tržič, 6. Alenka Molk, Ulica 28. maja 21,
Ljubljana, 7. Marko Gospodjinački, Podmilščakova
ulica 57, Ljubljana, 8. Gunde Simona, 9. Ela Grubišič,
10. Fabjan Grubišič, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
11. Milan Zupanc, Šišenska cesta 2, Ljubljana, 12. Irena Bolčič, 13. Nejka Bolčič Gajšek, obe Suhadolčanova ulica 11, Ljubljana, 14. Biserka Avsec, Blažičeva
ulica 28a, Ljubljana, 15. Janez Švab, Spodnje Duplje
116, Duplje, 16. Maruša Mlakar, Brilejeva 4, Ljubljana,
17. Matej Romih, 18. Lidija Magajna, 19. Jožef Uhan,
20. Mina Silahić, 21. Borut Ogrinc, 22. Daniela Kerec,
23. Jožef Silvester Kerec, 24. Mirko Fabčič, 25. Breda
Fabčič, 26. Ignacija Marija Velikonja, 27. Liljana Selan,
28. Marija Rakuš, 29. Miha Rozina, 30. Ljubica Lotrič,
vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 31. Vesna Pavšelj, Rakitna 259, Preserje, 32. Mojca Željko, 33. Tanja Željko,
34. Đjuro Klepec, 35. Nada Zupanc, vsi Brilejeva ulica 9,
Ljubljana, 36. Lea Andjelković, Brilejeva ulica 16, Ljub
ljana, 37. Milan Zupanec, 38. Biserka Zupanec, oba

Prešernova cesta 25, Grosuplje, 39. Marija Lipovšek,
Ulica Ivana Suliča 8a, Šempeter pri Gorici, 40. Sonja
Sivka, 41. Franc Ivan Humar, 42. Ana Humar, 43. Marjan Kveder, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 44. Marija Ožura Kveder, Gradnikov trg 1, Piran, 45. Danica Teodorović, 46. Nedeljko Teodorović, 47. Leonardo
Pongrac, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 48. Klemen
Malovrh, Alešovčeva ulica 31, Ljubljana, 49. Marinka
Malovrh Horvat, 50. Leopold Boršič, 51. Ljubica Drinić,
vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 52. Andrej Atanasov,
Gradišče XXV/22, Škofljica, 53. Simona Atanasova,
Janežičeva cesta 25, Ljubljana, 54. Mira Jaćimovič,
55. Goran Petković, 56. Mojca Petković, 57. Franc Pegam, 58. Snežana Pegam, 59. Tahir Ametaj, 60. Sonja
Šušteršič, 61. Atif Kalabić, 62. Safija Kalabić, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 63. Zvonimir Gregorčič, 64. Silva
Gregorčič, oba Kajuhova 24, Sevnica, 65. Sonja Lindič,
66. Ivan Papež, oba Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 67. Peter Bradač, Pod Goricami 75, Brezovica pri Ljubljani,
68. Milorad Ćirić, 69. Marta Ćirić, oba Brilejeva ulica 9,
Ljubljana, 70. Matjaž Uršič, Ulica Milana Majcna 18,
Ljubljana, 71. Alenka Uršič Polh, Barka 26, Vremski
Britof, 72. Nada Tadorović, 73. Janez Vrečer, 74. Marija Kukovič, 75. Gregor Kukovič, 76. Hermina Furlan,
77. Martina Mlakar, 78. Aleš Štefančič, 79. Damjan Tavčar, 80. Helena Tavčar, 81. Matjaž Zibelnik, 82. Vikica
Hvalec Zibelnik, 83. Vilko Grundner, 84. Peter Furlan,
vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 85. Magdalena Furlan,
Topniška ulica 45, Ljubljana, 86. Matej Gelemanovič,
87. Slavica Zibelnik, 88. Frančiška Okorn, vsi Brilejeva
ulica 9, Ljubljana, 89. Igor Čehovin, Grintovška ulica 22,
Ljubljana, 90. Marjana Oltra, 91. Terezija Cvetka Krapež, obe Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 92. Laura Kanyo,
Rejčeva ulica 5a, Nova Gorica, 93. Eset Veliqi, Ulica
Polonce Čude 9, Ljubljana, 94. Ragib Čerimić, Tbilisijska ulica 3, Ljubljana, in 95. Veronika Srbakoska, Gradnikova ulica 5, Ljubljana, ki jih vse zastopa upravnik
Stanovanjska zadruga Tomačevo – Jarše »88« z.o.o.,
Tomačevo 1, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ob
udeležbi: 1. Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128a,
Ljubljana, in 2. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska
cesta 117, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 20. 5. 2015,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe z dne 29. 12.
1982, sklenjene med prodajalcem Zavod za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6 in
kupcema Milošem Drinič in Ljubico Drinič, in sicer za
nepremičnino – v stanovanjskem objektu B-14, v soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje, dvosobno stanovanje, št. 4/11,
v IV. nadstropju, II. stopnišča, s površino 59,15 m2,
ident. št. 1738-1366-79 (stanovanje) in 1738-1366-80
(klet), v stanovanjski stavbi na naslovu Brilejeva ulica 9
v Ljubljani, ki je povezana z zemljiškima parcelama številka 101/3 in 102/28, vse k.o. 1738 – Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
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o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka, Ljubice Drinić.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 563/2014

Os-2184/15

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Tei
Luciji Modrijančič v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A,
Koper – Capodistria, zoper dolžnika Darka Požek, Opekarniška cesta 15/b, Celje, ki ga zastopa Mirjana Belej
– odvetnica, Prešernova ulica 27, Celje, zaradi izterjave
14.323,45 EUR s pp., 4. maja 2015 sklenilo:
Dolžniku Požek Darku se postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mirjana Belej, Prešernova 27, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 5. 2015
N 864/2014

Os-1931/15

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagateljice Maje Mihoci, Jakčeva 37, Ljubljana,
zoper nasprotnega udeleženca Pradeep Kumar Halder,
bivališče neznano, zaradi spremembe imena, dne 13.
aprila 2015 sklenilo:
Za začasnega zastopnika nasprotnega udeleženca
se imenuje odvetnik Andrej Rauter, Trdinova ulica 7,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2015
VL 37926/2015

Os-2220/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana,
ki jo zastopa Mojmira Planinc Robek, Novi trg 8, Novo
mesto, proti dolžniku Arnesu Ibrahimkadić, Tržaška
cesta 40, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Rejc Boštjan – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.427,43 EUR, sklenilo:
dolžniku Arnesu Ibrahimkadić, Tržaška cesta
40, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. mag. Boštjan Rejc, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2015
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Os-2242/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Barbara Koložvari, Verovškova 60B, Ljub
ljana, proti dolžniku Milanu Bojer, Strma pot 5, Izola
– Isola, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica Brankica Savić, Smrekarjeva ulica 3, Izola – Isola, zaradi izterjave
2.411,30 EUR, sklenilo:
dolžniku Milanu Bojer, Strma pot 5, Izola – Isola,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ, postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Brankica Savić, Smrekarjeva 3, Izola.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2015
VL 32043/2015

Os-2243/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Etažni lastniki Moškričeva ulica 46, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana, po odv. Potočan Bojana
– odvetnica, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku: Bor Kovač, Moškričeva ulica 46, Ljubljana; Jelka
Kovač, Usnjarska cesta 8, Kamnik, ki ga zastopa začas.
zast. odv. Mateja Resnik, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
– dostava, Eva Dunja Kovač, Moškričeva ulica 46, Ljub
ljana, zaradi izterjave 321,36 EUR, sklenilo:
dolžnici Jelki Kovač, Usnjarska cesta 8, Kamnik,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Mateja Resnik, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2015
VL 118366/2014

Os-2292/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Porsche
Zavarovalno zastopništvo, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa
Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Bekim Ziberi, Rejčeva ulica 6, Nova Gorica, ki ga zastopa začasni zastopopnik Boštjan Sedmak, Slovenska cesta 54, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 451,17 EUR, sklenilo:
dolžniku Bekim Ziberi, Rejčeva ulica 6, Nova Gorica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi odv. Boštjan
Sedmak, Slovenska cesta 54, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2015

Oklici dedičem
D 153/2010

Os-2296/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Mihelič Dušanu, sinu Alojzija, roj. 12. 8.
1957, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem
v Kočevju, TZO 78, umrlem 23. 3. 2010 v Mariboru.
Eden izmed njegovih dedičev tretjega dednega
reda, ki v konkretnem zapuščinskem postopku pridejo
v poštev za dedovanje na podlagi zakona, saj pokojni
Mihelič Dušan ni zapustil dedičev prvega in drugega
dednega reda, je tudi zapustn. bratranec Fassari Vincenzo-Enzo, ki naj bi živel v Italiji. Vendar pa sodišču
njegov točen naslov ni znan.
Glede na zgoraj navedeno, sodišče s tem oklicem
poziva tega dediča, da se v roku enega leta od objave
tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na spletni strani tukajšnjega sodišča,
zglasi in uveljavlja svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko
obravnavo in zadevo nadaljevalo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 5. 2015
D 165/2014

Os-2201/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Andreju Bordonu, nazadnje
stanujočem v Podpeči št. 30, Črni Kal, umrlega dne
23. 8. 1926.
Sodišču niso znani vsi zakoniti dediči zapustnika
oziroma njihovi potomci. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Bistra Podgornik Tonello, stanujoča Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2015
D 6/2015

Os-2245/15

Karlo Ojo, pok. Ivana, nazadnje stan. Loka 15,
Črni Kal, razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega
sodišča, opr. št. N 86/2008 in določenim datumom smrti
25. 7. 1956, ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2015
D 314/2014

Os-1849/15

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Stojanu Gavriću, rojenem 10. 6.
1962, nazadnje bivajočem na naslovu Alietova ulica 12,
Izola, in umrlem dne 30. 9. 2014.
Iz podatkov sodnega spisa sledi, da zapuščino predstavljajo denarna sredstva na računu pri organizaciji za plačilni promet ter dolgovi.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih, saj so se vsi sodišču znani dediči odpovedali
zapuščini po pokojnem. Zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih
podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 30. 3. 2015
D 88/2014

Os-2002/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pok. Bartolj Jožefi, roj. Ržen,
umrli 30. 7. 1920, z zadnjim bivališčem na naslovu
Kamnje 7, Šentrupert, sodišče poziva dediče I., II., III.
dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine po pok. Bartolj Jožefi, roj. Ržen, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 21. 4. 2015

Oklici pogrešanih
N 11/2014

Os-2181/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Kocjančič Josipa, sina Ivana,
vnuka Mateja, roj. 3. 3. 1896, iz dola pri Hrastovljah, za
mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva,
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 5. 2015
I N 86/2014

Os-2098/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Urške Zorn, Martinuči 11, Renče, ki jo zastopa
odv. pisarna Čehovin & Cvijanović, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer: Jožef Brumat, sin Ivana, roj.
31. 10. 1894 v Renčah, z zadnjim prebivališčem Renče
376, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer
Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešanem razen podatka, da je imel hčerko
Nado Brumat, poročeno Vermont in izpiska iz zemljiške
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knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanega Jožefa Brumata, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 4. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Duler Lilijana, Pameče 92/b, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 70000024989, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d., Koper. gnm‑335334
Kovačič Franka, C. na Markovec 12, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500029813, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnn‑335333
Meglič Boža, Levanjci 2A, Destrnik, zavarovalno
polico, št. 70000087059, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gns‑335353
Pritekelj Darinka, Griže 5, Griže, zavarovalno polico, št. 70000034538, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnk‑335336
Škedelj Renata, Hrastje 15C, Šentjernej, zavarovalno polico, št. 50500072321, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnb‑335345

Spričevala preklicujejo
Hecl Tanja, Levarska ulica 5, Zgornja Polskava,
indeks, št. 01007777, izdala Pedagoška fakulteta.
gns‑335328
Omanović Ajas, C. Cirila Tavčarja 1B, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Prežihovega Voranca Jesenice
za 7. in 9. razred, izdano leta 2012, 2014. gno‑335332
Šinko Matic, Smlednik 21a, Smlednik, indeks, št.
28120192, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gnv‑335350
Tešić Sara, Ivana Rozmana 5, Sežana, obvestilo o
uspehu za 8.A razred OŠ Srečka Kosovela Sežana, leto
izdaje 2014. gnt‑335352
Vedenik Vlasta, Trnovski pristan 6, Ljubljana, diplomo Pravne fakultete, Univerza v Ljubljani, izdana 21. 5.
1985, št. diplome 82/85. gnt‑335327

Drugo preklicujejo
ANNI-INFO, d.o.o., Trstenjakova ulica 1, Ptuj, štampiljko z vsebino: ANNI - INFO, d.o.o. Računovodske in
informacijske storitve ter davčno svetovanje Slovenski
trg 8, 2250 Ptuj. gnz‑335346
Antolič Žiga, Klopce 20c, Slovenska Bistrica, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 8319453.
gnr‑335329
BOŽIDAR DOLNIČAR S.P., Cerkniška ulica 8,
Ljubljana, licenco za prevoznike za vozilo Toyota, št.
012619/002, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnw‑335349
DMH d.o.o., Zaloška cesta 65A, Ljubljana, licenci št.
G007007/05953/013, št. šasije WDD2040021A727459,
reg. št. LJIS-250, št. G007007/05953/016, št. šasije
VF1KMSF0535654695, reg. št. KR84-00K. gny‑335347
Draganović Zaim, Ulica Bratov Mravljakov 1A,
Celje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
611287, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 1998.
gnx‑335348

Horvat Tomaž, Dolenje Selce 17, Dobrnič, voznikovo kartico, št. S3663472, za državo Slovenija, izdal
Cetis d.d. gnu‑335326
Intihar Urška, Prepolje 19, Marjeta na Dravskem
polju, študentsko izkaznico, št. 41120099, izdala Medicinska fakulteta. gnz‑335321
Intihar Urška, Prepolje 19, Marjeta na Dravskem
polju, študentsko izkaznico, št. 41120099, izdala Medicinska fakulteta. gny‑335322
Jurjevec Ivan, Varpolje 18, Rečica ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002031000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnx‑335323
Klashnov Sergej, Cesta 19. oktobra 2, Stari trg pri
Ložu, potrdilo NPK sekač, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto
izdaje 2014. gne‑335317
Klopčič Rok, Pod hribom 14, Lukovica, licenco
št. 012730/003, za tovorno vozilo, reg. št. LJ GN-618.
gnb‑335320
Knedl Kevin, Žice 61a, Sv. Ana v Slov. goricah, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 8319405. m‑9
Korez Matjaž, Gorišnica 172, Gorišnica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500021368001, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnd‑335343
Kosovelj Mateja, Damber 46, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 11070145, izdala Zdravstvena
fakulteta. gnw‑335324
Kržišnik Jerneja, Sv. Andrej 21, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 01008247, izdala Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. gnq‑335330
Lušina Franc, Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice,
digitalno tahografsko kartico, št. 10705000106200, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnu‑335351
Mitrović Dragan, Dilce 30, Postojna, potrdilo NPK
gozdarski sekač, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje
2014. gnc‑335319
Mrlak Tomaž, Pod gozdom 17, Horjul, študentsko
izkaznico, št. 09090406, izdala Univerza v Ljubljani.
gnp‑335331
OMBUS PRIMOŽ OMAN S.P., Rateče 1D, Rateče-Planica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500022619001, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gni‑335338
OSKAR TRANSPORTI SIMONOVIČ, Breg 23,
Žužemberk, dovolilnico za državo 804/03 Ukrajina, št.
279192/U010991. gnh‑335339
OSKAR TRANSPORTI SIMONOVIČ, Breg 23,
Žužemberk, dovolilnico za državo 643/96 Rusija, št.
1093808/U002843. gng‑335340
OSKAR TRANSPORTI SIMONOVIČ, Breg 23,
Žužemberk, dovolilnico za državo 643/09 Rusija, št.
1079045/U011070. gnf‑335341
OSKAR TRANSPORTI SIMONOVIČ, Breg 23, Žužemberk, dovolilnico za državo 398/11 Kazahstan, št.
17142/U006978. gne‑335342
Plavec Damijan, Štrihovec 52, Šentilj v Slov. goricah, preklic digitalne tahografske kartice, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015, pod GNZ335296. gnv‑335354
Plavec Damijan, Štrihovec 52, Šentilj v Slov. goricah,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038074000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnu‑335355
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Plevnik Boris, Pri Brančurniku 4, Prevalje, odločba o izbrisu čolna IZ-588 št. 3734-25-157/2014/ z dne
28. 7. 2014. gnc‑335344
SATU d.o.o., Jenkova ulica 24, Celje, licenco, št.
GE006300/06711. gnf‑335316
Spahić Osman, Šolska ulica 12, Spodnja Idrija,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500041349000,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gng‑335315
Spasojević Miloš, Dilce 30, Postojna, potrdilo NPK
gozdarski sekač, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje
2014. gnh‑335318
Stojanović Jelena, Fabianijeva ulica 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 11090550, izdala Zdravstvena
fakulteta v Ljubljani. gnp‑335356
SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, kovinska, velikosti 4 x 2 cm, barva odtisa je rdeča z napisom zgoraj
SŽ EXPRESS, na sredini je datum na obračanje, spodaj
je napis prevzem 68. gnl‑335335
TURBULENCA d.o.o., Gotska ulica 16, Ljubljana,
licenco, št. G006777/06408/011, za vozilo Ford Mondeo
2.0, reg. št. LJ BC-509, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gnv‑335325
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