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Javni razpisi

Št. 4300-20/2015/146 Ob-1934/16

Druga sprememba javnega razpisa
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij  

in ustvarjanja novih delovnih mest na območju 
izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski 

regiji v obdobju 2010–2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova 5, Ljub ljana, objavlja drugo spremembo Jav-
nega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij 
in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja 
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010–2017, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21/16, 
z dne 18. 3. 2016, Ob-1710/16;

– Točka 2. Razpoložljiva sredstva, se spremeni 
tako, da se sedaj glasi:

»Višina razpisanih sredstev je 6.600.000,00 evrov.
– Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A: 

250.000,00 evrov za leto 2016 in 250.000,00 evrov za 
leto 2017.

– Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop B: 
3.350.000,00 evrov za leto 2016 in 2.750.000,00 evrov 
za leto 2017.

Proračunska sredstva so zagotovljena na proračun-
ski postavki 960610 – Razvoj Pomurja.«.

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in 
v veljavi.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3310-19/2016/3 Ob-1954/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:

– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdar-
ske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih pro izvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 104/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; spremenjene z Uredbo 
(EU) št. 2015/1839 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo 
(UL L št. 270, z dne 15. 10. 2015, str. 1, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1303/2013/EU;

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Ko-
misije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremem-
bi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(UL L št. 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o finan-
ciranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih 
prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi ne-
katerih prehodnih določb glede podpore za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne ka-
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zni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
640/2014/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 807/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim 
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skla-
dnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), naza-
dnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih 
za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim 
in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in 
navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, 
str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobri-
tvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, za-
dnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 
23. marca 2016 o odobritvi spremembe programa razvo-
ja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spre-
membi Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 
RD NP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) 
in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja 
(http://www.program-podezelja.si) objavlja

spremembo Javnega razpisa
za operacijo ureditev gozdne infrastrukture  

iz PRP 2014–2020 za leto 2016
V Javnem razpisu za operacijo ureditev gozdne 

infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2016 (Uradni 
list RS, št. 15/16; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se 
v prvem poglavju z naslovom »1. OSNOVNI PODATKI 
O JAVNEM RAZPISU«, v vrstici z naslovom »Začetek 
vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »22. 4. 
2016« nadomesti z datumom »23. 5. 2016«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Republike Slovenije

Št. 3310-18/2016/3 Ob-1955/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi:

– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdar-
ske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih pro izvodov iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 104/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; spremenjene z Uredbo 
(EU) št. 2015/1839 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo 
(UL L št. 270, z dne 15. 10. 2015, str. 1, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1303/2013/EU;

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Ko-
misije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremem-
bi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(UL L št. 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o finan-
ciranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih 
prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi ne-
katerih prehodnih določb glede podpore za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne ka-
zni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
640/2014/EU);
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– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 807/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
808/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim 
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skla-
dnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), naza-
dnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih 
za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim 
in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in 
navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, 
str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobri-
tvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, za-
dnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 
23. marca 2016 o odobritvi spremembe programa razvo-
ja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spre-
membi Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 
RD NP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) 
in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja 
(http://www.program-podezelja.si) objavlja

spremembo Javnega razpisa
za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije  

in opreme za sečnjo in spravilo lesa  
iz PRP 2014–2020 za leto 2016

V Javnem razpisu za operacijo naložbe v nakup 
nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo 
lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 13/16; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v prvem 
poglavju z naslovom »1. OSNOVNI PODATKI O JAV-
NEM RAZPISU«, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa 
vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »15. 4. 2016« 
nadomesti z datumom »16. 5. 2016«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Republike Slovenije

Št. 3310-7/2016/4 Ob-1956/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi:

– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdar-
ske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih pro izvodov iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 104/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kme-
tijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za po-
morstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; 
spremenjene z Uredbo (EU) št. 2015/1839 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra 2015 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za 
Grčijo (UL L št. 270, z dne 15. 10. 2015, str. 1, v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU;

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Ko-
misije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremem-
bi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(UL L št. 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o finan-
ciranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih 
prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi ne-
katerih prehodnih določb glede podpore za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne ka-
zni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
640/2014/EU);
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– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 807/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
808/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim 
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skla-
dnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), naza-
dnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih 
za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim 
in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in 
navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, 
str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi 
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za pod-
poro iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 (v nadaljnjem 
besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani 
programa razvoja podeželja (http://www.program-pode-
zelja.si) objavlja

spremembo in dopolnitev  
1. Javnega razpisa za Podukrep 4.1

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  
za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi  

na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje 
tehnoloških izboljšav ter znižanju  

stroškov pridelave
1. V 1. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpo-

ra za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, 
za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spre-
membe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter 
znižanju stroškov pridelave (Uradni list RS, št. 9/16 in 
15/16; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v prvem 
poglavju z naslovom »1. OSNOVNI PODATKI O JAV-
NEM RAZPISU«, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa 
vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »20. 4. 2016« 
nadomesti z datumom »18. 5. 2016«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Republike Slovenije

 Ob-1921/16

Sprememba javnega razpisa
kreditov in garancij za mikro, mala in srednja 
podjetja v okviru regijske garancijske sheme  

v regiji JV Slovenija
Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavlja spre-

membe Javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, 

mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske 
sheme v regiji JV Slovenija, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 67/15 z dne 18. 9. 2015.

V točki 3. »Predmet javnega razpisa« se spremeni 
prvi odstavek tako, da se glasi:

»Predmet razpisa so garancije Regijske garancij-
ske sheme v regiji JV Slovenija (v nadaljevanju: RGS 
JV SLO) za bančne kredite, ki jih razpisuje Razvojni 
center Novo mesto d.o.o. v sodelovanju z bankami, ki 
so navedene v prilogi razpisne dokumentacije – »Kre-
ditni pogoji sodelujočih bank v RGS JVSLO«.« Briše se 
tabela s seznamom bank.

Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Št. 9000-4/2016 Ob-1911/16

Na podlagi 12. člena Statuta Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, 
št. 52/14) Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije objavlja

javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno, športno  

in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih 
invalidov v letu 2016

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno 
dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in 
delovnih invalidov v letu 2016.

2. Višina razpisanih sredstev
Razpisana sredstva v letu 2016 skupno znašajo 

193.000 EUR, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upo-

kojencev namenjenih 164.050 EUR,
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost de-

lovnih invalidov pa 28.950 EUR;
Sredstva so namenjena izključno organiziranju re-

kreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in 
delovnih invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje 
stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij, nabavo 
osnovnih sredstev, za kritje stroškov gostinskih storitev 
(npr. ti stroški ne smejo predstavljati večine stroškov 
prireditve) ipd.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije upokojencev, ki so organizirane na 

državni ravni, razen političnih strank ter
– reprezentativne invalidske organizacije, organizi-

rane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 50 % 
delovnih invalidov.

4. Merila in kriteriji za delitev sredstev
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejav-

nost upokojencev/delovnih invalidov se delijo glede na 
število upokojencev/delovnih invalidov – članov organi-
zacij upokojencev/invalidskih organizacij, prijavljenih na 
javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Če posameznemu upravičencu po postavljenih 
merilih pripada znesek, nižji od 200 EUR, mu bodo 
dodeljena sredstva v višini 200 EUR, kar bo upošte-
vano pri razdelitvi sredstev po merilih ostalim upra-
vičencem.

5. Razpisna dokumentacija
Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavno-

sti za leto 2016 z načrtovano porabo sredstev,
– dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev 

oziroma invalidska organizacija organizirana na državni 
ravni in
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– dokazilo oziroma izjavo o številu članov organi-
zacije upokojencev oziroma invalidske organizacije na 
dan 31. 12. 2015.

Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi 
dokazilo oziroma izjavo o številu članov – delovnih in-
validov.

6. Rok za prijavo in način prijave na javni razpis
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10 dni po 

objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v zaprti 

ovojnici z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za 
RŠK dejavnost v letu 2016 – Ne odpiraj!« na naslov 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije, Služba za odnose z javnostmi, Kolodvorska 15, 
1000 Ljub ljana.

Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za morebitna dodatna pojasnila je na Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določe-
na kontaktna oseba Marica Troha Škerjanec.

7. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določe-
nih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in 
kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posame-
zne upravičence bo izvedel Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije.

8. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo 
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od spre-
jema sklepa na seji sveta zavoda.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
 zavarovanje Slovenije

Št. 160010/2016/2 Ob-1914/16

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 
4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinancira-
nja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, 
št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki 
Sloveniji za leto 2016, podpisane pogodbe o začasnem 
sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2016, 
št. 3330-16-064001 z dne 18. 12. 2015, objavlja Zavod 
za šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave  

in koordinacije programa šolskih športnih 
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod 
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokov-
ne priprave in koordinacije programa šolskih športnih 
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017.

3. Na razpis se lahko prijavijo:
Pogoji
a) Nacionalne panožne športne zveze (to so špor-

tne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru 
katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kate-
gorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja 
športnih zvez),

b) organizacije, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu in zavodi s področja vzgoje in izo-
braževanja, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne 
nacionalne panožne športne zveze strokovno pripra-
vljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih 
tekmovanj za posamezno športno panogo,

c) pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj 
osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko pri-
javijo vsi tisti sub jekti, ki so kot izvajalci letnega progra-
ma športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.

Koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo 
športne smeri in/ali ustrezno strokovno izobrazbo oziro-
ma usposobljenost na področju športa.

Prijavitelj mora v vlogi na razpis predložiti:
– podatke o koordinatorju, ki bo koordiniral izpelja-

vo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posa-
mezni športni panogi,

– izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obraz-
ce,

– razpis šolskega športnega tekmovanja v posa-
mezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmo-
valni sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica), 
na bostjan.vintar@sport.si do datuma, ki je določen za 
oddajo vloge. (Za posamezno športno panogo se lahko 
razpiše samo en sistem tekmovanja, ki je lahko ločen 
za fante in dekleta).

4. Merila
Sredstva za strokovno pripravo in koordinacijo pro-

grama Šolska športna tekmovanja in prireditve, se med 
prijavitelje razdeli po naslednjih merilih oziroma doseže-
nih točkah glede na:

1. Pomembnost panoge
Max. število točk – 60 točk
Panoge razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupina 

C – 15 točk, skupina D – 0 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, roko-

met.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tek-

movanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne 
ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka 
na mivki, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), smu-
čarski skoki.

Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmo-
vanje), odbojka na mivki.

Strokovna priprava in koordinacije programa šolskih 
športnih tekmovanj in prireditev, za Osnovno šolo s pri-
lagojenim programom ali šport invalidov, se sofinancira 
le za Osnovno šolo. Panoge so uvrščene v skupino B. 
Vlogo se pri tem merilu ovrednoti z 20 točkami ne glede 
na število panog.

Skupina C
V skupini C so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, 

ulični tek), badminton, judo, kajak kanu, kolesarstvo 
(vožnja na čas), lokostrelstvo, planinstvo (MIG), orien-
tacijski tek, streljanje z zračno puško, šah in športno 
plezanje.

Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulič-
ni tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male 
prožne ponjave, športna gimnastika), judo, lokostrelstvo, 
orientacijski tek, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), 
šah, streljanje z zračno puško in športno plezanje.

Skupina D
V skupini D so vse preostale panoge, ki niso 

navedene v skupinah A, B, C. Prijavljenim panogam 
v skupini D se ne sofinancira delo koordinatorja, bodo 
pa pripravljeni razpisi za osnovne in srednje šole ob-
javljeni v letni publikaciji Informator Športa mladih (za 
šolsko leto 2016/2017). V šolskem letu 2017/2018 ima-
jo panoge iz skupine D možnost napredovanja v skupi-
no C, če po pozitivnem odzivu vključenih šol v panogo 
to potrdi tudi Odbor za področje ŠOM pri Zavodu za 
šport RS Planica.
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V primeru, da tekmovanje v šolskem letu 2015/2016 
ni bilo izvedeno, se panoga premakne skupino nižje, 
glede na pomembnost panoge, kot je predvideno v zgor-
nji razdelitvi skupin.

2. Število nivojev tekmovanj
Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na 4 nivoje glede na to na 

katerem nivoju posamezna panoga vstopa v sistem na 
državnem nivoju.

4 nivoji – 15 točk, 3 nivoji – 13 točk, 2 nivoja – 
10 točk, 1 nivo – 8 točk

Vloge, katerih panoge so uvrščene v skupino D, se 
vrednotijo z 0 točkami.

3. Število udeležencev
Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih 

v šolskem letu 2014/15 (podatke pridobi Zavod na pod-
lagi zaključnih poročil panoge):

0 do 100 udeležencev – 5 točk, 101 do 499 udele-
žencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad 
1000 udeležencev – 25 točk.

Vloge, katerih panoge so uvrščene v skupino D, se 
vrednotijo z 0 točkami.

5. Metodologija izračuna vrednosti točke in višine 
sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije pro-
grama šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 
letu 2016/2017:

Vrednost posamezne točke se izračuna na način, 
da se število 29.000 (vrednost razpisanih sredstev) deli 
z vsoto števila prejetih točk vseh vlog, ki jih je strokovna 
komisija uvrstila v postopek vrednotenja.

Vrednost sofinanciranja strokovne priprave in koor-
dinacije programa šolskih športnih tekmovanj in priredi-
tev v šolskem letu 2016/2017, je zmnožek izračunane 
vrednosti točke in števila doseženih točk posamezne 
vloge.

6. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa 
je: 29.000,00 EUR.

Skupna razpisana sredstva so v višini 29.000 EUR 
(8.700 EUR v obdobju avgust–oktober 2016 in drugi del 
sredstev 20.300 EUR v obdobju april–junij 2017). Izbrani 
izvajalci (koordinatorji) jih bodo prejeli v dveh delih. Prvi 
trideset odstotni del sredstev bodo upravičenci prejeli 
po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb (zavod, pano-
žna zveza, organizacija oziroma sub jekt in koordinator) 
ter ob predložitvi (ponudnikov – Nacionalna panožna 
športna zveza oziroma organizacija) celotnih razpisov 
posamezne panoge, ki bodo objavljeni v letni publikaciji 
Informator Športa mladih (za šolsko leto 2016/2017) 
v mesecu avgustu 2016, drugi sedemdeset odstotni 
del sredstev pa na podlagi zaključnega poročila, ki ga 
morajo koordinatorji panog (z žigom prijavitelja) poslati 
na Zavod za šport RS Planica v 21 dneh po izpeljavi fi-
nalnega tekmovanja oziroma najkasneje do 10. 6. 2017.

7. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim 
planom.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
najkasneje do 6. 5. 2016. Šteje se, da je vloga prispela 
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za 
oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 
12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunaj-
ska 22, 1000 Ljub ljana. Vloga mora biti predložena v za-
pečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani 
označen z napisom »Ne odpiraj – ŠŠT 2016/2017«. Na 
hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano 
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgo-

raj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na pred-
pisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka.

9. Prijava na razpis: mora vsebovati izpolnjene, 
podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo 
na razpis.

10. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 9. 5. 

2016. Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugo-

tavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je 
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni 
od prejema poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni 
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom 
zavržejo.

11. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: 
prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni 
v roku 30 dni od dneva za oddajo vlog.

Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe 
o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavi-
telj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove 
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravi-
čeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema 
sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora natančno opre-
deliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper 
sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba 
ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.

12. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.sport-
mladih.net in www.zsrs-planica.si. Dodatne informacije 
lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Plani-
ca (Boštjan Vintar, tel. 01/434-23-91 ali 051/648-051, 
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si). Prijava na razpis mora 
vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne ose-
be prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo 
na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji 
pošljejo ali dostavijo v skladu z 8. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

 Ob-1900/16

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Od-
loka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 
2016 (Uradni list RS, št. 18/16) in Statuta Mestne občine 
Murska Sobota – (Uradni list RS, št. 23/07 –UPB, 49/10 
in 39/15) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2016

na področjih:
A) Socialnega varstva ter
B) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali ne-

profitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, 

ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva,

2. programi za aktivno preživljanje prostega časa 
otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi 
počitnicami,
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3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in 
preventivni programi za delo z mladimi,

4. programi za pospeševanje socialne vključeno-
sti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi 
revščine,

5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasil-
nih dejanj,

6. programi vključevanja socialne izključenosti in-
validnih oseb,

7. programi za svetovanja, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi te-
žavami v duševnem zdravju,

8. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami 
in otroki,

9. programi svetovanja preko telefona otrokom in 
mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih 
stiskah,

10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih 
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih 
drog ter drugih oblik zasvojenosti,

11. programi medgeneracijskih in drugih skupin za 
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju 
skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših 
in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih 
ter prostovoljnega dela za stare.

Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v jav-

nem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih 

otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini 

Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za 

zdrav način življenja,
5. programi za promocijo posameznih zdravstve-

nih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja 
manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih 
programov,

6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 
javni razpis

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo pro-
gram, ki je predmet razpisa za A ali B področje. Na raz-
pis se lahko prijavijo:

– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavo-
di, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejav-
nosti razpisanih programov,

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske 
skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in 
profitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovi-
jo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali 
socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,

– invalidske in humanitarne organizacije kot prosto-
voljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in 
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
posebne socialne in zdravstvene programe in storitve, 
utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih 
funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj inva-
lidov,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske pro-
grame na področju sociale in zdravstva ali občinske 
programe izboljšanja kvalitete življenja za občane MO 
Murska Sobota,

– vloga mora biti dana v skladu z Zakonom o integri-
teti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– UPB2),

– prednost imajo prijavitelji, ki so registrirani 
v Upravni enoti Murska Sobota.

Izvajanje programov se mora nanašati na območje 
MO Murska Sobota oziroma njene občane.

III. Orientacijska vrednost razpisa:
Orientacijska vrednost razpisa za obe področji za 

leto 2016 je 52.000,00 EUR, in sicer:
– za področje A: 40.000,00 EUR,
– za področje B: 12.000,00 EUR.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2016 

morajo biti porabljena v letu 2016.
V. Merila za izbor programov:
a. Kvaliteta in realnost predloženega programa
1. program ima postavljene jasne cilje, ki so v skla-

du s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabni-
kov/članstva oziroma so v interesu MO Murska Sobota,

2. potencialni uporabniki programa so jasno opre-
deljeni,

3. metoda dela, strokovna ravnanja in druge aktiv-
nosti v programu zagotavljajo doseganje ciljev,

4. število ur vključenosti posameznega uporabnika 
v program v določenem časovnem obdobju omogoča 
doseganje zastavljenih ciljev programa,

5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (šte-
vilo izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove re-
ference …)

6. program ima opredeljen ustrezen način evalva-
cije doseganja ciljev,

7. reference ponudnika (program je bil že izveden 
in evalviran).

b. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-
gramu

1. program temelji na principu samopomoči in sa-
moorganizacije uporabnikov,

2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načr-
tovanju, izvedbi in evalvaciji programa,

3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni 
s pravicami in postopki pritožbe v programu,

4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c. Finančna konstrukcija programa
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo 

prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vklju-
čeni vsi /in samo/ stroški programa, razviden je namen 
odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi 
programa),

2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih po-
stavk na področju socialnega varstva,

3. stroški programa glede na število uporabnikov 
niso bistveno višji od stroškov v istovetnih programih, 
razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na 
cilje in druge specifičnosti programa.

VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva v višini 80 % 

vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja progra-

ma/projekta – stroški dela redno in honorarno zapo-
slenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem pro-
grama, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven 
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški 
supervizije za strokovne delavce.

3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela 
bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma cena stroškov 
dela za posamezna področja.

4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg sredstev za 

stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinanci-
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rala. Pri tem bo upoštevano predvsem nujno število za-
poslenih na število uporabnikov v istovetnih programih 
ter specifičnost prijavljenega programa.

6. Materialni stroški programa se bodo krili tako, da 
bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov in 
poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenjen 
nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri vi-
šine sredstev bo upoštevana nujnost posameznega stro-
ška za izvajanje programa ter primerjava višine stroškov 
na uporabnika med posameznimi istovetnimi programi.

Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne 
bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki, 
ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo 
in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki pro-
grama bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede 
na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom 
finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih stro-
kovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s katerimi program 
dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena 
višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila 
za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega 
sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen 
in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo sredstev 
in to na način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega 
programa.

VII. Način sofinanciranja programov:
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov in načinu 

njihovega sofinanciranja za leto 2016. Na podlagi skle-
pa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov 
za leto 2016:

a. izvajalcem programov, katerih programi bodo 
prejeli največ 3.500,00 EUR bodo sredstva nakazana 
enkrat letno in sicer v mesecu avgustu 2016, po izsta-
vitvi zahtevka za nakazilo sredstev in plačanimi računi 
za program.

b. izvajalcem programov, katerih programi bodo 
prejeli več kot 3.500,00 EUR bodo sredstva nakazova-
na mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, 
po izstavitvi zahtevka s strani izvajalca programa za 
nakazilo za posamezni mesec v letu 2016 in plačanimi 
računi za program.

VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na obrazcu 

2016 »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov socialnega varstva – Področje A« ali »Prijava na 
javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega 
varstva – Področje B.«

Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo 
(Obrazec 2016, vzorec pogodbe) na vložišču Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, pritličje, vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure pri Manueli Hochstetter ali na 
spletni strani Mestne občine Murska Sobota: www.mur-
ska-sobota.si Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delavnik med 
9. in 12. uro, na Oddelku za negospodarske dejavnosti, 
tel. 02/525-16-29 – mag. Rofina Bernjak.

2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec 2016, z vse-

mi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od upravne 

enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in 
zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno var-
stvenih dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto 
odločbe ali sklepa o registraciji se lahko predloži od-
ločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega ali zdravstvenega varstva,

– zaključni račun za leto 2015.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potreb-

no poslati v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina 

Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, 
ovojnice pa morajo biti v zgornjem, levem kotu jasno 
označene z oznako: »Ponudba – Ne odpiraj!« Javni 
razpis za sofinaciranje programov socialnega varstva 
za leto 2016 za Področje A ali Javni razpis za sofinan-
ciranje programov zdravstvenega varstva za leto 2016 
za Področje B; odvisno od tega, za katero področje se 
prijavljate.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov prijavitelja.
4. Rok za oddajo ponudb je 6. junij 2016.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je 

zadnji dan roka za oddajo do 13. ure oddana na vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje 
ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka.

5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponud-
be bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti 
na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz 
nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse 
ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.

Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumen-
tacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan 
v točki 3/VIII. Ponudbe z več programi so lahko oddane 
v eni kuverti.

6. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb priče-
la dne 11. junija 2016.

7. Odpiranje bo na Mestni občini Murska Sobota in 
ne bo javno.

8. Ponudniki bodo o izboru programov, ki jih bo 
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota obveščeni 
v roku 45 dni od dneva, ko bo končano odpiranje po-
nudb.

9. Posebni pogoji:
– Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pra-

vico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, kolikor na 
razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi,

– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota, 
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih orga-
nizira Mestna občina Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 3527-0001/2016-8 Ob-1901/16

Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju 
obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo 
in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava 
(Uradno glasilo št. 7/98) objavlja župan Občine Vipava

javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za kredite, 

najete v letu 2016, za izgradnjo, prenovo in nakup 
stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava

Namen subvencioniranja obrestnih mer je izgra-
dnja, prenova in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš 
na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame 
kredit pri banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno 
pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2016. V prenovo 
sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja z zemeljskim 
plinom.

Višina sredstev za subvencijo v letu 2016 znaša 
21.000,00 EUR.

Kvota posojil do katere občina na podlagi jav-
nega razpisa subvencionira obrestno mero, znaša 
233.000,00 EUR.

Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira 
posameznemu prosilcu je 25.000,00 EUR.

Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR 
+ 0 %.

Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
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Interesenti, ki želijo najeti kredit, morajo izpolnje-
vati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Pravilnik 
o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za 
izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih 
hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu 
št. 7/98.

Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik (solastnik) stanovanjske hiše, ki jo 

namerava prenavljati s kreditom, za katerega se pri-
javlja,

– da gre za nepremičnino na območju Občine Vi-
pava,

– da ima veljavno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko 
informacijo oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno po-
godbo in overjeno pri notarju,

– da prosilec oziroma njegov družinski član ni kupil 
stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS, št. 18/91).

Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno po-

godbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno 
pogodbo o kreditiranju v roku 60 dni od prejema obvesti-
la o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita,

– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po tarifi zava-

rovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kredi-

tna sposobnost, itd.).
Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu na 

naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pri-
pisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na 
sedežu občine vsak delovni dan med 8. in 13.30; kon-
taktna oseba: Helena Kobal).

Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave tega razpisa 
v Uradnem listu RS.

Občina Vipava

Št. 430-16/2016-3 Ob-1915/16

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 37/15), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), določil Odloka o proračunu 
Občine Sežana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) 
in odločitve Komisije za kmetijstvo, Občina Sežana ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Sežana za leto 2016 (v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje fi-

nančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 
2016, postavka 110221 – Pomoč kmetijskim in goz-
darskim društvom za izvedbo programov, namenjena 
za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo 
z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na 
področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
v Občini Sežana.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izva-
jajo na območju Občine Sežana ter za tiste dejavnosti, ki 
se izvajajo izven območja Občine Sežana pod pogojem, 
da so namenjene občanom Občine Sežana in/ali promo-
ciji občine skozi njihovo dejavnost.

Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-
gramov:

– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter 

območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na priredi-

tvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti 

kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja, ipd.,
– druge izredne aktivnosti,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 

razpisa niso:
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na 

področju kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 

imajo dejavnost s področja kmetijstva, gozdarstva oziro-
ma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
programov,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva oziro-

ma podeželja več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Sežana.
Vlagatelji, ki so se že prijavili oziroma se bojo prija-

vili na druge javne razpise za dodelitev sredstev iz pro-
računa Občine Sežana za leto 2016 (razpisi za dodelitev 
sredstev s področja turizma, športa, sociale in zdravstva 
ter kulture), niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. 
Sredstva je možno pridobiti le iz naslova prijave na en 
javni razpis Občine Sežana.

4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 
15.500,00 EUR.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2016. Vlagatelj mora Ob-
čini Sežana najkasneje do 31. 1. 2017 podati poročilo 
o porabi sredstev.

6. Rok za predložitev prijav je do vključno 13. 5. 
2016.

7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prija-
va na javni razpis za sofinanciranje programov društev 
s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Sežana za leto 2016«. Vloga mora biti čitljiva, na ustre-
znih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebova-
ti vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in 
obrazec za poročilo, se dvigne v sprejemni pisarni, sobi 
št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko interne-
tne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si (zavihek 
»Javni razpisi, naročila in natečaji«).

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji 
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne 
odpiraj, vloga za javni razpis – Društva s področja kme-
tijstva, gozdarstva – leto 2016«. Na hrbtni strani kuverte 
mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot 
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pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno 
zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v spre-
jemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno 
po pošti.

10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 

pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom 
župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od po-
teka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog 
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravil-
no 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 prejetega poziva 
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma 
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zah-
teva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu 
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo 
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril 
ovrednotila programe. Vrednost točke se določi v skla-
du s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano 
leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je 

odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti 
točke. Nato bo komisija pripravila predlog prejemni-
kov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih 
sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju 
občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske 
enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi 
sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Vlagateljem bo posredovan sklep in poziv k podpisu 

pogodbe v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predlo-
ga prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči na 
seji komisije. Če se upravičenec v roku 8 dni od preje-
ma poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je mo-
žna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi 
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi – Od-
delku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine 
Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja 
Kristančič, soba št. 67, tel. 05/73-10-120.

13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na 

podlagi spodaj navedenih meril.

1. število članov iz Občine Sežana št. točk
do 15 članov 2
od 16 do 30 članov 5
od 31 do 50 članov 15
od 51 do 70 članov 20
nad 71 članov 30

2. izobraževanje št. točk
organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, 
seminarjev … na območju Občine Sežana

Organizacija: 2 točki/aktivnost
So–organizacija: 1 točka/aktivnost

organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, 
seminarjev … izven območja Občine Sežana

Organizacija: 1 točka/aktivnost
So-organizacija: 0,5 točke/aktivnost

organizacija ali so-organizacija strokovne ekskurzije v Sloveniji Organizacija: 1 točka/aktivnost
So-organizacija: 0,5 točke/aktivnost

organizacija ali so-organizacija strokovne ekskurzije v tujini Organizacija: 3 točke/aktivnost
So-organizacija: 1,5 točke/aktivnost

3. predstavitvene in promocijske aktivnosti št. točk
promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran, 
letaki ...) – minimalna naklada 100 izvodov

1 točka/promocijo

predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih 
promocijskih aktivnostih v Sloveniji

2 točki/aktivnost

predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih 
promocijskih aktivnostih v tujini

4 točke/aktivnost

4. prireditve št. točk
organizacija prireditve v Občini Sežana 4 točke/prireditev
sodelovanje na prireditvi v Občini Sežana 2 točki/prireditev
sodelovanje na prireditvi izven Občine Sežana 0,5 točke/prireditev

5. izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnosti št. točk
izvedba prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja, degustacije 
ipd. oziroma sodelovanje

do 4 točke /aktivnost 4 točke/mednarodni značaj
3 točke/državni značaj
2 točki/regijski značaj
1 točka/lokalni značaj

6. druge aktivnosti št. točk
izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Sežana 1 točka/aktivnost

Občina Sežana
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09‐ZI-
PRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Vipava 
(Uradni list RS, št. 101/15) objavlja Občina Vipava, Glav-
ni trg 15, 5271 Vipava

javni razpis
za sofinanciranje poletnih počitniških programov 

za osnovnošolske otroke v letu 2016
I. Predmet razpisa
Poletne dejavnosti osnovnošolskih otrok v času 

poletnih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje skupinskih prostočasnih programov za otroke od 3. 
do 9. razreda osnovne šole na območju Občine Vipava, 
ki jih izvajajo fizične oziroma pravne osebe ali društva, 
registrirana v skladu z Zakonom o društvih. Z razpisom 
želimo otrokom omogočiti aktivnosti v času šolskih po-
čitnic, poudarek je na športno‐gibalnih aktivnostih, raz-
vijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter 
na zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje 
prostega časa po načelu enakih možnosti.

V okviru proračunske postavke Poletne dejavnosti 
osnovnošolskih otrok K 41200028, SM 18007 so zago-
tovljena sredstva za izvedbo 4-urnega dnevnega pro-
grama (od 9. do 13. ure) za otroke od 3. do 9. razreda 
osnovne šole v času poletnih šolskih počitnic.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpi-
su: vlagatelji lahko kandidirajo če so fizične ali pravne 
osebe, ki imajo sedež na območju Občine Vipava, ki 
delujejo na območju Občine Vipava in so registrirane za 
opravljanje razpisanih dejavnosti. Vsebina vloge mora 
biti v skladu s cilji in predmetom tega javnega razpisa.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Z vlogo vlagatelji kandidirajo za poletne počitniške 
programe v času poletnih šolskih počitnic:

– termini (27. 6.–1. 7., 4. 7.–8. 7., 16. 8.–19. 8., 
22. 8.–26. 8. 2016);

– Vlagatelj mora izvajati programe na lokaciji 
»Kamp Gradiška tura« (Gradišče pri Vipavi 14/a).

– Vlagatelj mora zagotoviti program za najmanj 50 
otrok na dan ter najmanj enega odraslega spremljevalca 
na vsakih 15 otrok ali manj. V primeru izvajanja drugih 
aktivnosti, za katere so predpisani drugačni normativi, 
pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative.

– Sodelovanje v poletnih počitniških programih je 
sofinancirano s strani staršev po 1,5 €/otroka na dan 
in dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji, če so 
občani Občine Vipava.

– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom 
ponuditi brezplačni prevoz (in razvoz otrok) na kraj iz-
vajanja programa, v skladu s pravili, ki veljajo za prevoz 
otrok. V vsakem kraju bo določeno izhodiščno mesto.

– Za program se iz proračuna Občine Vipava lahko 
sofinancira stroške najema prostora, dela izvajalcev pro-
grama, neposredne materialne stroške izvajanja progra-
ma, stroške didaktičnega materiala, stroške morebitnih 
vstopnin in stroške prevozov otrok.

– Vlagatelj ‐ izvajalec programa počitniškega pro-
grama mora voditi dnevno evidenco udeležencev pro-
grama (z imeni in priimki otrok), ki jo mora ob koncu 
izvajanja priložiti končnemu poročilu.

– Program poletnih dejavnosti osnovnošolskih otrok 
mora biti izveden v času, ki je določen za izvedbo v vseh 
zgoraj navedenih terminih.

– Vlagatelji morajo za program počitnic pridobiti 
izjave od sodelujočih pri izvedbi posameznega progra-
ma, da niso evidentirani v kazenski evidenci kot pravno-
močno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost.

IV. Splošna merila za izbor
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine programa za aktivno preživlja-

nje prostega časa otrok,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije,
– ustreznost ponudbe in kvalitete zagotavljanja po-

trebne varnosti otrok.
V. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: celotna 

okvirna višina sredstev, namenjene realizaciji razpisane-
ga programa za leto 2016 je do 4.900 €.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za razpisan program morajo biti porabljena 
v letu 2016.

VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov in programov so 

upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno 

povezani,
– so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje,
– so v skladu s cilji projekta oziroma programa;
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju po-

rabe sredstev, vlagatelj ‐ izvajalec pa hrani dokazila 
o plačilu;

– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslo-
vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti;

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah;

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancer-

jev programov in projektov.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pi-

sarniške opreme itd.);
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, 

popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 

osnovne dejavnosti vlagatelja;
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni 

razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve 

vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati osebno ali po pošti 

kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Vipava, Glav-
ni trg 15, 5271 Vipava, in sicer najkasneje do vključno 
16. 5. 2016 (velja datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgo-
raj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Obvezno morajo biti prijave poslane zaprti ovojnici 
z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj« – Vloga: sofinanci-
ranje poletnih počitniških programov za osnovnošolske 
otroke v letu 2016.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pra-
vočasno predložena razpisovalcu.

IX. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi 
komisija, ne bo javno in bo 18. 5. 2016. Na odpiranju 
komisija ugotavlja formalno popolnost vlog. V primeru 
nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumen-
tacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlaga-
telje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa
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Na podlagi predloga komisije bo o izbranem izva-
jalcu, zavrnjenih in zavrženih vlogah občinska uprava 
s sklepom odločila, o pritožbi zoper ta sklep pa župan.

Občina bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu 
tega javnega razpisa v roku do 30 dni od izteka roka 
za predložitev vlog.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva: 
na spletni strani Občine Vipava: http://www.vipava.si.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainte-
resirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure 
oziroma po e‐pošti, in sicer: tel. 05/3643-411 (Majda 
Sever), e‐pošta: majda.sever@vipava.si.

Občina Vipava

Št. 604-0001/2016 Ob-1920/16

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011, 3/13) in Statuta Občine Ravne na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) objavlja 
Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

izobraževanja odraslih v letu 2016
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Obči-

na Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne 
na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa:
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne 

na Koroškem za leto 2016 sofinancirala naslednje pro-
grame:

3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti iz-
obraževanja odraslih s sedežem na območju Občine 
Ravne na Koroškem

4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne 

na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koro-
škem,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih programov in aktivnosti,

– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti 

izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze 

za tretje življenjsko obdobje – 40 točk,
– Obseg posameznega programa je 40 ur in več 

– 10 točk,
– V posamezni program je vključenih vsaj 10 ude-

ležencev – 10 točk,

– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov 
(nadgradnja) za isto skupino udeležencev:

– vsaj 3 leta – 20 točk,
– nad 3 leta – 30 točk,

– Vključene so različne oblike učenja (skupaj mo-
žnih 40 točk):

– tečaji / delavnice – 10 točk,
– študijski krožki – 10 točk,
– razstave – 10 točk,
– ekskurzije – 10 točk,

– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk.
Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenj-

skega učenja:
– koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja – 

30 točk,
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prire-

ditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andrago-
škega centra RS – 20 točk,

– prireditve so občinskega pomena – 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja:

– do vključno 5 let – 5 točk,
– od 6 do vključno 10 let – 10 točk,
– nad 10 let – 20 točk.

5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 2.096 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine 

1.328 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2016.

7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v spre-

jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji 
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izo-
braževanje odraslih 2016«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem 
oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno 
9. 5. 2016.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in 
naslov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija 
opravila 10. 5. 2016 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine 
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Ko-
roškem.

9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji po-
polnih vlog.

10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje 

programov izobraževanja odraslih v skladu z razpisno 
dokumentacijo, ki jo od 15. 4. 2016 dobijo v sprejemni 
pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

Podrobne informacije o prijavi dobite na Obči-
ni Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas 
(02/82-16-007).

11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Ko-
roškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov 
izobraževanja odraslih za leto 2016.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 430-17/2016-2 Ob-1922/16

Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 
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– UPB-1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 
3/13), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016 
(Uradni list RS, št. 101/15) ter Letnega programa kulture 
v Občini Sežana za leto 2016 (št. 032-9/2015-16, sprejet 
na seji Občinskega sveta Občine Sežana dne 17. 12. 
2015), Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov  

v Občini Sežana v letu 2016
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana raz-

pisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spo-
menikov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2016, 
proračunska postavka 241901 – Obnova kulturnih spo-
menikov, sakralnih objektov. V ta sklop sodi sofinanci-
ranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na 
kulturnih spomenikih, ki so razglašeni za kulturno dedi-
ščino v Občini Sežana.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik in se 

nahaja na območju Občine Sežana,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kultur-

nega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna 

sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti in predložiti kulturno-

varstvene pogoje odgovorne konservatorske službe Za-
voda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova 
Gorica.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vode-

nje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove 
kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Se-
žana.

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov bo predla-
gala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih 
vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo 
splošnih razpisnih pogojev.

5. Merila za sofinanciranje:
– stopnja zaščitenosti spomenika,
– pomen spomenika za Občino Sežana,
– stopnja poškodovanosti objekta,
– zagotovljena lastna finančna sredstva predlaga-

telja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih raz-
pisov; kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že 
vloženih sredstev),

– trajanje in faza projekta (predviden začetek del in 
trajanje del; kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti v kateri 
fazi je izvedba projekta),

– pomembnost projekta v javnem dogajanju in nje-
govi javni dostopnosti.

6. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjeva-
nje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane spome-
niškovarstvene akcije in izločila tiste predloge, ki niso 
v skladu z razpisnim področjem in predlagala višino 
sofinanciranja.

7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpo-
ložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje obnove 
kulturnih spomenikov je 23.000,00 EUR.

8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2016.

9. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je do 
vključno ponedeljka, 30. 5. 2016.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec poročila.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti nasle-

dnjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– kulturnovartvene pogoje odgovorne konservator-

ske službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slove-
nije, OE Nova Gorica,

– dokazilo o lastništvu – zemljiško knjižni izpisek, ki 
ni starejši od treh mesecev (Če sprememba lastništva 
še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predloži-
ti overovljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustre-
zno listino. Če je predlagatelj upravljalec, mora poleg 
zemljiško knjižnega izpiska predložiti tudi uradno doka-
zilo o upravljanju.),

– predračun predvidenih del,
– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na 

objektu v primeru, da projekta ne prijavlja lastnik objekta,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje objekta ali dela 

objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na 

sedežu Občine Sežana pri Katji Fedrigo v pisarni št. 10 
v pritličju stare občinske stavbe – vile Mirasasso). Raz-
pis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Ob-
čine Sežana: http://www.sezana.si.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Se-
žana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana do vključno 
ponedeljka, 30. 5. 2016, v zapečateni ovojnici z napisom 
na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 
– Obnova kulturnih spomenikov 2016«. Na hrbtni strani 
mora biti navedba predlagatelja: naziv oziroma ime in 
priimek predlagatelja, naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pri-
poročeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču 
Občine Sežana v razpisnem roku.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo komisija hkrati odprla 

vse vloge, ki bodo prispele do razpisnega roka. Odpira-
nje vlog ne bo javno.

V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji 
pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopol-
nijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za 
nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih 
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna do-
kumentacija in so naštete pod točko 10.

O sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov in 
razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske 
uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na 
podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezulta-
tih javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku 
45 dni po zaključku razpisa.

Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma 
vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti 
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi od-
loča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji.
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Z izbranimi predlagatelji bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Če se pre-
jemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k pod-
pisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

13. Informacije in pojasnila: dodatne informa-
cije v zvezi z razpisom lahko predlagatelji dobijo pri 
Katji Fedrigo, na sedežu Občine Sežana, v pisarni 
št. 10, v pritličju stare občinske stavbe – vile Mirasasso, 
tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.

Občina Sežana

Št. 430-15/2016-3 Ob-1924/16

Občina Sežana objavlja na podlagi 8. člena Pra-
vilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe 
programov na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 
18/06 in 22/08), 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), na podlagi 
določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016 
(Uradni list RS, št. 101/15) in dne 5. 3. 2015 sprejete 
Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem inte-
resu in celodnevno izvajajo programe na območju občin 
Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana,

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju 

socialnega in zdravstvenega varstva  
v Občini Sežana za leto 2016

1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 
6210 Sežana.

2. Predmet sofinanciranja so programi s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana 
za leto 2016.

3. Izvajalci programov s področja socialnega in 
zdravstvenega varstva so lahko:

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posa-
mezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih članov,

– invalidske organizacije kot prostovoljne in nepro-
fitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posa-
mezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne 
socialne programe in storitve, utemeljene na značilno-
stih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, 
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki 
imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in 
reševanje socialnih stisk občanov Občine Sežana.

4. Pravico do sofinanciranja programov imajo 
v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da so registrirane in imajo dejavnost socialnega 
ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih 
aktih,

– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana 

oziroma ne glede na sedež, da imajo program dejavno-
sti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Sežana,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za reali-

zacijo programov,

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa,

– da občinski upravi vsako leto redno predložijo 
poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo 
o delu v preteklem letu ter plan načrtovanih aktivnosti in 
finančni plan za tekoče leto.

Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije 
financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celo-
dnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpe-
lje - Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet sofinan-
ciranj na podlagi prijav na javne razpise Občine Sežana.

5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo 
na:

– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje so sestavni del Pravilnika 

o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe progra-
mov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in 
22/08).

Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navede-
nimi merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posa-
meznih programov.

Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi 
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpi-
sano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa 
je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti 
točke, ob upoštevanju višine zaprošenih sredstev.

6. Višina razpisanih sredstev za leto 2016 znaša 
22.377,00 €.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2016.

7. Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 16. 5. 
2016.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila najkasneje zadnji dan roka prejeta v sprejemni pi-
sarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Seža-
na, ali če je bila najkasneje zadnji dan roka oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka.

8. Kraj, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno do-
kumentacijo in prijava na javni razpis

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa naprej dosegljiva v sprejemni pisarni Občine 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali na spletni 
strani Občine Sežana: www.sezana.si.

Izvajalci programov se prijavijo na javni razpis na 
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov socialnega in zdravstvenega varstva v občini 
Sežana za leto 2016«, ki je sestavni del javnega razpisa. 
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vse-
mi zahtevanimi podatki in prilogami, ki so navedene 
v obrazcu prijave.

9. Pristojni uslužbenci za posredovanje informacij 
in pojasnil: Petra Arko Kovačič, tel. 05/73-10-148 ali el. 
naslov: petra.arko@sezana.si.

10. Oddaja in dostava vlog: popolne vloge oziroma 
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami prija-
vitelj pošlje oziroma odda v sprejemni pisarni Občine 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v zaprti 
ovojnici. Na sprednjem delu ovojnice mora biti na vi-
dnem mestu napis »Ne odpiraj – vloga oziroma prijava 
na javni razpis – sofinanciranje programov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za 
leto 2016«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
pošiljatelj.

11. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja štiričlanska komisija, ki jo 
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s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje, 
ki je predmet razpisa.

12. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru
Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih 

in pravilno označenih vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. 
V primeru formalno nepopolno izpolnjenih vlog bodo 
prijavitelji pozvani, da v roku osmih dni od prejetega ob-
vestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji 
ne bodo dopolnili v navedenem roku, bodo s sklepom 
zavržene. Za nepopolno vlogo se šteje prijava, ki ne 
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pome-
ni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

Nepravilno označene in nepravočasne prijave bodo 
zapečatene vrnjene prijaviteljem.

O izboru in višini sredstev, dodeljenih na tem raz-
pisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni v roku 60 dni od 
poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi izvajalci 
programov bodo sklenjene pogodbe.

Občina Sežana

 Ob-1927/16

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09 in 51/10), 25. in 100. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Ura-
dni list RS, št 13/09, 17/11 in 106/15) in 8. člena Pravilnika 
o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih 
projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tol-
min (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin

javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih programov  
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske 

dejavnosti v Občini Tolmin 2016
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Padlih 

borcev 2, 5220 Tolmin.
1. Področja, ki so predmet razpisa:
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih dru-

štev na naslednjih področjih:
– vokalna glasbena dejavnost,
– instrumentalna glasbena dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna in mažoretna dejavnost,
– filmska in video dejavnost,
– likovna in video dejavnost,
– literarna dejavnost.
2. Okvirna višina sredstev razpisa: 62.000 EUR.
3. Pogoji, kriteriji in merila: pogoji, ki jih morajo iz-

polnjevati izvajalci in njihovi programi oziroma projekti 
ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so se-
stavni del razpisne dokumentacije kot priloga.

4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentaci-
ja je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin, www.
tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin, www.ksm.si, 
interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v pisarni Zavoda 
KŠM Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin (Metka Ivančič, 
Špela Mrak), vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

5. Vsebina vlog, rok in način oddaje: vloge se lahko 
odda izključno na posebnih obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh po-
datkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge morajo biti 
oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Razpis 
kultura 2016«, in sicer po pošti priporočeno na naslov 
Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12 c, 5220 Tolmin ali 

osebno na naslovu Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12c, 
5220 Tolmin. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo 
na sedež Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška ulica 12c, 5220 
Tolmin, ne glede na način oddaje, dostavljena do 16. 5. 
2016, do 12. ure (velja prejemna teorija).

6. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje
Programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje po-

rabljena v letu 2016.
Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak 

(05/381-18-01 – vsak delovnik od 10. do 12. ure).
O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh 

po roku razpisa.
Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin

 Ob-1928/16

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98) in Letnega programa športa (LPŠ) v Ob-
čini Tolmin za leto 2016, objavlja Občina Tolmin

javni razpis
za izbiro izvajalcev Letnega programa športa  

v Občini Tolmin v letu 2016
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni 

v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pra-
vilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izboru.

I – Predmet razpisa
V letu 2016 bomo sofinancirali naslednje vsebine 

programov:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo 

v športu
2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne 

prireditve
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci
4. Delovanje društev in njihovih zvez
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem
6. Promocijska dejavnost in informatika na podro-

čju športa
II – Višina sredstev
Skupna višina sredstev razpisa: 109.456 EUR 

(84.572 za programe in 24.884 za objekte).
Zneski sofinanciranja posameznih vsebin progra-

mov in nalog so določeni v LPŠ za leto 2016.
III – Prijave in roki
Prijavite se lahko izključno s pomočjo razpisne do-

kumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih stra-
neh Občine Tolmin: www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda 
KŠM Tolmin: www.ksm.si, prevzamete pa jo lahko tudi 
osebno, vsak delovni dan med 13. in 15. uro na sede-
žu Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška 12/c, Tolmin (stavba 
Šolskega centra Tolmin), kjer dobite tudi vsa dodatna 
pojasnila v zvezi s prijavo (kontaktna oseba Branko Ve-
lišček – tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.si). Po 
naročilu obrazce dostavimo tudi preko e-pošte.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z ozna-
ko »Za razpis – Šport«, in sicer po pošti s priporočeno 
pošiljko na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 
Tolmin ali osebno v pisarni Zavoda KŠM Tolmin. Za 
pravočasno se bo štela prijava, ki bo na sedež Zavoda 
KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 Tolmin, ne glede na način 
oddaje, dostavljena do 9. 5. 2016, do 12. ure (velja pre-
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jemna teorija). Nepravočasne prijave bodo zavržene, 
nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 5 dneh 
od poziva Zavoda KŠM Tolmin.

IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje 
programov

Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za 
prijave in ne bo javno.

Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih pro-
gramov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 
športa v Občini Tolmin bo izvedla komisija, ki jo imenuje 
župan Občine Tolmin.

O izidu javnega razpisa bodo vsi prijavljeni kan-
didati obveščeni v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. 
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh 
po dokončnosti sklepa o izbiri.

Izbrani programi oziroma naloge morajo biti izvede-
ni in sredstva zanje porabljena v letu 2016.

Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin

Št. 330-1/2016 Ob-1929/16

Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o ohra-
njanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020 
(Uradni list RS, št. 76/15 z dne 9. 10. 2015 in 13/16) in 
Odloka o proračunu Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 22/16) objavlja

razpis
o sofinanciranju ukrepov ohranjanja in 

spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Mestni občini Celje v letu 2016

I. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2016.

Sredstva v višini 34.200 EUR so zagotovljena v pro-
računu Mestne občine Celje za leto 2016 in se bodo 
razdelila za naslednje ukrepe:

Skupinske izjeme Višina 
sredstev

Ukrep 1: Pomoč za naložbe 
v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev

15.000,00

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov

5.000,00

Ukrepi de minimis
Ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo 
in trženje kmetijskih in živilskih pro-
izvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis

10.000,00

Ostali ukrepi občine:
Ukrep 9: Podpora delovanju društev 
s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja

4.200,00

Sredstva v proračunu so omejena.
II. Upravičenci: upravičenci do pomoči so določeni 

pri vsakem posameznem ukrepu.
III. Skupinske izjeme
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 

neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno pro izvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-

šnikov.
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetijskem gospodarstvu;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodar-
stvu, ki služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala, ki so povezani z naložbo);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opra-

vljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinan-
ciranja;
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– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) 
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na 
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pri-
dobitev pomoči;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih vendar ne več kot 3.500 EUR brez DDV 
na kmetijsko gospodarstvo. Predračunska vrednost na-
ložbe ne sme biti višja od 10.000,00 EUR brez DDV.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

Merila:

Merila Število 
točk

A) Ustreznost naložbe:
– ostale naložbe 5
– naložbe v posodobitev objektov 
namenjenih za kmetijsko pro izvodnjo in 
zemljišča (hlevska oprema, skladišča ...) 10
– naložbe v nasade, rastlinjake ali naložbe, 
ki pripomorejo prilagajanju klimatskim 
spremembam 20
B) Vlagatelj je na podlagi predmetnega 
razpisa v letih od 2011-2014 skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR 0
– nad 1000 do 5.000 EUR 5
– do 1.000 EUR 10
– vlagatelj še ni prejel sredstev 20
C) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem 0
– integriranim kmetovanjem oziroma je 
vključeno v program KOP 5
– ekološkim kmetovanjem 10

Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kme-
tijskih zemljišč in pašnikov.

(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
(3) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo 
(pašna skupnost, agrarna skupnost);

– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-
skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opra-
vljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

(4) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen-

tacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, 
kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja po-
moč;

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča;

– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih vendar ne več kot kot 3.000,00 EUR 
na kmetijsko gospodarstvo. Najvišja vrednost predraču-
nov ne sme biti višja od 6.000,00 EUR brez DDV.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Merila:

Merila Število 
točk

A) Vlagatelj je na podlagi predmetnega raz-
pisa v letih od 2011–2014 skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR 0
– nad 1000 do 5.000 EUR 5
– do 1.000 EUR 10
– vlagatelj še ni prejel sredstev 20
B) Ustreznost naložbe:
– nezahtevne agromelioracije 5
– ureditev pašnika 10
C) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem 0
– integriranim kmetovanjem oziroma je 
vključeno v program KOP 5
– ekološkim kmetovanjem 10

IV. Ukrepi de minimis
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komi-

sije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso 
upravičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo do-
mačih pro izvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do obči-
ne ali do države.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
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prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu 
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi 
pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) 
ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč 
dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem 
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki 
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) 
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, do-
deljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

Kumulacija de minimis pomoči
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-

žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi ured-
bami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 
100.000 EUR).

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih pro izvodov ter naložbe v nekmetijsko dejav-
nost na kmetiji – de minimis

(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kme-
tijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih pro izvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.

(2) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavno-

sti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s prede-

lavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, 
s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravi-

čenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje de-
javnosti;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.

(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči.

(7) Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 
500 EUR, najvišji pa 3.500,00,00 EUR brez DDV na 
kmetijsko gospodarstvo na leto. Predračunska vrednost 
investicije ne sme biti višja od 15.000 EUR brez DDV.

Merila za izbor na javni razpis:

Merilo Število 
točk

A) Upravičenec ima registrirano dejavnost 
za:
– ostale nekmetijske dejavnosti 0
– predelava kmetijskih in živilskih pro-
izvodov 10
– turizem na kmetiji 15
B) Ali ima kmetijsko gospodarstvo 
registrirano dejavnost:
– že registrirano 5
– se bo registrirala v roku enega leta od 
izplačila sredstev 10
– se bo registrirala v letu 2016 15
C) Vlagatelj je na podlagi predmetnega 
razpisa v letih od 2011–2014 za dopolnilno 
dejavnost skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR 0
– nad 1000 do 5.000 EUR 5
– do 1.000 EUR 10
– vlagatelj še ni prejel sredstev 20

V. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva 
in podeželja

(1) Cilj pomoči je povezovanje in ohranjanje delo-
vanja društev na podeželju ter s tem dvigovati kvaliteto 
življenja na podeželju.

(2) Upravičeni stroški:
– finančno ovrednoten program društva.
(3) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Celje 

oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali 
se odvijajo na območju Mestne občine Celje;

– da programi omogočajo vključevanje članov ozi-
roma uporabnikov iz Mestne občine Celje;

– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhod-
kov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire 
financiranja;

– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem pro-
gramov oziroma projektov na področju kmetijstva in da 
imajo svojo delovanje na področju razvoja podeželja in 
kmetijstva jasno izraženo v ustanovnem aktu društva;

– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 
pogoje za delo.

(4) Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program, za katerega so že bila 

pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine 
Celje oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način 
že financirani iz proračuna Mestne občine Celje;

– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega zna-
čaja.

(5) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
– določeno z javnim razpisom.
(6) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja 

(društva), ki imajo sedež na območju Mestne občine 
Celje in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja 
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oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali 
se odvijajo na območju Mestne občine Celje.

(7) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % prijavljenega programa. Najvišja dodelje-

na pomoč je 1.000,00 EUR letno.
Merila za izbor prijav na javni razpis

Merilo Število 
točk

A) Sedež izvajalca:
– sedež v drugi občini 5
– v Mestni občini Celje 20
B) Število članov društva z območja Mestne 
občine Celje:
– do 10 5
– do 25 10
– do 45 15
– nad 45 20
C) Društvo organizira dogodke, ki so:
a. Tradicionalni 5
b. Pripomorejo k prepoznavnosti Mestne 
občine Celje 10
D) Društvo sodeluje na prireditvah MO Celje
NE 0
DA 5

VI. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, 
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna 
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi 
druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe 
ugotavlja komisija, imenovana s strani župana.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v ce-
loti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če 
se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke,

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslo-
va že pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do prido-
bitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

VII. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo 
(izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna 
dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javne-
ga razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih 
knezov 9, Celje na sedežu krajevnih skupnosti in na 
spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) ru-
brika Mestna občina – javna naročila in razpisi.

VIII. Reševanje vlog:
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vlo-

ge v roku 8. dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne 
bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu 
prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo vlagatelji 
pozvani, da jih dopolnijo v 8. dneh. Nepopolne vloge, 
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku bodo zavržene. 
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene se štejejo za pri-
spele z datumom dopolnitve. Vloge, ki ne bodo prispele 
v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne 
bodo obravnavane.

V primeru, da bo število vlog večje od količine raz-
pisanih sredstev, bodo imeli prednost vlagatelji, ki so 

v prejeli višje število točk. V primeru, da imata dva ali 
več upravičencev enako število točk, imajo v ukrepu 
»skupinske izjeme« in »de minimis« prednost tisti vla-
gatelj, ki bodo prejeli višje število točk po vrstnem redu 
meril od A do C (najprej se upošteva merilo A – če je še 
vedno enako število točk, B in tako dalje). V primeru, da 
bodo imeli še vedno isto število točk se šteje vrstni red 
vlog glede na datum in uro prispetja.

Pri ukrepu »Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva in podeželja« bodo sredstva razdeljena glede 
na doseženo število točk. Komisija bo glede na razpo-
ložljiva sredstva in na število vseh doseženih točk izra-
čunala povprečno vrednost točke. Vrednost dodeljenih 
sredstev se izračuna tako, da se število doseženih točk 
pomnoži s povprečno vrednostjo točke.

O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu 
odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja 
pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. 
Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sred-
stev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen 
ukrep.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne ob-
veznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo 
s pogodbo.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najpozneje v roku 15 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene 
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji kori-
ščenja sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. 
Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti 
in račune oziroma dokumentacijo zahtevano glede na 
posamezen ukrep.

V primeru, da se za posamezen ukrep sredstva ne 
porabijo, se premestijo na drug ukrep po vrstnem redu 
kot so navedeni v tabeli na začetku tega razpisa.

Roki za oddajo zahtevkov:
Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na 

Mestno občino Celje, Oddelek za finance in gospodar-
stvo najkasneje do 31. 10. 2016.

Račune z datumom po roku za oddajo zahtevka 
komisija ne bo upoštevala.

Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 
2016.

VIII. Rok za oddajo prijav ter način oddaje
Vloge se sprejemajo v glavni pisarni Mestne občine 

Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali po pošti. Na 
ovojnico je obvezno napisati »Razpis kmetijstvo 2016 – 
ne odpiraj« na sprednjo stran kuverte pa naziv in naslov 
vlagatelja.

Vloga mora vsebovati:
a) vse zahtevane priloge;
b) izpolnjeni obrazci za posamezen ukrep.
Rok za oddajo vlog je 16. 5. 2016.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek 

za finance in gospodarstvo.
Mestna občina Celje

Št. 30312-2/2016-4 Ob-1945/16

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter 
- Vrtojba za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/16) in na 
podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za 
spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Ob-
čini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 67/11, 107/13, 
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21/14 in 97/14 v nadaljevanju: odlok) Občina Šempeter 
- Vrtojba objavlja

javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in investicij  
v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih 

aktivnosti podjetij, spodbujanje novih zaposlitev  
in samozaposlitev ter spodbujanje najema 

poslovnih prostorov na območju  
Občine Šempeter - Vrtojba

I. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana 
Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: 
občina).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
– spodbujanje začetnih investicij in investicij v raz-

širjanje dejavnosti in razvoj,
– spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
– spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev,
– spodbujanje najema poslovnih prostorov na ob-

močju Občine Šempeter - Vrtojba.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 

je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za po-
tencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje 
novih delovnih mest.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih proračunskih sredstev 

za izvedbo razpisa je 81.500,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-

tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju 
– upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnje-
ga prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali na-
men pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delajo v cestno prometnem 
sektorju.

Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, 
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno 
kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek po-
moči.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 041422 
– Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja.

V. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so samozaposleni samo-

stojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zapo-
sleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe 
z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež v Občini 
Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju Občine 
Šempeter - Vrtojba. Kot gospodarsko družbo z najmanj 
eno zaposleno osebo se šteje tudi gospodarska družba, 
pri kateri je vsaj en družbenik obvezno zavarovan za 
polni zavarovalni čas in plačuje prispevke od določene 
zavarovalne vsote. Po tem odloku upravičenci ne more-
jo investirati izven območja Občine Šempeter - Vrtojba 
v: nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastruk-
turnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, stroške 
nakupa objekta in stroške nakupa poslovnih prostorov.

Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih treh let, 
dodeljena istemu poslovnemu sub jektu ne sme preseči 
1/3 višine sredstev, ki so zagotovljena na proračunski 
postavki.

V primeru, da je ena in ista oseba lastnik oziroma 
solastnik več podjetij, se lahko na razpis prijavi samo 
eno teh podjetij.

Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, ki 
ima stalno bivališče na območju Občine Šempeter - 
Vrtojba, v primeru kadar gre za sofinanciranje stroškov 
samozaposlitve.

Do sredstev so upravičena podjetja ki:
1) ne opravljajo nobene od naslednjih dejavnosti, ki 

so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in akvakultura,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 
pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogoje-
na s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 
pro izvajalce;

2) niso v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) 
(Uradni list RS, št. 44/07, 51/11, 39/13 in 56/13). Podje-
tja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne šte-
jejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni 
postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje 
podjetij.

Predpostavlja se, da je podjetje v težavah:
– kadar tekoča izguba kapitalske družbe, skupaj 

s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico 
osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 me-
secih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te 
izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, 
rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;

– kadar tekoča izguba osebne družbe, skupaj s pre-
nesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapi-
tala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, in je tekoča 
izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine 
kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te 
izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, 
rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;

– če je družba iz prejšnjih alinej že postala plačilno 
nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postop-
kov v zvezi z insolventnostjo,

3) niso v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči;

4) imajo pravočasno in v celoti izpolnjene vse obve-
znosti do Občine Šempeter - Vrtojba

ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je 
Občina Šempeter - Vrtojba;

5) imajo poravnane vse davke in prispevke.
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 

Občina Šempeter - Vrtojba upoštevala, da:
1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-

zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo;

2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga;

3) skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči 
ter glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komer-
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cialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja do-
voljena meja pomoči 100.000 EUR);

4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz;

5) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči;

6) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 
360/2012;

7) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR);

8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške, in zagotovila, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgor-
nja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči 
po drugih predpisih;

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoč;
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
VI. Upravičeni stroški in višina odobrenih sredstev
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-

vičencu, je omejena glede na ukrep, kot je razvidno 
v točkah VI A, B, C in D in se določi na podlagi določb 
iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh 
vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter 
višine razpoložljivih sredstev.

Občina bo upravičencem sofinancirala naslednje 
upravičene stroške:

A. spodbujanje začetnih investicij in investicij v raz-
širjanje dejavnosti in razvoj

– stroške materialnih investicij, ki pomenijo inve-
sticijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in 
oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infra-
strukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali 
nakupa objekta);

– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo in-
vesticijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup 
patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepa-
tentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).

Za začetno investicijo se šteje investicija v opred-
metena osnovna sredstva za ustanovitev novega obra-
ta, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje iz prvega od-
stavka 6. člena odloka.

Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se 
šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za 
razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu 
bistvenih sprememb pro izvoda ali pro izvodnega procesa 
obstoječega obrata, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje 
iz prvega odstavka 6. člena odloka.

Kot začetna investicija oziroma investicija v razširja-
nje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe 
pro izvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že pro izvaja in 
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.

Predmet sofinanciranja ni:
– nakup drobnega inventarja in materiala (Sloven-

ski računovodski standardi 1, Uradni list RS, št. 118/05, 
Računovodski standard 1 – točka 1.47),

– nakup računalnikov, tiskalnikov in programske 
opreme, razen tiste programske opreme, ki je potrebna 
za izvajanje pro izvodnih procesov za začetne investicije 
in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj,

– nakup vozil, ki se jih registrira v cestnem prometu,
– nakup pohištva, pisarniške opreme (kot npr. oma-

re, pisalne mize, stoli, police, regali, itd.) ter druge opre-
me, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti v pisarni 
oziroma pisarniško poslovanje (kot npr. kopirni stroj, 
faks, telefoni, itd.).

Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene 
stroške v višini, ki ne sme presegati 55 % upravičenih 
stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot 
vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški 
investicije (brez DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije ali 
oprostitve plačila komunalnega prispevka.

Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi po-
trebnih dokazil (računi, dokazila o plačanih računih, itd.).

B. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
Sredstva za promocijske aktivnosti podjetij so na-

menjena:
– sofinanciranju upravičenih stroškov za udeležbo 

na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini in so-
financiranje promocijskih akcij podjetja.

Stroški, ki bodo predmet subvencije morajo biti di-
rektno povezani s promocijskimi aktivnostmi, so stroški 
najetja, postavitve, delovanja in demontaža razstavnega 
prostora pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi 
(kot nastali stroški se ne bodo upoštevali potni stroški 
in dnevnice) ter sofinanciranje izdelave promocijskega 
materiala (zgibanke, katalogi in vabila).

Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo po-
goje iz prvega odstavka 6. člena odloka in se udeležijo 
določenega sejma ali razstave doma ali v tujini oziroma 
izvedejo promocijsko akcijo.

Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene 
stroške v višini, ki ne sme presegati 55 % upravičenih 
stroškov promocijskih aktivnosti. Pri odobritvi stroškov 
se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi po-

trebnih dokazil (računi, dokazila o plačanih računih, itd.).
C. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev
Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlitve 

so namenjena za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu Repu-

blike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Nova 
Gorica (v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezpo-
selna oseba in ima stalno bivališče na območju Občine 
Šempeter - Vrtojba,

– zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavlje-
na kot težje zaposljiva oseba po Pravilniku o izvajanju 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja in je v letu sofi-
nanciranja določena s strani Območne službe ZRSZ 
Nova Gorica kot prednostna ciljna skupina in ima stalno 
bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Za to spodbudo je namenjeno največ 15 % vseh 
sredstev, ki so v proračunu namenjena za spodbujanje 
razvoja podjetništva in zaposlovanja, in sicer do višine 
12.225,00 EUR.
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Upravičenci do sredstev za realizacijo samozapo-
slitve:

– so brezposelne osebe, ki so državljani Republike 
Slovenije,

– imajo stalno bivališče na območju Občine Šem-
peter - Vrtojba,

– so bile prijavljene na Zavodu najmanj 3 mese-
ce pred realizacijo samozaposlitve in

– realizirajo samozaposlitev v obdobju od 30. 9. 
2015 do 30. 9. 2016, v okviru programa Zavoda za spod-
bujanje samozaposlovanja.

Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo 
realizirati samozaposlitev na območju Občine Šempeter - 
Vrtojba (poslovni prostori in sedež morata biti na območju 
Občine Šempeter - Vrtojba). Dejavnost se mora ohraniti 
na območju Občine Šempeter - Vrtojba vsaj 1 leto po rea-
lizaciji samozaposlitve. Kolikor se dejavnost ne ohrani na 
območju Občine Šempeter - Vrtojba vsaj 1 leto po reali-
zaciji samozaposlitve, je dolžan prejemnik sredstev vrniti 
dodeljena sredstva. Način ter ostala vprašanja v zvezi 
z vračilom dodeljenih sredstev, se določijo v pogodbi iz 
56. člena odloka.

Sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje 
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor ozi-
roma poslovodna oseba, če je lastnik ali solastnik v no-
voustanovljeni gospodarski družbi ter pridobitev statusa 
samostojnega podjetnika posameznika –s.p..

Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so 
tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena 
odloka in za najmanj 1 leto zaposlijo brezposelno osebo. 
Ta oseba mora biti državljan Republike Slovenije, imeti 
mora stalno prebivališče na območju Občine Šempeter 
- Vrtojba in mora biti prijavljena na Zavodu za zaposlo-
vanje, kjer mora spadati v skladu z veljavnimi predpisi 
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v pred-
nostno ciljno skupino.

V primeru, da se novo zaposlenemu delavcu preki-
ne delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred pote-
kom enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, mora 
prejemnik sredstev, v roku 30 dni od dneva prenehanja 
zaposlitve, zaposliti novega delavca iz iste ciljne skupine. 
Kolikor prejemnik sredstev tega ne realizira in nima opra-
vičljivega razloga, mora le-ta dodeljena sredstva vrniti. 
Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih 
sredstev, se določijo v pogodbi iz 56. člena odloka.

Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve brezposelne 

osebe;
– stroški dela plače osebe, ki spada v ciljno skupino 

težje zaposljivih oseb.
Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene 

stroške dela plače novega zaposlenega pri prijavitelju 
in realizirane samozaposlitve, ki bodo nastali v obdobju 
upravičenih stroškov od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016, pri 
tem skupna višina upravičenih stroškov ne sme presegati 
30 % slovenske povprečne bruto plače. Za izračun višine 
odobrenih sredstev se kot plača upošteva povprečna 
bruto slovenska plača za januar 2016 (vir: Statistični urad 
Republike Slovenije).

Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec naj-
pozneje do 5. 10. 2016 predložiti naslednjo dokumenta-
cijo za izplačilo:

– za spodbujanje zaposlitve:
– zahtevek za sofinanciranje,
– dokazila: plačilne liste, REK obrazce in bančne 

izpiske (kot dokazila o plačilu).
– V primeru, da ni bilo priloženo ob predložitvi 

vloge, je potrebno predložiti v okviru dokumentacije za 
izplačilo: fotokopijo pogodbe o zaposlitvi, potrdilo Zavo-

da za zaposlovanje RS o časovnem obdobju prijave pri 
Zavodu (od kdaj do kdaj je bila oseba prijavljena pri Za-
vodu) – potrdilo pridobite po odjavi kot brezposelna oseba 
pri Zavodu ter fotokopijo obrazca M-1 »Prijava podatkov 
o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavaro-
vanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za 
primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja 
zavarovanje«, iz katerega je razvidno, da je samozapo-
slitev realizirana za polni delovni čas.

– za samozaposlitev:
– zahtevek za sofinanciranje,
– dokazila o obstoju podjetja: fotokopije dokazil 

o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Po-
slovni register Slovenije (Ajpes), ki ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– V primeru, da ni bilo priloženo ob predložitvi 
vloge, je potrebno predložiti v okviru dokumentacije za 
izplačilo: Potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS o časov-
nem obdobju prijave pri Zavodu (od kdaj do kdaj je bila 
oseba prijavljena pri Zavodu) – potrdilo pridobite po odjavi 
kot brezposelna oseba pri Zavodu ter fotokopijo obrazca 
M-1 »Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem 
ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starše-
vsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in 
o sklenitvi delovnega razmerja zavarovanje«, iz katerega 
je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni 
delovni čas.

D. Spodbujanje najema poslovnih prostorov na ob-
močju Občine Šempeter - Vrtojba

Sredstva za spodbujanje najema poslovnih prosto-
rov so namenjena za sofinanciranje najemnin za poslov-
ne prostore, kolikor samostojni podjetnik ali gospodar-
ska družba odpre novo poslovalnico na območju Občine 
Šempeter - Vrtojba in izpolnjuje razpisne pogoje v skladu 
z odlokom. Za to spodbudo je namenjeno največ 15 % 
vseh sredstev, ki so v proračunu namenjena za spod-
bujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja, in sicer do 
višine 12.225,00 EUR.

Upravičeni stroški so:
– stroški najema poslovnih prostorov za novo poslo-

valnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene 

stroške v višini, ki ne presega 55 % letne najemnine za 
poslovne prostore. Stroški najemnine morajo biti v skla-
du z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem 
podjetja. Sredstva se dodelijo na podlagi sklenjene po-
godbe o najemu poslovnih prostorov na območju Občine 
Šempeter - Vrtojba in potrdila o plačanih najemninah. 
Upravičenci morajo poslovanje na območju Občine Šem-
peter - Vrtojba ohraniti še vsaj pet let po dodelitvi sred-
stev, sicer morajo dodeljena sredstva vrniti.

Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje 
iz prvega odstavka 6. člena odloka in vzamejo v najem 
poslovne prostore za novo poslovalnico na območju Ob-
čine Šempeter - Vrtojba.

Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi po-
trebnih dokazil (najemna pogodba, računi ter dokazila 
o plačilu).

VII. Omejitve upravičenih stroškov
Do sofinanciranja bodo upravičeni le stroški prijavlje-

ne investicije, promocijskih aktivnosti, novih zaposlitev in 
samozaposlitev ter najema poslovnih prostorov na obmo-
čju Občine Šempeter - Vrtojba, ki bodo nastali od 30. 9. 
2015 do 30. 9. 2016. Povračilo davka na dodano vrednost 
in davka na dobiček/dohodek ni upravičen strošek.

V primeru, da upravičenec v obdobju od 30. 9. 2015 
do 30. 9. 2016 tega razpisa aktivnosti ne realizira v obse-
gu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih 
sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skla-
du z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
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Nakup materialnih in nematerialnih investicij ter 
opravljanje storitev ni upravičen strošek, kjer gre za 
nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s. p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo;

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva: upravičenec izgubi pravico do dode-
litve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela 
odobrenih sredstev, kolikor v obdobju iz VII. točke tega 
razpisa ne realizira, oziroma ne realizira v celoti projek-
tov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo 
sredstva odobrena.

IX. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na podlagi 

spodnjih meril:
– vloge se točkuje in glede na zbrano število točk 

razvrsti od vloge z najvišjim številom točk do vloge z naj-
nižjim številom točk.

Merila Točke
Merila, ki se upoštevajo pri spodbujanju 
začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj ter promocijskih 
aktivnosti 
– podjetja do vključno 5 zaposlenih 6
– podjetja od vključno 6 do 10 zaposlenih 4
– podjetja nad 10 zaposlenih 2
– podjetje je v letih 2013, 2014 ali 2015 že 
prejelo sredstva iz naslova tega ukrepa 0
– podjetje še ni prejelo sredstev iz naslova 
tega ukrepa 5
Merila, ki se upoštevajo pri spodbujanju 
začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj
– uvajanje novega pro izvodnega programa 6
– uvajanje novega storitvenega programa 4
– začetna investicija 8
– razširitev ali posodobitev obstoječega 
podjetja 3
– nakup strojev ali opreme, ki se uporablja 
v poslovnih prostorih v občini 5
Merila, ki se upoštevajo le pri spodbujanju 
novih zaposlitev in samozaposlitev
– brezposelni (prijavljeni na zavodu več kot 
3 mesece) 1
– invalidi 2
– starejši od 50 let 3
– mladi do vključno 29 let 4
Merila, ki se upoštevajo le pri spodbujanju 
najema poslovnih prostorov na območju 
občine
– poslovni prostor je potreben za popolnoma 
novo dejavnost, ki je prijavitelj še ni opravljal 3
– poslovni prostor je potreben zaradi širitve 
dejavnosti 2
– poslovni prostor je potreben zaradi 
preselitve dejavnosti 1

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj 
navedenih meril ocenila strokovna komisija, ki jo imenu-
je župan. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo 
upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril.

V primeru, da imata dva ali več upravičencev ena-
ko število točk, ima prednost tisti upravičenec, ki prvič 
kandidira za sredstva iz naslova ukrepa.

X. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do 30. 5. 2016 do 12. ure. 
Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
30. 5. 2016 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo najkasneje do 30. 5. 2016 do 12. ure prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na naslov Občina Šempeter 
- Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. 
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez 
okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za spodbuja-
nje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, 
razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij, spodbujanje novih 
zaposlitev in samozaposlitev ter spodbujanje najema po-
slovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtoj-
ba«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in 
s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.

Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na 
javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga 
prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na 
obrazcih razpisne dokumentacije. Prijavitelj ustrezno 
izpolni tisto razpisno dokumentacijo, ki velja za ukrep, 
na katerega se prijavitelj prijavlja. Dokazila se prilagajo 
v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na 
vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja 
zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje po-
samezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne 
bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, 
bodo s sklepom zavržene.

Odpiranje prispelih vlog bo v torek, 2. 6. 2016 ob 
17. uri in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 de-
lovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, 
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga 
se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so do-
ločeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne 
bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) 
in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili 
v določenem roku, bodo zavržene.

O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v roku 60 dni od 
odpiranja vlog. Odločbe, s katerimi bo odločeno o do-
delitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od 
odpiranja vlog.

XI. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija za posame-

zne ukrepe z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, 
je na voljo na sedežu občine vsak delovni dan med 9. 
in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje 
tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navede-
ni elektronski naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne 
dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni 
strani: http://www.sempeter-vrtojba.si. V primeru, da vla-
gatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka 
vloga v svoji kuverti.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 9. in 11. uro na sedežu občine na tel. 05/33-51-008 
(Danijela Kos). Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: danije-
la.kos@sempeter-vrtojba.si.

XII. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega 

roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
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zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu 
glede na izbrani ukrep oziroma predmet prijave kot je 
navedeno v nadaljevanju. Kot popolna se šteje tudi tista 
vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva 
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.

Spodbujanje začetnih investicij in investicij v raz-
širjanje dejavnosti in razvoj in spodbujanje promocijskih 
aktivnosti podjetij

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti po nasle-
dnjem vrstnem redu v primeru zgoraj navedenega ukre-
pa:

– Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/1).

– Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sred-
stev (razpisni obrazec št. 2/1).

– Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 3/1).
– Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec 

št. 4/1) in zahtevane obvezne priloge:
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki 

ni starejše od 30 dni (potrdilo o plačanih davkih od pri-
stojne izpostave davčne uprave),

– Dokazilo o obstoju podjetja: izpis iz Poslovnega 
registra Slovenije,

– V vlogi se za ukrep, ki je predmet kandidature 
na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe – 
ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune 
z dokazili o plačilu.

– Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 5/1).
– Stroškovnik investicije/promocije (razpisni obra-

zec 6/1).
– Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni 

obrazec št. 7/1).
Spodbujanje novih zaposlitev
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti po nasle-

dnjem vrstnem redu v primeru spodbujanja novih za-
poslitev:

– Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji – spodbujanje novih zaposlitev (razpisni 
obrazec št. 1/1)

– Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sred-
stev – spodbujanje novih zaposlitev (razpisni obrazec 
št. 2/1).

– Prijavni obrazec – spodbujanje novih zaposlitev 
(razpisni obrazec št. 3/1).

– Osnovni podatki o vlagatelju – spodbujanje no-
vih zaposlitev (razpisni obrazec št. 4/1) in zahtevane 
priloge:

– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki 
ni starejše od 30 dni (potrdilo o plačanih davkih od pri-
stojne izpostave davčne uprave);

– Dokazilo o obstoju podjetja: izpis iz Poslovnega 
registra Slovenije.

– Dispozicija projekta – spodbujanje novih zaposli-
tev (razpisni obrazec št. 5/1).

– Stroškovnik – spodbujanje novih zaposlitev (raz-
pisni obrazec 6/1).

– Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni 
obrazec št. 7/1).

Dokumenti, ki se priložijo vlogi, v primeru, da je bila 
zaposlitev že realizirana do dneva predložitve vloge:

– Potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS o časovnem 
obdobju prijave pri Zavodu (od kdaj do kdaj je bila oseba 
prijavljena pri Zavodu) – potrdilo pridobite po odjavi kot 
brezposelna oseba pri Zavodu.

– Kopija pogodbe o zaposlitvi.
– Fotokopija obrazca M-1 »Prijava podatkov o po-

kojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarova-

nju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za 
primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja 
zavarovanje«, iz katerega je razvidno, da je zaposlitev 
realizirana za polni delovni čas.

Spodbujanje novih samozaposlitev
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti po nasle-

dnjem vrstnem redu v primeru spodbujanja novih sa-
mozaposlitev:

– Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/1).

– Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sred-
stev (razpisni obrazec št. 2/1).

– Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 3/1).
– Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec 

št. 4/1) in zahtevane priloge:
– V primeru, da je bila samozaposlitev že realizi-

rana do dneva predložitve vloge: Dokazilo o poravnanih 
davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni (potrdilo 
o plačanih davkih od pristojne izpostave davčne upra-
ve);

– V primeru, da je bila samozaposlitev že reali-
zirana do dneva predložitve vloge: Dokazilo o obstoju 
podjetja: izpis iz Poslovnega registra Slovenije.

– Dispozicija projekta – spodbujanje novih samoza-
poslitev (razpisni obrazec št. 5/1).

– Stroškovnik – spodbujanje novih samozaposlitev 
(razpisni obrazec 6/1).

– Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni 
obrazec št. 7/1).

Dokumenta, ki se priložita vlogi, v primeru, da je 
bila samozaposlitev že realizirana do dneva predložitve 
vloge:

– Potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS o časovnem 
obdobju prijave pri Zavodu (od kdaj do kdaj je bila oseba 
prijavljena pri Zavodu) – potrdilo pridobite po odjavi kot 
brezposelna oseba pri Zavodu.

– Fotokopijo obrazca M-1 »Prijava podatkov o po-
kojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarova-
nju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za 
primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja 
zavarovanje« iz katerega je razvidno, da je samozapo-
slitev realizirana za polni delovni čas.

Spodbujanje najema poslovnih prostorov na obmo-
čju Občine Šempeter - Vrtojba

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti po nasle-
dnjem vrstnem redu v primeru ukrepa najema poslovnih 
prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba:

– Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/1)

– Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sred-
stev (razpisni obrazec št. 2/1).

– Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 3/1).
– Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec 

št. 4/1) in zahtevane priloge:
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki 

ni starejše od 30 dni (potrdilo o plačanih davkih od pri-
stojne izpostave davčne uprave);

– Dokazilo o obstoju podjetja: izpis iz Poslovnega 
registra Slovenije;

– Sklenjena pogodba vlagatelja o najemu poslov-
nih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba (le 
v primeru sklenitve do dneva predložitve vloge).

– Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 5/1).
– Stroškovnik (razpisni obrazec 6/1).
– Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni 

obrazec št. 7/1).
Občina Šempeter - Vrtojba
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Št. 478-0003/2016-1 Ob-1917/16

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzeni-
ca, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 32. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11) razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 
Vuzenica.

Prodajata se naslednji nepremičnini:
a) stanovanje na naslovu Sv. Primož na Pohorju 

19B, Vuzenica, stanovanje št. 1, ID znak 815-174-1, 
v velikosti 66,80 m2. izklicna cena je 25.602,73 EUR 
+ davek.

b) stanovanje na naslovu Sv. Primož na Pohorju 
19B, Vuzenica, stanovanje št. 3, ID znak 815-174-3, 
v velikosti 60,30 m2. izklicna cena je 15.427,11,00 EUR 
+ davek.

Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je do-
ločena v cenitvenem poročilu sodno zapriseženega ce-
nilca mag. Rajka Hovnika z dne 7. 12. 2015.

Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 8 dni po pod-
pisu pogodbe.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in 
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Repu-
blike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Ponudniki morajo pred začetkom javne draž-
be predložiti naslednje dokumente:

– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziro-
ma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali 
potni list (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da prav-
na ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti 
drugo pravno ali fizično osebo,

– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo 
številko računa za primer vračila kavcije,

– davčno, matično in telefonsko številko.
II. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo navedene nepremič-

nine bo 3. 5. 2016, ob 14.30, v prostornih sejne sobe 
Občine Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v skladu 
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju 
s stvarnim premoženjem države in občin. Izklicna cena 
oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Najnižji 

Javne dražbe

znesek višanja je 200 EUR. V primeru, da nobeden od 
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred 
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je 
bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, pred-
sednik komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje 
stvarnega premoženja Občine Vuzenica ugotovi, komu 
in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in 
kupca pozove k podpisu pogodbe.

Vsak ponudnik mora pred začetkom javne dražbe 
položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. 
Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena 
v roku 8 dni po javni dražbi. Potrdilo o plačani kavci-
ji v višini 10 % izklicne cene posamezne nepremični-
ne se nakaže na transakcijski račun Občine Vuzenica 
št.: 01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica, sklic 
478-0003-2016-1, z navedbo »kavcija za javno dražbo«.

2. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem sklenjena 
v 8 dneh po javni dražbi. Plačilo kupnine v roku določe-
nem pod točko I., je bistvene sestavina pravnega posla.

3. Overitev pogodbe ter druge stroške v zvezi z na-
kupom in prenosom lastništva, plača kupec.

4. Prodajalec si pridružuje pravico, da z nobenim od 
dražiteljev ne sklene pogodbe kljub uspeli javni dražbi. 
Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe, 
lahko, v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek javne 
dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
vrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije.

5. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec 
zadrži njegovo kavcijo.

6. Etažni lastniki v večstanovanjski hiši Sv. Pri-
mož na Pohorju 19B, Vuzenica, imajo v skladu s 124. 
in 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list 
RS, št. 87/02, 91/13) pri odkupu stanovanja predkupno 
pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena Obli-
gacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, uradno 
prečiščeno besedilo – UPB 1) uveljavljali v 30 dneh po 
prejemu pisnega obvestila Občine Vuzenica o višini 
izdražene cene.

III. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zah-
teva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: 
Občina Vuzenica, Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 
2367 Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/87-91-222, v času 
uradnih ur).

Občina Vuzenica
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 Ob-1902/16

Svet Centra za socialno delo Ormož razpisuje na 
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 114/06 – ZUTPG 
in 57/12), 31. in 33. člena Statuta Centra za socialno 
delo Ormož ter sklepa 2. korespondenčne seje Sveta 
Centra za socialno delo Ormož z dne 5. 4. 2016 prosto 
delovno mesto

direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Ormož

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, iz-
polnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56. in 57. ter 
v povezavi z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 
in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delov-
nih izkušenj;

ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o so-

cialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraže-
vanje. Kolikor kandidat nima opravljenega programa za 
vodenje, ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta 
od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat 
na podlagi zakona preneha.

Izpolnjevanje pogojev mora kandidat dokazati s pi-
snimi listinami.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandida-
ti predložiti življenjepis, kjer bodo predstavljene izku-
šnje pri delu ter program razvoja centra za mandatno 
obdobje.

Mandat direktorja traja pet let. Pričetek mandata 
je 19. 10. 2016. Z imenovanim direktorjem se bo skle-
nilo delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja 
mandata.

Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju 
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: 
Center za socialno delo Ormož, Ptujska cesta 12, 2270 
Ormož, z oznako na ovojnici » Prijava na razpis za di-
rektorja – Ne odpiraj«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet Centra 

ne bo obravnaval. O izbiri bodo kandidati obveščeni 
v zakonitem roku.

Svet Centra za socialno delo Ormož

 Ob-1903/16

Svet zavoda Mladinskega doma Malči Beličeve, 
Mencingerjeva 65, 1000 Ljub ljana, na podlagi 34. in 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 

Razpisi delovnih mest

8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 58. člena Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D in 47/15 – ZOFVI-J) in sklepa Sveta zavoda 
z dne 2. 3. 2016, razpisuje delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje, skladno z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 
57/12-ZPCP-2D in 47/15-ZOFVI-J). Kandidati/-ke mora-
jo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni 
v kazenskem postopku) pošljite najpozneje v 10 dneh 
po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda 
Mladinskega doma Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 
1000 Ljub ljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja/-ice – 
Ne odpiraj«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

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

Svet zavoda Mladinskega doma Malči Beličeve  
Ljub ljana

 Ob-1904/16

Svet Osnovne šole Franceta Bevka, Ulica Pohor-
skega bataljona 1, 1113 Ljub ljana, razpisuje na podlagi 
sklepa sveta šole, sprejetega dne 25. marca 2016, de-
lovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), in sicer:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalne-
ga delavca na šoli,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit.
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Kandidat/-ka mora biti usposobljen/-a za delo z ra-
čunalnikom in imeti pedagoške, vodstvene ter organiza-
cijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. De-
lovno razmerje z njim/njo se sklene za določen čas (za 
čas trajanje mandata). Začetek mandata je 29. 11. 2016.

Kandidati/-ke pošljejo pisno prijavo z dokazili o iz-
polnjevanju zahtevanih pogojev oziroma overovljene fo-
tokopije dokazil o izobrazbi, strokovnem izpitu, nazivu, 
ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da bo rav-
nateljski izpit opravil-a v roku enega leta od začetka 
mandata), delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju; 
prav tako potrdila, ki ne smejo biti starejša od 1 mese-
ca, in sicer:

– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravo-
sodje,

– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da 
kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti.

Kandidati/-ke naj prav tako priložijo izjavo, da pri 
katerem koli drugem sodišču zunaj kraja bivališča zoper 
njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje 
zoper spolno nedotakljivosti.

Priložiti je treba tudi kratek življenjepis z opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj in program vodenje zavoda.

Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici na naslov 
Svet Osnove šole Franceta Bevka, Ulica Pohorske-
ga bataljona 1, 1113 Ljub ljana, s pripisom »Za razpis 
ravnatelja/-ice«.

Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne pri-

jave kandidatov/-tk.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-

novanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Franceta Bevka Ljub ljana

 Ob-1905/16

Svet Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Ce-
sta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, na podlagi 
53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 – ZO-
FVI-J) in sklepa Sveta šole z dne 25. 2. 2016, razpisuje 
delovno mesto

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

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZP-
CP-2D in 47/15 – ZOFVI-J).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 11. 2016.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka 
ni v kazenskem postopku, pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj 
Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodra-
žica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidat/-ka bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica

 Ob-1923/16

Občina Krško, Občinski svet, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev 14, 
Krško, na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 11/13), 
32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 
in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 
13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 14. in 15. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško 
(Uradni list RS, št. 127/03, 109/09 in 42/10) razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
javnega zavoda Kulturni dom Krško

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/-a 
kandidat/-ka, ki strokovno pozna področje dela javnega 
zavoda in ima vodstvene sposobnosti.

Kandidat/-ka mora poleg splošnih pogojev, določe-
nih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna iz-
obrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne 
smeri,

– 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na 
področju kulture,

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
K vlogi mora kandidat/-ka priložiti program dela in 

razvoja javnega zavoda.
Mandat direktorja/direktorice traja pet let. Delovno 

razmerje se sklene za določen čas – za čas trajanja 
mandata. Izbrani kandidat/-ka bo delo začel/-a opravljati 
16. avgusta 2016.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev naj kandidat/-ka pošlje v roku 
8 dni po objavi razpisa na naslov: Občina Krško, Občin-
ski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, s pripisom: 
»Javni razpis – direktor/direktorica Kulturnega doma 
Krško – Ne odpiraj«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Občina Krško

 Ob-1936/16

Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
2/15 – odl. US in 47/2015), Svet javnega zavoda, Šolski 
center Ljub ljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljub ljana, razpisuje 
delovno mesto

direktorja/-ice
Šolskega centra Ljub ljana

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direk-
torja/ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53., 55., 58. čle-
nom in 107.a členom Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
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– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/2015 
– odl. US in 47/15).

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

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016.
Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju po-

gojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti 
ovojnici na naslov: Svet javnega zavoda Šolski cen-
ter Ljub ljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljub ljana, s pripisom: 
»Razpis za direktorja ŠC Ljub ljana«.

Prijava mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju 
pogojev:

– originalna ali overjena dokazila o izobrazbi, opra-
vljenem ravnateljskem izpitu,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– dosedanje delovne izkušnje v VIZ in kratek ži-

vljenjepis,
– o znanju slovenskega knjižnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a čle-

nom ZOFVI, in sicer ministrstva, pristojnega za pravo-
sodje, da ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev ter, da ni bil-a pravnomočno obsojen-a 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in 
potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil-a zoper 
njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost;

Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakoni-

tem roku.
Svet Šolskega centra Ljub ljana

Št. 701-14/2016 Ob-1943/16

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) prosto mesto

vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru
Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljub ljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, 
z oznako na ovojnici »prijava za 701-14/2016 – Maribor«.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 35430-4/2016-1 Ob-1906/16

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c čle-
na 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, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15 
in 102/15; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena in prvega 
odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter Splošnih pogojev 
poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javne-
ga sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (obja-
vljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumen-
ti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Sloven-
skega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru 
Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Sloven-
skega okoljskega javnega sklada, za leto 2016, potr-
jenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Ener-
getskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; 
v nadaljevanju: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije 
s sklepom številka 47602-1/2016/4 z dne 5. 1. 2016, Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko 
sklad), objavlja

javni poziv 40SUB-LS16
Nepovratne finančne spodbude občinam za nove 

naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb 
splošnega družbenega pomena

1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokal-
nim skupnostim, (v nadaljevanju: občine) za nove na-
ložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb na območju 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finanč-
ne spodbude). Namenjene so spodbujanju gradnje sko-
raj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 
(v nadaljevanju: stavbe) v lasti občin z naslednjo enotno 
klasifikacijo objektov:

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
12620 Muzeji in knjižnice;
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raz-

iskovalno delo;
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
12650 Stavbe za šport.
Namen javnega poziva je spodbujanje gradnje no-

vih stavb z visoko energijsko učinkovitostjo in zmanjša-
nje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri 
čemer je potrebna energija v veliki meri pro izvedena 
iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Sko-
raj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke 
stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in de-
lovnega okolja.

Nova naložba je naložba, ki jo bo občina (v nadalje-
vanju: vlagateljica), ki je investitorka in financira naložbo, 
začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne 
finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem jav-
nem pozivu:

A – gradnja skoraj nič-energijske stavbe v lasti 
občine

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli vlagateljici za gradnjo nove skoraj nič-energijske 

Druge objave

stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno 
dovoljenje. Energijska učinkovitost stavbe, izračunana 
po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati 
v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 
6 kWh/m3a. Navedena vrednost Qh se izračuna za neto 
ogrevani in prezračevani volumen stavbe ter ne glede 
na dejansko lokacijo stavbe za klimatske podatke mesta 
Ljub ljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na 
spletni strani Eko sklada.

Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske stavbe se 
preverja na podlagi izračuna »PHPP«, projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt 
arhitekture), projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, 
načrt strojnih inštalacij ogrevanja/hlajenja in prezračeva-
nja, izdelano v merilu 1:50) in drugih dokazil, navedenih 
v javnem pozivu.

Obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega po-
hištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo 
U ≤ 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 
14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh 
ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za 
energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva 
lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi po-
sebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipo-
žarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi poseb-
nih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru 
uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko 
učinkovitostjo. Za vgradnjo lesenega zunanjega stavb-
nega pohištva se dodeli dodatna nepovratna finančna 
spodbuda.

Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega 
ovoja stavbe sme znašati U ≤ 0,15 W/m2K. Dodatna 
nepovratna finančna spodbuda se dodeli tudi, če bo na 
več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega 
ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga.

Toplotne prehodnosti U (W/m2K) zunanjega stavb-
nega pohištva in toplotne prevodnosti λ (W/mK) izo-
lacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo 
biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami 
dokumentacije za prijavo.

Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi 
prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadne-
ga zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav 
zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote 
vsaj 80 %.

Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev to-
plote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovi-
tostjo.

Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije 
za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, 
klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti 
iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stav-
ba oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega da-
ljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE 
z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja 
podpore električni energiji, pro izvedeni v sopro izvodnji 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri če-
mer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesno-
sti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 
9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,6 h-1.
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2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne fi-
nančne spodbude

a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za poveča-
nje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toplo-
to, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 6.000.000 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 

le za stavbo s Qh ≤ 6 kWh/m3a in je določena glede na 
neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplo-
tnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno – izolacij-
skih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, 
trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nad-
zor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje 
s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske 
stavbe. Višina spodbude je določena v spodnji tabeli 
in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.

Spodbuda v EUR/m2

Energijska 
učinkovitost 
stavbe Qh 
(kWh/m3a)

I. skupina II. skupina III. skupina

≤ 6 400 310 240

Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: stavba, pretežno zgrajena iz lesa z naj-

manj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih ma-
terialov (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) mineral-
nega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) 
in naravnega izvora;

– III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega 
deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetič-
nega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, 
ekstrudirani polistiren ipd.).

Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude 
se dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega 
poziva in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno 
pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lese-
nega zunanjega stavbnega pohištva, pri čemer vhodna 
in druga vrata niso predmet dodatne spodbude.

Prav tako se pravica do dodatne nepovratne fi-
nančne spodbude dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje 
tega javnega poziva, če bo na več kot polovici površine 
neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena 
masivna lesena fasadna obloga. Dodatna spodbuda je 
lahko dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane 
površine stavbe.

3. Upravičene občine za kandidiranje na javnem 
pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka občina, ki 
je investitorka in:

– lastnica ali solastnica nepremičnine s pisnim so-
glasjem ostalih solastnikov nepremičnine;

– imetnica stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo 
izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva.

4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na 
javnem pozivu

a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vlo-
ga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega jav-

nega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del 
za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko vlagateljica predloži v celoti iz-
polnjen obrazec Vloga 40SUB-LS16 in obvezne priloge:

– kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z ži-
gom o pravnomočnosti;

– projekt za gradbeno dovoljenje (PGD): vodilna 
mapa, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij;

– projekt za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt 
strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, 
oboje v merilu 1:50;

– izračun energijske učinkovitosti novogradnje po 
metodi »PHPP« (tiskani izpis in priložena datoteka MS 
Excel na zgoščenki), ki se, ne glede na dejansko loka-
cijo stavbe, poda za klimatske podatke mesta Ljub ljana 
(T1996-2005/J1981-2000), in so objavljeni na spletni 
strani: www.ekosklad.si;

– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih 
materialov v odstotkih ( %) po skupinah, določenih v jav-
nem pozivu;

– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstot-
kih ( %) pri zagotavljanju potrebne energije za delovanje 
stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava to-
ple vode in razsvetljava);

– dokazila o toplotnih karakteristikah zunanjega 
stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vrata), 
skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, 
iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni preho-
dnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), 
zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski toplotni 
upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski 
podatki profila in zasteklitve;

– dokazila o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izola-
cijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;

– dokazila o tehničnih karakteristikah vgrajenih na-
prav za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.

b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in ener-
gijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje 
pro izvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavni-
mi predpisi.

c) kandidiranje za izvedbo več naložb
Občina lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravi-

co do nepovratne finančne spodbude le za eno naložbo, 
lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih naložb.

d) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo proto-
tipne in rabljene opreme/naprav

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti do-
deljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo 
prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.

e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca z registrirano dejavnostjo

Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma 
opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to 
usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.

f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
nepovratne finančne spodbude

Vgrajenih gradbenih pro izvodov, strojnih naprav, 
opreme in stavbe, za katero je bila v okviru ukrepa do-
deljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno od-
straniti ali odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne 
finančne spodbude.

g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena za naložbo, za katero je že bila dodeljena spod-
buda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, 
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plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem 
po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni 
list RS, št. 96/14). Če je vlagateljica v okviru iste na-
ložbe, ki je predmet spodbude po tem javnem pozivu, 
že prejela nepovratno finančno spodbudo Eko sklada 
in je z izvedbo del za doseganje učinkov naložbe že 
pričela, za izvedbo te naložbe ne more več pridobiti 
pravice do nepovratne finančne spodbude po tem 
javnem pozivu.

h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finanč-
ne spodbude

Vlagateljica je poleg nepovratne finančne spodbude 
po tem javnem pozivu upravičena pridobiti tudi kredit 
Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih 
naložb, namenjenem občinam. Pri tem mora naložba iz-
polnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva 
za kreditiranje. Vlagateljica mora za pridobitev kredita 
izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na 
spletni strani Eko sklada.

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so 
na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska 
oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagateljice na-
tisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni 
poziv in obrazce lahko vlagateljice tudi naročijo na Eko 
skladu na tel. 01/241-48-20 in jih brezplačno prejmejo 
po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo 
tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, 
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Informacije o javnem pozivu lahko občine vlaga-
teljice pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, 
sredo in petek med 13. in 14.30.

6. Rok in način prijave
Vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od 

dneva objave v Uradnem listu RS. Javni poziv velja do 
objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obraz-
cih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

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

finančne spodbude vlagateljici 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 nada-
ljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagateljica, ki je upravičena občina, lahko pridobi 
pravico do nepovratne finančne spodbude za novo na-
ložbo ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omeji-
tev in opredeljene višine nepovratne finančne spodbude 
po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda pri-
spetja popolne vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno preči-
ščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J) 
ne plačuje.

8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spod-
bude

a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 

podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne fi-
nančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, 
s katero je bila vlagateljici dodeljena pravica do nepovra-
tne finančne spodbude.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe za gradnjo skoraj 

nič-energijske stavbe je 24 mesecev od dokončnosti 
odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vroči-
tvijo vlagateljici.

V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek 
naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za za-
ključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne 
spodbude niso izpolnjeni.

Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvou-
mno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za 
datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih 
oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, pri-
loženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja 
drugače.

c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagate-

ljica predložiti najkasneje v 4 mesecih po izteku roka za 
zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-
de, podpisano s strani prejemnice nepovratne finančne 
spodbude;

– uporabno dovoljenje za stavbo, ki je predmet ne-
povratne finančne spodbude;

– zapisnik o opravljenem tehničnem prevzemu, ki 
mora biti izveden ob prisotnosti predstavnika Eko skla-
da;

– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitek-
ture in strojnih instalacij ogrevanja/hlajenja in prezrače-
vanja s popisom dejansko vgrajenih materialov, naprav 
in opreme; v primeru odstopanj od vloge je potrebno 
priložiti nov izračun energijske učinkovitosti novogradnje 
po metodi »PHPP« (tiskani izpis in priložena datoteka 
MS Excel na zgoščenki) in nova dokazila, ki so navede-
na v javnem pozivu in jih je potrebno predložiti ob vlogi;

– račune izvajalcev naložbe s popisom del, materi-
alov, gradbenih pro izvodov ali strojnih naprav in opreme 
za:

– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega po-
hištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in 
sistemov zunanjega senčenja;

– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, 
obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega 
ovoja stavbe;

– nakup in vgradnjo sistema prezračevanja z vra-
čanjem toplote odpadnega zraka;

– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje/hlaje-
nje z generatorjem toplote/hladu;

– račun za izvedbo meritve zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih 

alinej;
– fotografije izvedbe toplotne zaščite celotnega to-

plotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, 
obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z me-
rilnim trakom ter fotografije rešitve toplotnih mostov);

– fotografije vgradnje zunanjega stavbnega pohi-
štva, in sicer oken, fiksnih zasteklitev 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 pre-
zračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (raz-
vodi, naprave);

– fotografije vgrajenega sistema za ogrevanje/hla-
jenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave, 
regulacija);
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– več fotografij dokončane stavbe;
– fotografije meritve zrakotesnosti stavbe, posne-

te med izvajanjem postopka, in fotografijo izmerjene 
vrednosti na napravi, posneto med meritvijo, pri če-
mer mora biti zaključna meritev opravljena ob prisotno-
sti predstavnika Eko sklada;

– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti 
stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015.

d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-

položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu 
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku nalož-
be na bančni račun vlagateljice, 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.

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

je odločbe o dodelitvi pravice do 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 spo-
štovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta 
nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovlje-
ne nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov 
ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne 
spodbude je prejemnica nepovratne finančne spod-
bude dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od pre-
jema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne 
finančne spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 35400-1/2016-1 Ob-1907/16

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c čle-
na 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, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 
prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (spletna stran 
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljeva-
nju: Splošni pogoji) ter na podlagi enajste alineje prvega 
odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) direktor Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljevanju: 
Eko sklad), objavlja

javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje ob-

čanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na ob-
močju Republike Slovenije za namene, ki so podrobneje 
določeni s spodaj navedenimi ukrepi:

A) Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje pro-
storov z ali brez priprave sanitarne tople vode,

B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje 
prostorov in pripravo sanitarne tople vode,

C) Sodobne naprave za pridobivanje električne 
energije,

D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih 
stanovanjskih stavb,

E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj 
nič-energijske stanovanjske stavbe,

F) Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih apa-
ratov,

G) Nakup okolju prijaznih vozil,
H) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih 

voda,
I) Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne 

snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz 
gospodinjstva,

J) Učinkovita raba vodnih virov,
K) Oskrba s pitno vodo.
A) Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje pro-

storov z ali brez priprave sanitarne tople vode za nasle-
dnje namene:

1) Vgradnjo ogrevalne naprave s kondenzacijo, ki 
kot energent uporabljajo ekstra lahko kurilno olje ali naf-
tni plin, z izkoristkom 95 % ali več.

Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo kompletne strojne in elektro 

opreme, ki je potrebna za celovito in funkcionalno delo-
vanje ogrevalnega sistema,

– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-
ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov oziroma 
izdelavo dimnika,

– nakup in vgradnjo termostatskih ventilov,
– nakup in vgradnjo elementov razvoda ogrevalne-

ga sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...) 
kolikor se vgrajujejo sočasno z novo ogrevalno napravo.

2) Vgradnjo toplotnih postaj ali podpostaj za priklop 
na omrežje daljinskega ogrevanja.

Priznani stroški vključujejo vsa dela in opremo, po-
trebno za izvedbo zaključene naložbe, obvezno pa:

– nakup in vgradnjo toplotne postaje ali podpostaje 
s pripadajočimi inštalacijami,

– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
3) Vgradnjo sistemov za prezračevanje z vračanjem 

toplote odpadnega zraka (rekuperacija):
– stanovanjske prezračevalne enote s sistemom 

za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu pre-
zračevanju s toplotnim izkoristkom rekuperacije toplote 
(ηt) vsaj 80 % razen naprav z entalpijskim prenosnikom 
toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekupe-
racije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne 
enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči 
(SPI) 0,45 W/(m3/h),

– naprave za lokalno prezračevanje s toplotnim iz-
koristkom rekuperacije toplote (ηt) vsaj 65 %.

Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokal-

no prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka 

z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi 
elementi,

– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka 
s toploto zemlje ali vode.

B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje 
prostorov in pripravo sanitarne tople vode za naslednje 
namene:

1) Vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplo-

tnega zbiralnika,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne 

elemente sistema.
2) Vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne 

tople vode, ki dosega najmanj razred energijske učin-
kovitosti A.
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3) Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje 
stavbe, kolikor sezonska energijska učinkovitost ogreva-
nja prostorov izpolnjuje vrednosti, opredeljene v tabeli:

tip ogrevalne 
toplotne 
črpalke

spodnja mejna vrednost sezonske 
energijske učinkovitosti ogrevanja 

prostorov ηs ( %) za uporabo pri nizki 
temperaturi v povprečnih podnebnih 

razmerah
zrak/voda 140
voda/voda 200

slanica/voda 170

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne črpalke,
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega 

toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko,
– izvedbo vrtine ali zemeljskega kolektorja,
– izvedbo cevnih povezav toplotne črpalke z virom 

toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo,
– nakup in vgradnjo elementov razvoda ogreval-

nega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogreva-
nje ...) kolikor se vgrajujejo sočasno z novo napravo za 
ogrevanje.

4) Vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje.

a) Kurilna naprava na lesno biomaso, in sicer na 
sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na central-
no ogrevanje mora imeti naslednje toplotno-tehnične 
karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora 
biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu 
mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljiko-
vega monoksida pa manjša od 400 mg/m3, določene po 
standardu SIST EN 303-5.

b) Peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom 
(kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, mora 
imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izko-
ristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 
90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša 
od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida 
pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST 
EN 14785.

Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti dolo-
čene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa 
ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.

Pri napravi z ročnim polnjenjem goriva (npr. s pole-
ni) je za optimalno zgorevanje obvezna vgradnja lamb-
da sonde, vodnega toplotnega zbiralnika s prostornino 
najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, 
in prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne 
moči naprave.

Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. 
s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim to-
plotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vo-
dni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na 
kW nazivne toplotne moči naprave. Namesto vodnega 
toplotnega zbiralnika se lahko uporabi tudi drugačen 
toplotni zbiralnik enake zmogljivosti shranjevanja toplo-
te. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi 
napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možno-
stjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega 
vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega 
javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne 
naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene 
po standardu SIST EN 303-5.

Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več 
vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati toplo-
tno-tehnične karakteristike te točke za vse vrste goriv in 
zahtevo glede vgradnje vodnega toplotnega zbiralnika.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo kompletne strojne in elektro 

opreme, ki je potrebna za celovito in funkcionalno delo-
vanje ogrevalnega sistema,

– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-
ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov oziroma 
izdelavo dimnika,

– nakup in vgradnjo termostatskih ventilov,
– nakup in vgradnjo elementov razvoda ogreval-

nega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogreva-
nje ...) kolikor se vgrajujejo sočasno z novo naprave za 
ogrevanje.

Kredit za naložbo vgradnje kurilne naprave na le-
sno biomaso in toplotne črpalke za ogrevanje prostorov 
na degradiranem območju Mestne občine Ljub ljana, 
Mestne občine Maribor, Mestne občine Kranj, Mestne 
občine Celje, Mestne občine Novo mesto, Mestne ob-
čine Murska Sobota ter občin Zasavja: Občine Zagor-
je, Občine Trbovlje in Občine Hrastnik, za katerega 
je sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ne more 
biti dodeljen, kolikor občinski akt ali lokalni energetski 
koncept določa na tem območju drugi prednostni način 
ogrevanja.

C) Sodobne naprave za pridobivanje električne 
energije za naslednje namene:

1) Namestitev naprav oziroma izgradnja objektov 
za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, 
vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW.

2) Namestitev naprav za mikro sopro izvodnjo toplo-
te in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno 
močjo naprave do 50 kW, katerih sezonska energijska 
učinkovitost ogrevanja ne sme biti manjša od 86 %.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-

ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov oziroma 
izdelavo dimnika,

– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod go-
riva, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vodnega 
toplotnega zbiralnika.

Naprave, namenjene samooskrbi z električno ener-
gijo, morajo izpolnjevati zahteve Uredbe (Uradni list RS, 
št. 97/15) in Pravilnika o tehničnih zahtevah za samoo-
skrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 1/16).

Prejemnik kredita za ostale naprave za pridobivanje 
električne energije pa mora pred morebitno pridobitvijo 
deklaracije za pro izvodne naprave o tem obvestiti Eko 
sklad, ki je dolžan na dan dodelitve kredita prejemniku 
kredita izračunati prejeto pomoč po pravilu »de minimis« 
in o višini te pomoči pisno obvestiti prejemnika in Mini-
strstvo za finance.

D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih 
stanovanjskih stavb za naslednje namene:

Kredit se lahko dodeli le za stavbo, za katero je bilo 
gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2010. Osnovna 
stavba ima lahko legalen novejši nadzidek, prizidek ali 
rekonstrukcijo, za katere mora biti predloženo pravno-
močno gradbeno dovoljenje. Stavbe, legalizirane po 
navedenem datumu, morajo imeti ustrezno dokazilo 
o dejanskem času gradnje.

1) Zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, t.j. 
oken, balkonskih vrat, fiksnih zasteklitev, vhodnih in 
garažnih vrat, z novim energijsko učinkovitim zunanjim 
stavbnim pohištvom, pri čemer vrednosti toplotne preho-
dnosti novega stavbnega pohištva ne smejo presegati 
vrednosti 1,2 W/m2K. Lastnosti zunanjega stavbnega 
pohištva morajo biti določene po standardu SIST EN 
14351-1:2006+A1:2010.



Stran 886 / Št. 28 / 15. 4. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega po-

hištva ter nakup in vgradnjo novega,
– nakup in vgradnjo senčil,
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih 

polic ter
– popravilo in zaključno obdelavo špalet.
2) Izvedbo toplotne izolacije fasade:
z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala 

s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno 
debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), 
da bo razmerje λ/d ≤ 0,300 W/m2K. Navedeno razmerje 
mora biti izkazano tudi v primeru toplotne izolacije iz na-
ravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne 
prevodnosti (λ).

V primeru, da je na stavbi že vgrajen fasadni sistem 
s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša λ ≤ 
0,045 W/mK, se lahko izvede naložba z dodatno toplo-
tno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne izolacije se 
obstoječa upošteva s toplotno prevodnostjo λ = 0,045 
W/mK in z izmerjeno debelino (dobst), ki je razvidna iz 
vlogi priložene fotografije obstoječega stanja, posnetega 
z merilnim trakom. Z dodano novo izolacijo je potrebno 
izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zago-
tovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,300 W/m2K:

Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra,
– nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materi-

ala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega 
sistema,

– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali 
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidro-
izolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih 
polic;

– obdelavo špalet,
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
3) Izvedbo toplotne izolacije strehe oziroma stropa 

proti neogrevanemu prostoru z:
najmanj 25 cm toplotno izolacijskega materiala s to-

plotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno de-
belino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da 
bo razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje 
λ/d mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih 
toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vre-
dnost toplotne prevodnosti (λ).

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev izolacijskega materiala 

vključno s parno zaporo, paroprepustno folijo oziroma 
z drugimi materiali v funkciji sekundarne kritine, vzdol-
žno letvanje,

– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavč-
no-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji 
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava 
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;

– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve 
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo 
estriha oziroma druge zaključne obloge,

– razkrivanje in ponovno nameščanje obstoječe 
strešne kritine,

– namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in po-
dobno.

4) Izvedbo toplotne izolacije kleti, tal nad neogre-
vano kletjo ali tal nad neogrevanim prostorom in tal nad 
zunanjim zrakom z:

– najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala 
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno 
debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), 
da bo razmerje λ/d ≤ 0,300 W/m2K. Navedeno razmerje 
λ/d mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih 
toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vre-
dnost toplotne prevodnosti (λ).

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega mate-

riala,
– odstranitev starih slojev, vgradnjo nove hidroizola-

cije in izvedbo estriha oziroma zaključne obloge.
E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj 

nič-energijske stanovanjske stavbe:
Pravica do kredita se dodeli za gradnjo ali nakup 

nove eno ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska 
učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za 
ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stav-
be »PHPP«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena 
vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje 
stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske podatke me-
sta Ljub ljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni 
na spletni strani Eko sklada.

Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega po-
hištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna 
vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skla-
dno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010. Za 
okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena 
najmanj trojna zasteklitev. Zunanje stavbno pohištvo 
mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, 
kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotne prehodnosti 
zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodno-
sti izolacijskih materialov, vgrajenih v toplotnem ovoju 
stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno 
z zahtevami dokumentacije za prijavo.

Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sis-
tema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 
zraka. Stanovanjske prezračevalne enote s sistemom 
za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu prezra-
čevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije 
toplote (ηt) vsaj 80 % razen naprav z entalpijskim pre-
nosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek 
rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezrače-
valne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne 
moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev to-
plote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje 
in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno 
gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega 
kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe 
in sanitarne vode z električno energijo ne sme presega-
ti 10 % toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba 
najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov 
energije.

Kredit se lahko dodeli tudi za nakup eno ali dvosta-
novanjske stavbe, ki izpolnjuje te pogoje, s strani prve-
ga kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba 
ali druga veljavna listina z zemljiško knjižnim dovolilom 
prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca skle-
njena po 1. 1. 2015.

Priznani stroški fazne gradnje vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne zaščite tal, obodnih 

zidov vključno z zaključnim slojem in strehe oziroma 
stropa proti neogrevanem prostoru,

– paroprepustne folije oziroma druge materiale 
v funkciji sekundarne kritine, vetrno zaporo in parno 
oviro,

– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, 
vključno s senčili in okenskimi policami,
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– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezrače-
vanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,

– nakup in vgradnjo generatorja toplote vključno 
z zalogovnikom za gorivo, transportnim in varnostnim 
sistemom, krmilno opremo, vodnim toplotnim zbiralni-
kom, povezovalnimi armaturami, opremo za priključitev 
na centralno ogrevanje ter ogreval.

V primeru navedbe ponudbene vrednosti za celoten 
konstrukcijski element, ki je del zunanjega ovoja, znaša 
upravičen strošek 50 % tega zneska.

V primeru gradnje ali nakupa stavbe po sistemu »na 
ključ oziroma delni ključ«, ki mora obvezno vključevati 
stroške gradnje toplotnega ovoja ogrevanega dela stav-
be, vgradnje ustreznega zunanjega stavbnega pohištva, 
vgradnje centralnega prezračevanja z vračanjem toplo-
te odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, 
priznani stroški obsegajo 50 % predračunske vrednosti. 
Kolikor predračun ne zajema toplotne izolacije tal proti 
terenu, lahko vlagatelj predloži dodatni predračun za 
nakup in vgradnjo izolacije.

F) Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih apa-
ratov

1) Nakup velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki, 
hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni, 
sušilni in pomivalni stroji, nape …), ki so po porabi ener-
gije razvrščeni v energijski razred A+ ali višje.

G) Nakup okolju prijaznih vozil za naslednje na-
mene:

1) Nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, ko-
les z motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na elek-
trični pogon ali pogon, ki je kombinacija elektro motorja 
in motorja z notranjim izgorevanjem, pri katerih znašajo 
emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih 
pro izvajalca, največ 110 g/km.

2) Nakup osebnih avtomobilov, serijske pro izvodnje, 
ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin.

Kredit se dodeli za nova vozila ali rabljena vozila, 
kupljena pri registriranem prodajalcu vozil.

H) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih 
voda za naslednje namene:

1) Priključitev objektov na javno kanalizacijsko 
omrežje.

2) Nakup in vgradnja malih (individualnih ali skupin-
skih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 
populacijskih enot (PE).

Delovanje naprave mora biti skladno z Uredbo 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod 
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 
45/07, 79/09 in 64/12). Seznam malih komunalnih či-
stilnih naprav je objavljen na spletni strani https://www.
gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/Ar-
ticleId/51700/seznam-mkcn-ki-na-dan-18112015-izpol-
njujejo-pogoje.

3) Namestitev ponikovalnega sistema za padavin-
ske vode.

Priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo geote-
kstila, ponikovalnih blokov ter potrebnih cevnih razvodov 
vključno z gradbenimi deli.

4) Nakup in namestitev hišnih protipoplavnih pre-
grad.

5) Prekritje objektov z rastlinsko odejo (npr. zelena 
streha ali fasada) za zmanjšanje koeficienta odtoka pa-
davinskih voda.

I) Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne 
snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz 
gospodinjstva za naslednje namene:

1) Zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna 
vlakna (npr. salonit).

Priznani stroški lahko dosežejo skupno največ 
65,00 EUR/m2 zamenjane azbestne kritine.

Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na 
posamezni stavbi lahko izvede vsak izvajalec, ki je re-
gistriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje 
azbestne strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora 
imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za okolje.

2) Odstranjevanje izolacijskih in protipožarnih 
oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna.

3) Zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi iz 
materialov, ki vsebujejo azbest ali težke kovine (svinec, 
cink …).

Priznani stroški vključujejo:
– odstranjevanje starih oblog in cevi,
– nakup in vgradnjo novih cevi ter
– zaključni sloj, vključno s stenskimi ali talnimi oblo-

gami.
4) Nakup individualnega oziroma hišnega kompo-

stnika zaprtega tipa, ki je namenjen predelavi biološko 
razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva.

J) Učinkovita raba vodnih virov za naslednje na-
mene:

1) Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo de-
ževnice.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo zbiralnika, črpalk in filtrov,
– vgradnjo, napeljavo in regulacijsko opremo.
2) Namestitev naprav za mehansko, kemično in 

biološko čiščenje pitne vode.
K) Oskrba s pitno vodo za naslednje namene:
1) Zagotavljanja oskrbe s pitno vodo (kjer javna 

oskrba ni predvidena).
2) Izgradnje hišnega priključka na javno vodovodno 

omrežje.
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podla-

gi predračuna izvajalca in vključujejo tudi DDV, zakon-
sko predpisane takse in prispevke. Obseg priznanih 
stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani 
vsi stroški naložbe.

2. Višina sredstev: višina sredstev po tem pozivu 
znaša 6 milijonov EUR.

3. Pogoji in zahteve za odobritev pravice do kredita
Upravičena oseba lahko prejme kredit za naložbe, ki 

še niso izvedene in zanje še ni prejela kredita Eko sklada.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev 

kredita na podlagi tega poziva so vključena v namene 
iz prve točke tega poziva. Dodatna okoljska merila za 
vrednotenje zahtev niso predpisana.

A) Upravičene osebe
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe 

(občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
ki so:

– lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov ozi-
roma lastniki ali imetniki stavbne pravice na nepremični-
nah, kjer bo naložba izvedena,

– druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) 
lastnika.

B) Vsebina vloge
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno 

oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je 
oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predlo-
ži predpisan izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge.

Obvezne priloge za vse naložbe so:
– predračun izbranega izvajalca/dobavitelja s po-

drobnim popisom del, naprav in materiala (pro izvajalec 
naprave/opreme, tip/oznaka naprav in materiala) ter 
z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju,

– veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, 
da je bila stavba zgrajena oziroma se gradi skladno 
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s predpisi o graditvi objektov za naložbo, ki se izvaja 
na oziroma v obstoječi stavbi, in le-ta ni evidentirana 
v katastru stavb, oziroma gre za stavbo v gradnji (če je 
le-to glede na veljavno zakonodajo potrebno) (ne velja 
za ukrep 1.F in 1.G ter pri večstanovanjskih stavbah);

– podatki o lastništvu nepremičnine, kjer se bo iz-
vajala naložba, kadar lastnik ni vpisan v zemljiško knjigo 
(npr. kupoprodajna pogodba, darilna pogodba) (ne velja 
za ukrep 1.F in 1.G),

– soglasje lastnika, kadar vlagatelj ni lastnik objekta 
(obrazec EKO – Z).

Potrebne obvezne priloge glede na posamezno 
vrsto naložbe:

Izpolnjevanje tehničnih parametrov posameznih 
pro izvodov oziroma naprav za naložbe, navedenih v toč-
kah 1. (Predmet javnega poziva), morajo biti razvidno 
iz naslednjih priloženih dokazil kolikor naprave oziroma 
materiali še niso uvrščeni na obstoječe informativne se-
zname (objavljene na spletni strani: www.ekosklad.si):

– podatkovno kartico pro izvoda, skladno 
z ustrezno točko Priloge IV, Delegirane Uredbe Komi-
sije (EU) št. 811/2013 (UL EU, št. L 239/2013) oziroma 
št. 813/2013 (UL EU, št. L 239/2013) za ukrepe iz točke 
1.A.1, 1.B.3 1.E in 1.C.2,

– podatkovno kartico pro izvoda, skladno z ustre-
zno točko Priloge IV, Delegirane Uredbe Komisije (EU) 
št. 814/2013 (UL EU, št. L 239/2013) za ukrepe iz točke 
1.B.2,

– podatkovno kartico pro izvoda, skladno z ustre-
zno točko Priloge IV, Delegirane Uredbe Komisije (EU) 
št. 1254/2014 (UL EU, št. L 337/2014) za ukrepe iz točke 
1.A.3 in namen 1.E,

– kolikor bo vgrajen iziolativni material v debelini, ki 
je manjša od navedene vrednosti posameznega ukrepa, 
izjavo o lastnostih pro izvoda, skladno z Uredbo (EU) 
št. 305/2011 (UL EU, št. L 88/2011) o gradbenih pro-
izvodih ali Zakona o gradbenih pro izvodih (ZGPro-1) 
(Uradni list RS, št. 82/13) za ukrepe iz točke, 1.D.2, 
1.D.3, 1.D.4, 1.E,

– izjavo o lastnostih pro izvoda, skladno z Uredbo 
(EU) št. 305/2011 (UL EU, št. L 88/2011) o gradbenih 
pro izvodih ali Zakona o gradbenih pro izvodih (ZGPro-1) 
(Uradni list RS, št. 82/13) za ukrepa 1.D.1, in 1.H.2, ozi-
roma merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 
303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali 
s kombinirano kurjavo za ukrepe iz točke 1.B.4.b,

– tehnično poročilo o preskusih pro izvoda, skladno 
s Prilogo 7, točka 1, Pravilnika o varnosti strojev (Uradni 
list RS, št. 78/08, 66/10, 74/11 in 17/11 – ZTZPUS-1) 
oziroma merilno poročilo pri Evropski komisiji prigla-
šenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) 
št. 305/2011 za trženje gradbenih pro izvodov skladno 
s standardom SIST EN 14785 za peletno peč z vo-
dnim toplotnim prenosnikom (kamin) za ukrepe iz točke 
1.B.4.a in 1.E.

Izpolnjevanje z zakonom predpisanih zahtev za 
posamezne vrste naložbe pa se izkazuje z:

– vodnim dovoljenjem, ki ga izda ARSO skladno 
z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 
57/12 in 100/13) oziroma koncesijsko pogodbo za rabo 
vode za naložbe točke 1.B.3 (namestitev toplotnih črpalk 
po sistemu voda/voda v že obstoječe vrtine ali vodotok), 
točke 1.C.1 (postavitev male hidroelektrarne) in točke 
1.K.1 (zagotavljanje oskrbe s pitno vodo) in 1.E (Gra-
dnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske 
stanovanjske stavbe),

– soglasje za priključitev za oddajo električne ener-
gije, projektno dokumentacijo, s strani pro izvajalca ali 
dobavitelja opreme izdano ustrezno dokazilo, ki izkazuje 

poglavitne tehnične lastnosti in karakteristike opreme 
za naložbe navedene v točki 1.C (Sodobne naprave za 
pridobivanje električne energije),

– za naložbe točke 1.E (Gradnja ali nakup nizkoe-
nergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe):

– projekt za gradbeno dovoljenje – PGD (vodilna 
mapa, načrt arhitekture), projekt za izvedbo – PZI (načrt 
arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezra-
čevanja, oboje v merilu 1:50) in projekt izvedenih del – 
PID v primeru nakupa že dokončane stavbe;

– izračun energijske učinkovitosti novogradnje po 
metodi »PHPP« (tiskani izpis in priložena datoteka MS 
Excel na zgoščenki), ki se, ne glede na dejansko loka-
cijo stavbe, poda za klimatske podatke mesta Ljub ljana 
(T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni 
strani: www.ekosklad.si.

C) Združljivost pridobitve kredita in nepovratne fi-
nančne spodbude

Upravičena oseba je poleg kredita po tem javnem 
pozivu upravičena pridobiti za posamezne naložbe tudi 
nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem 
pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom. Za 
isto naložbo lahko prejme kredit le v primeru, da predla-
gana naložba še ni izvedena in izpolnjuje pogoje tega 
javnega poziva, vsota kredita in nepovratne finančne 
spodbude pa ne sme presegati priznanih stroškov na-
ložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna 
finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobre-
nega kredita Eko sklada. V primerih, ko se kredit dodeli 
etažnim lastnikom za naložbo v skupne dele večstano-
vanjske stavbe, pa vsota izplačane nepovratne finančne 
spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov 
kreditirane naložbe.

Kolikor je bil kredit za naložbo že predhodno odo-
bren v celotnem znesku priznanih stroškov naložbe 
po predračunu, se nepovratna finančna spodbuda na-
kaže izključno kot delno poplačilo kredita.

D) Finančni pogoji kreditiranja
a) Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %.
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je 

spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izraču-
nan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,3 %, ki je fiksen za 
celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne 
pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna 
prvi dan v mesecu. Če je EURIBOR določen kot nega-
tivno število (negativna obrestna mera), se takšen nega-
tivni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne 
mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič 
(0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število 
(pozitivna obrestna mera).

b) Odplačilna doba
Odplačilna doba znaša največ 10 let.
c) Višina kredita
Kredit za posamezen ukrep se lahko odobri do viši-

ne priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR 
oziroma najmanj 1.500,00 EUR.

Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je odobren 
kredit na posamezno vlogo lahko višji, in sicer največ 
40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov 
naložbe:

– namestitev sodobnih naprav za pridobivanje ele-
ktrične energije (1.C),

– gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj 
nič-energijske stavbe (1.E),

– nakup okolju prijaznih vozil (1.G) in
– obsežnejša obnova stavb, ki vključuje izvedbo 

najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega po-
ziva.
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Posamezen vlagatelj lahko za različne naložbe 
poda več vlog za dodelitev kredita na isti javni poziv, 
lahko pa za kredite za posamezno naložbo zaprosi tudi 
več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobre-
nih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti 
priznanih stroškov naložbe.

d) Stroški in ostali finančni pogoji
Stroške sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kre-

ditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditoje-
malcu pooblaščena banka (Banka Koper d.d., Koper, 
v nadaljevanju: banka) skladno s tarifnim pravilnikom 
Eko sklada (Uradni list RS, št. 72/10, 24/12 in 64/14), 
in sicer:

– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem zne-
sku 1,5 % od vrednosti najetega posojila oziroma naj-
manj 40,00 EUR in ne več kot 175,00 EUR,

– za vodenje kredita enkrat letno: 30,00 EUR za kre-
dite do višine največ 4.000,00 EUR, 45,00 EUR za kredi-
te od 4.001,00 EUR do višine največ 10.000,00 EUR in 
50,00 EUR za kredite, višje od 10.000,00 EUR (soraz-
merni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko 

leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako 
naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta 
za tekoče leto),

– za zavarovanje vračila kredita zavarovalno pre-
mijo, ki je odvisna od odplačilne dobe kredita in zavaro-
valne osnove, izračunane po naslednji formuli: AN (anu-
iteta kredita) x n (število mesečnih anuitet). Zaračunana 
premija je zmnožek zavarovalne osnove in zavarovalne 
premije, izražene v odstotku (premijski stavek), in sicer:

0,31 % za odplačilno dobo do 1 leta
0,43 % za odplačilno dobo od 1 do < 2 let
0,59 % za odplačilno dobo od 2 do < 3 let
0,85 % za odplačilno dobo od 3 do < 4 let
1,35 % za odplačilno dobo od 4 do < 5 let
1,44 % za odplačilno dobo od 5 do < 6 let
1,50 % za odplačilno dobo od 6 do < 7 let
1,60 % za odplačilno dobo od 7 do < 8 let
1,70 % za odplačilno dobo od 8 do < 9 let
1,96 % za odplačilno dobo od 9 do 10 let.

Informativni izračun efektivne obrestne mere (EOM) ob spremenljivih predpostavkah:

Izračunana efektivna obrestna mera (EOM) je in-
formativne narave. Upoštevane so naslednje predpo-
stavke:

– da je kreditna pogodba sklenjena na dan 25. 3. 
2016 po na ta dan veljavni skupni obrestni meri 1,3 % 
letno (3M EURIBOR365 + 1,3 %),

– da je uporabljena referenčna obrestna mera 
3M EURIBOR365 veljavna na dan 25. 3. 2016,

– da je odplačilna doba 12/36/84/120 mesecev gle-
de na znesek kredita v tabeli,

– da je kredit izkoriščen na zadnji dan v mesecu 
oziroma 31. 3. 2016,

– da je kredit prenesen v odplačilo prvi dan v na-
slednjem mesecu po celotnem črpanju kredita oziroma 
1. 4. 2016,

– da so stroški sklenitve kreditne pogodbe zaraču-
nani v zneskih, kot so navedeni v prvi alineji drugega 
odstavka točke E tega poziva,

– da so stroški vodenja kredita zaračunani enkrat 
letno, in sicer na dan 1.1. v zneskih, kot so navedeni 
v drugi alineji drugega odstavka točke E tega poziva,

– da so ob podpisu pogodbe zaračunani stroški 
sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja (za-
varovalna premija).

Izračun se spremeni, če se spremenijo predpo-
stavke, ki so upoštevane v informativni tabeli. Efektiv-
na obrestna mera je bila izračunana skladno z 22. in 
23. členom Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list 
RS, št. 59/10, 77/11, 30/13, 81/15).

Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., 
Ljub ljana, v skladu s pogoji poziva. Kreditojemalec 
vrača kredit v mesečnih anuitetah, ki praviloma niso 
nižje od 40,00 EUR. Najvišja možna anuiteta za kredit 
je določena skladno s pravili za ugotavljanje kreditne 
sposobnosti, s tem da mora po odbitju odtegljajev 
(upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali 
davčne prisilne izterjave, druge obremenitve, odtegljaji 
preko trajnega naloga iz transakcijskega računa) kre-
ditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini 
minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in ob-
veznih prispevkov za socialno varnost skladno z do-
ločili Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 
št. 59/10, 77/11, 30/13). Pri izračunu anuitet se bo 
uporabljal linearni način izračuna.

4. Rok in način prijave
Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od 

dneva objave poziva v Uradnem listu Republike Slove-
nije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka poziva 



Stran 890 / Št. 28 / 15. 4. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodeli-
tve razpisanih sredstev.

Upravičena oseba vloži vlogo na predpisanem 
obrazcu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: 
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo na 
spletni strani: www.ekosklad.si, lahko pa jo kandidati 
naročijo pri Eko skladu, j.s., na tel. 01/241-48-20 in jo 
prejmejo po pošti.

Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa do-
kazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot se-
stavni del vloge za posamezen tip naložbe.

5. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi kreditnih sredstev vlagate-

lju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 
126/07, 65/08 in 8/10), kolikor Zakon o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15 in 102/15) ne določa drugače.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita 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.

6. Pogoji porabe in odplačevanja kreditov
a) Sklenitev kreditne pogodbe
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do kredita 

vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne 
sposobnosti glede na zaprošeni znesek in rok odplačila 
kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami vlagatelj dostavi 
na naslov bančne poslovalnice, ki jo je izbral v vlogi in je 
navedena v odločbi o dodelitvi kredita. Banka v 5 dneh 
pregleda dokumente in zahteva morebitne dopolnitve 
v določenem roku. Po preveritvi kreditne sposobnosti 
vlagatelja banka v roku 10 dni sestavi ustrezno kreditno 
pogodbo in pozove vlagatelja k podpisu.

Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najka-
sneje v 60 dneh po dokončnosti odločbe Eko sklada. Iz 
utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 
30 dni.

Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik pravice 
do kredita, oziroma, v primeru njegove kreditne nespo-
sobnosti, k odplačevanju lahko pristopi soplačnik, pod 
pogojem, da je ta kreditno sposoben po oceni banke in 
zavarovalnice.

b) Pogoji za koriščenje odobrenega kredita
Kredit se lahko koristi v enem ali v dveh delih, in si-

cer banka po izbiri kreditojemalca nakaže kreditna sred-
stva na TRR izbranega izvajalca/dobavitelja naložbe:

– celotni znesek kredita po predložitvi dokazil o za-
ključku naložbe;

– prvi del kredita v višini 40 % odobrenega zneska 
kredita v 5 delovnih dneh po prejemu podpisane kredi-
tne pogodbe, preostalih 60 % odobrenega zneska pa v 5 
delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe.

Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od datuma 
sklenitve kreditne pogodbe.

Kreditojemalec lahko pred potekom roka za zaklju-
ček naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega 
roka. Eko sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe 
za največ 6 mesecev.

V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med po-
tekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega iz-
vajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti 
Eko sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno 
soglasje k zamenjavi. Kolikor je kreditojemalec zame-
njal izvajalca del po sklenitvi kreditne pogodbe in je 
nova predračunska vrednost upravičenih stroškov nižja, 

se ustrezno nižji znesek kredita določi v dodatku h kredi-
tni pogodbi. Za izbiro ustreznega izvajalca je odgovoren 
kreditojemalec. Ne glede na zamenjavo izvajalca, mora 
kreditojemalec zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter 
sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in novim 
izvajalcem.

Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko kreditojema-
lec med izvajanjem naložbe pisno zaprosi Eko sklad za 
spremembo obsega del ali posameznih postavk. V ute-
meljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spre-
membe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe 
in zneska kredita.

Eko sklad sproti obvešča banko o izdanih soglasjih 
in spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi ali roku za 
zaključek naložbe.

Kolikor se po izdaji odločbe Eko sklada o dodelitvi 
pravice do kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo 
naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do 
kredita neustrezna, se lahko vlagatelj pred iztekom roka 
za podpis kreditne pogodbe s pisno izjavo, ki jo pošlje 
na Eko sklad, nepreklicno odpove pridobljeni pravici do 
kredita. V takem primeru lahko vlagatelj zaprosi za kre-
dit za isto naložbo z novo vlogo v skladu z določbami 
tega poziva.

Dokazila o zaključku naložbe kreditojemalec za po-
samezen ukrep ali za celotno naložbo posreduje poslo-
valnici banke, v kateri je predhodno podpisal kreditno 
pogodbo in vključujejo:

– izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kredi-
tojemalec in izvajalec (Obr. Eko-R16/01g),

– kopije izstavljenih računov za celoten obseg na-
ložbe,

– potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem de-
poniranju odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi (azbe-
stna vlakna, svinec …) (evidenčni list o ravnanju z od-
padki) pri naložbah iz namena 1.I,

– vodno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ pri 
ukrepu 1.K.1 in pri ukrepih 1.B.3, in 1.E, kolikor gre za 
vgradnjo toplotne črpalke po sistemu voda/voda.

Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita 
uskladi s predloženimi računi. Banka za vsak izpla-
čani del kredita obračunava pogodbene (interkalarne) 
obresti.

Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred potekom 
roka za zaključek naložbe ne dostavi banki dokazila 
o zaključku naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o iz-
teku roka. Če kreditojemalec ne predloži pravočasno 
dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi 
za podaljšanje roka za izvedbo naložbe, pravica do 
neizkoriščenega dela odobrenega zneska kredita za-
pade, hkrati pa lahko Eko sklad zaradi nenamenske 
porabe sredstev sproži postopek za takojšnje vračilo 
dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi za čas od koriščenja sredstev in s stroški 
izterjave.

c) Prenos kredita v odplačilo
Banka prenese kredit v odplačilo prvi dan v nasle-

dnjem mesecu po zaključenem koriščenju kredita in 
posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti, 
ki jih je ta dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila 
banke, ter prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu 
kredita v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca. 
Banka posreduje upravno izplačilno prepoved deloda-
jalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke kreditoje-
malca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem 
transakcijskem računu. Kolikor se sočasno pridobljena 
nepovratna finančna spodbuda izplača za delno popla-
čilo odobrenega kredita Eko sklada, le-ta predstavlja 
delno poplačilo kredita, kar posledično zniža anuiteto 
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kredita. Izračun anuitete banka vrši običajno dvakrat 
letno, o čemur kreditojemalca tudi obvešča.

d) Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli do končnega po-

plačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali 
na drug način preveriti namensko porabo kredita, dode-
ljenega po tem pozivu ter preveriti skladnost dokumen-
tacije in izvedbo naložbe z določili javnega poziva in 
veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske 
porabe kredita ali v primeru ugotovljenih kršitev določil 
javnega poziva ali veljavnih predpisov ter v primeru 
navajanja neresničnih podatkov v vlogi mora kreditoje-
malec takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan od 
dneva koriščenja do vračila kredita po zakonski zamudni 
obrestni meri.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 35400-2/2016-1 Ob-1908/16

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c čle-
na 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, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 
prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (spletna stran 
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljeva-
nju: Splošni pogoji), Sheme »de minimis« pomoči »Ugo-
dni krediti za okoljske naložbe gospodarskih družb in 
drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov« (št. pri-
glasitve M001-5854067-2014) (v nadaljevanju Shema) 
ter na podlagi 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) direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

1. Predmet javnega poziva
Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko 

sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu oprede-
ljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje 
ukrepe:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za na-

mene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 

sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov 
in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni ener-
gent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov 
(biomaso, toploto podtalnice, površinske vode zemlje 
oziroma kamnitih masivov, sonca, zraka …),

2) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in na-
prav za sopro izvodnjo toplote/hladu in električne energije, 
ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za pro izvodno 
napravo, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi,

3) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo 
s toploto in/ali hladom, t. j. razdelilnim omrežjem, pri-
ključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,

4) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 
objektov in naprav za pro izvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile 
deklaracijo za pro izvodno napravo za pridobivanje ele-
ktrične energije na obnovljive vire, skladno z vsakokrat 
veljavnimi predpisi,

5) nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kom-
binacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali 
več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije 
CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih pro-
izvajalca, ne presegajo 110 g/km,

6) ukrepe učinkovite rabe energije v pro izvodnih, 
poslovnih in javnih objektih, in sicer:

b. naložbe v zamenjavo tehnoloških linij, strojev in 
naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj naložbe, tem-
več naložba poleg zmanjšanja drugih emisij, izkazuje 
tudi prihranek primarne energije na enoto pro izvoda 
pri enakem obsegu pro izvodnje v višini 50 % stroškov 
naložbe,

c. povečevanje energijske učinkovitosti naprav za 
pro izvodnjo toplote ne glede na uporabljen vir energije, 
kjer bo dosežen najmanj 30 % prihranek energije,

7) energijsko prenovo obstoječih stavb, ogrevanih 
nad 19 oC, ki lahko vključuje izvedbo najmanj enega od 
navedenih ukrepov:

– ustrezne toplotne zaščite celotnega zunanjega 
ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno po-
hištvo),

– sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja,
– sistema za prezračevanje z vračanjem toplote 

odpadnega zraka,
– energijsko učinkovite razsvetljave.
8) gradnjo novih stavb v nizkoenergijski ali pasivni 

tehnologiji, ogrevanih nad 19 oC, za katere bodo predlo-
ženi PGD dokumentacija, PZI načrt arhitekture ter PZI 
načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja iz-
kazovali, da gre za energijsko visoko učinkovite stavbe, 
katerih energijska učinkovitost bo v segmentu računske 
rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunana po meto-
dologiji PHPP, manjša ali enaka 35 kWh/m2a, iz obno-
vljivih virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 
25 % skupnih letnih potreb po toploti za ogrevanje in 
pripravo sanitarne tople vode. Izračun energijske učin-
kovitosti stavbe mora zaradi morebitnega poletnega 
pregrevanja stavbe vključevati tudi preveritev senčenja 
in po potrebi hlajenje z aktivnimi energijsko varčnimi 
sistemi hlajenja.

Novozgrajeni objekt mora izkazovati vsaj vgradnjo:
– ustrezne toplotne zaščite celotnega zunanjega 

ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno po-
hištvo),

– sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja,
– sistema za prezračevanje z vračanjem toplote 

odpadnega zraka,
– energijsko učinkovite razsvetljave, skladno s toč-

ko 1.A.7.a in 1.A.7.b poziva.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje 
namene:

1) tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka 
v tehnološkem procesu,

2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čišče-
nje dimnih plinov in odpadnega zraka,

3) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na 
plin, ki niso namenjena komercialnemu prevozu tovora 
(vendar ne podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz),

4) izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kuril-
ne naprave, ki kot energent uporablja plin na področjih, 
ki so, skladno z odlokom o načrtu kakovosti zraka, raz-
glašena za degradirana območja,
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5) postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnje-
nje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemelj-
ski plin ali bioplin,

6) izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposre-
dno povezavo na javni potniški promet,

7) izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem 
trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko pro-
metno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, 
uvajanje sistemov »bike share«, »car share«, izgra-
dnjo kolesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih 
ukrepov,

8) nakup novih vozil za prevoz potnikov v mestnem 
prometu.

Najvišji delež kredita za namene, navedene v toč-
kah A do B je 85 % priznanih stroškov naložbe.

C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na 

hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo vgra-
jen EURO 6 motor in se lahko uporabljajo izključno za 
zbiranje ali obdelavo odpadkov,

2) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, teh-
noloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, ob-
delavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, pri 
čemer predmet kreditiranja ne morejo biti naložbe, ki 
obsegajo le nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov,

3) zamenjavo strešnih kritin, cevi ali oblog, ki vse-
bujejo azbestna vlakna (npr. salonit).

V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izola-
cija podstrešja, se kot priznani strošek upošteva celotna 
vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.

Zamenjavo salonitne strešne kritine na strehah, 
katerih skupna površina presega 300 m2, lahko izvaja 
samo izvajalec, ki ima pridobljeno okoljevarstveno do-
voljenje za izvajanje teh del. Ob zaključku naložbe je po-
trebno priložiti potrdilo upravljavca odlagališča o ustre-
znem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna 
(evidenčni list o ravnanju z odpadki).

D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za nasle-
dnje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav 
za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode,

2) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske 
ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem 
sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pi-
tne vode,

3) predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih 
virov pitne vode,

4) izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne 
vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske 
vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo, zadrževalniki 
padavinske vode …).

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo 
za naslednje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zaseb-
nih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavin-
ske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistil-
ne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,

2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zaseb-
nih vodovodnih omrežij.

Najvišji delež kredita za namene, navedene v toč-
kah C do E je 80 % priznanih stroškov naložbe.

F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije za na-
slednje namene:

1) spremembo pro izvodnega procesa na način, da 
emisije v okolje po izvedbi posega dosegajo vrednosti, 
ki so nižje od veljavnih okoljskih standardov EU (prese-
ganje standarda),

2) nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji 
izkoristki, in/ali zmanjševanje onesnaževanja okolja od 

že uveljavljenih istovrstnih tehnologij (t.i. demonstracij-
ski projekti),

3) postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za 
pro izvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih na sonaravni 
način.

Najvišji delež kredita je 75 % priznanih stroškov 
naložbe.

2. Višina razpisanih sredstev: višina sredstev po 
tem javnem pozivu znaša 5 milijonov EUR.

3. Upravičene osebe
Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in 

druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi 
samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki 
samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so regi-
strirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami 
posebnega zakona.

Do kredita ni upravičena pravna oseba, ki:
– nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti 

do Eko sklada,
– nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do 

Republike Slovenije,
– je v težavah, v skladu z zakonom, ki ureja pomoč 

za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah,

– ima blokiran transakcijski račun.
4. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem pozivu, je:
– za namena 1.A2 in 1.A4 (naprave za pro izvodnjo 

ali sopro izvodnjo električne energije): trimesečni EURI-
BOR + najmanj 1,3 % oziroma višji fiksni pribitek, ki 
ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne 
obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini 
veljavne referenčne obrestne mere za izračun držav-
ne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisi-
je o spremembi metode določanja referenčnih obre-
stnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, 
str. 6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legisla-
tion/reference_rates.html) in ustrezno povečane skladno 
s predpisi o državnih pomočeh, in

– za vse ostale namene: trimesečni EURIBOR 
+ najmanj 1,3 %.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (ne-
gativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR 
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta 
kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse do-
kler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna 
obrestna mera).

Za naložbo, za katero je vlagatelj že prejel ali 
zaprosil za financiranje istih upravičenih stroškov iz 
drugih javnih virov ali programov dodeljevanja državne 
pomoči, se lahko pribitek zviša, tako da se s kreditom 
Eko sklada ne dodeli dodatna državna pomoč za to 
naložbo.

b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem pri-
meru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. 
Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. 
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s po-
dročja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pri-
stojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna 
doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. 
Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar 
mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem 
poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za 
nadaljnje opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma 
odplačujejo v četrtletnih obrokih.
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c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti 

priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % 
priznanih stroškov naložbe za ukrepe A in B in 80 % pri-
znanih stroškov naložbe za ukrepe C, D in E ter 75 % 
priznanih stroškov naložbe za ukrep F.

Višina odobrenega kredita se lahko zniža na osno-
vi vrednotenja po okoljskih merilih, glede na kreditno 
sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita 
ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odo-
brenega kredita presežena zgornja omejitev po pravilu 
dodeljevanja državne pomoči ali pomoči »de minimis« 
(točka 5.e poziva).

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji 
znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek 
kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost 
kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 mili-
jonov EUR.

5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, 

v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze 

naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane.
Naložba mora biti izvedena skladno z veljavno za-

konodajo.
b) Priznani stroški
Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z iz-

vedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Prizna-
ni stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opre-
me, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z na-
kupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega 
tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega teh-
ničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so 
nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu 
povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med 
priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, 
ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), 
stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti 
in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe 
naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi 
in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov 
in drugih dajatev. Druge omejitve priznanih stroškov na-
ložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene 
v točki 1. tega javnega poziva.

Noben dokument, povezan z naložbo, za katero 
bo dodeljen kredit po tem javnem pozivu (projektna 
dokumentacija, upravno dovoljenje, računi za izdelavo 
projektne dokumentacije navedene naložbe, pogodbe 
o najemu, nadzoru, itd.), ne sme biti starejši od treh let 
od datuma oddaje vloge za kredit.

Noben dokument, ki se nanaša na fizično izvedbo 
dela naložbe, in predstavlja priznane stroške oziroma 
osnovo za izračun in tudi nakazilo odobrenega kredi-
ta (datum izdaje računa, sklenitve obvezujoče pogod-
be ...), pa ne sme biti izdan leto dni pred dnem oddaje 
vloge.

Pri namenu A.1.7) Energijska prenova obstoječih 
stavb priznani stroški vključujejo izvedbo enega ali več 
naslednjih del:

a. vgradnjo toplotne zaščite zunanjega ovoja stav-
be:

a.1 zunanjih sten in sten proti neogrevanim pro-
storom s fasadnim sistemom z najmanj 15 cm toplotno 
izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 
W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacij-
skega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. 
Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru 
fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih izola-

cijskih materialov in sicer ne glede na vrednost toplotne 
prevodnosti (λ),

a.2 stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma 
ravne ali poševne strehe z najmanj 25 cm toplotno izo-
lacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 
W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacij-
skega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K,

a.3 tal na terenu ali tal nad neogrevanimi prostori 
z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s to-
plotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno de-
belino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da 
bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K,

a.4 energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohi-
štva in senčil, pri čemer vrednosti toplotne prehodnosti, 
določene skladno z veljavno verzijo standarda SIST EN 
14351-1, ne smejo presegati vrednosti:

– 1,3 W/m2K pri oknih s profilom iz umetne mase, 
lesa ali njune kombinacije,

– 1,6 W/m2K pri oknih s profilom iz kovine,
– 1,4 W/m2K pri strešnih oknih,
– 1,6 W/m2K pri vhodnih vratih,
– 2,0 W/m2K pri garažnih vratih,
b. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja 

z visokim izkoristkom energije,
c. namestitev energijsko učinkovite notranje raz-

svetljave, ki vključuje nakup svetil, sijalk in regulacije, 
skladno z določili točke 1.A.7.b tega poziva,

d. optimizacijo obstoječih ogrevalnih in prezračeval-
nih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlič-
no uravnoteženje),

e. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka (vse oblike centralnega siste-
ma ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka), pri čemer mora:

– centralni sistem, skladno z rezultati meritev po 
standardu SIST EN 308, izkazovati vsaj 80 % energij-
sko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri 
povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema 
ter specifično rabo električne energije za pogon največ 
0,45 W/m3h, ali

– lokalni sistemi izkazovati vsaj 65 % energijsko 
učinkovitostjo pri vračanju toplote odpadnega zraka,

f. vgradnjo sistema za pro izvodnjo električne ener-
gije za lastno rabo,

g. ukrepe učinkovite rabe energije, ki se nanašajo 
na povečevanje energijske učinkovitosti naprav za pro-
izvodnjo toplote ne glede na uporabljen vir energije.

Kolikor se sočasno z izvedbo ukrepov energijske 
prenove stavbe izvajajo tudi drugi ukrepi sanacije stav-
be, pa tudi:

h. zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi 
v stavbi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke ko-
vine (svinec, cink …) in zamenjavo strešne kritine, ki 
vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit), skladno s točko 
C.3. tega poziva in

i. dela, povezana s sanacijo stavbe, z namenom 
zmanjšanja prehajanje radona v stavbe ali protipotresno 
sanacijo konstrukcijskih elementov stavbe vključno s po-
segi, ki zajemajo funkcionalno prenovo stavbe, kolikor 
je sanacija skladna s predloženim projektom sanacije, ki 
ga je pripravila za to usposobljena inštitucija.

V primeru, da obnova vključuje tudi rekonstrukcijo 
stavbe, je poleg gradbenega dovoljenja potrebno predlo-
žiti tudi izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan skla-
dno z določili 19. člena Pravilnika o učinkoviti rabi ener-
gije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10).

Toplotne prehodnosti materialov, vgrajenih v zunanji 
toplotni ovoj stavbe, toplotne in tehnične karakteristike 
ogrevalnih sistemov, prezračevalnih naprav in razsve-
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tljave morajo biti razvidni iz ustreznih dokazil, priloženih 
dokumentaciji za prijavo.

Pri namenu A.1.8) gradnja novih stavb v nizkoe-
nergijski ali pasivni tehnologiji priznani stroški lahko 
vključujejo vse stroške gradbenih in obrtniških del ter 
stroške strojnih in električnih inštalacij, stroške del po-
trebnih pri izvedbi ukrepov v ustrezno toplotno zaščito 
celotnega zunanjega ovoja stavbe (toplotna izolacija, 
zunanje stavbno pohištvo), sodobnega sistema ogreva-
nja in hlajenja, sistema za prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka, energijsko učinkovite razsve-
tljave. Poleg tega so lahko priznani tudi stroški predpisa-
nega strokovnega nadzora izvedbe omenjenih ukrepov 
ter stroški izdelave projektne in pripadajoče tehnične 
dokumentacije.

V primeru gradnje stavbe, ki vključuje konstrukcij-
ske elemente, toplotni ovoj stavbe (toplotno izolacijo in 
zunanje stavbno pohištvo) ter strojne inštalacije za ogre-
vanje in prezračevanje, priznani stroški lahko obsegajo 
največ 80 % predračunske vrednosti stavbe.

c) Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup
Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odsvo-

jena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim po-
plačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko 
sklada.

Stavbe, ki bodo zgrajene ali obnovljene s kreditom 
Eko sklada, ne smejo biti namenjene prodaji na trgu, 
lahko pa se oddajo v najem.

d) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem javnem pozivu 

se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane 
okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov 
o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in 
o stanju ter vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.

Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji, kot so načela trajnostnega 

razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja 
z okoljem: največ 40 točk,

– ustreznost tehnološke rešitve: največ 20 točk,
– stopnja ogroženosti okolja (zavarovana območja, 

občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje 
emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in 
energije ter sanacija okolja): največ 40 točk.

Največje možno število točk, doseženih v postop-
ku okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so 
podrobneje opredeljena v dokumentaciji za prijavo na 
poziv.

e) Omejitve glede dodeljevanja pomoči »de mini-
mis«

V skladu s shemo de minimis pomoči »Ugodni kre-
diti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih 
pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov« (št. priglasi-
tve M001-5854067-2014) za kredit po tem pozivu lah-
ko zaprosijo podjetja vseh gospodarskih panog, razen 
podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva ter primarne 
pro izvodnje kmetijskih pro izvodov.

Do pomoči prav tako ni upravičeno podjetje, ki 
je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zara-
di predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim tr-
gom.

Skupna višina pomoči »de minimis«, ki jih prejme 
upravičenec, ki ga ti predpisi zavezujejo, ne sme prese-
či 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračun-
skih let oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo 
v cestnoprometnem sektorju. Podatke o spodbudah, ki 
so že bile dodeljene upravičencu po tem pravilu, Eko 
sklad pred dodelitvijo preveri pri pristojni službi na Mini-
strstvu za finance. Dejanska višina pomoči, ki jo z ugo-

dnim kreditom dodeli Eko sklad, bo izračunana na dan 
dodelitve pravice do kredita, o čemer bo kreditojemalec 
obveščen z odločbo Eko sklada.

Dodeljena pomoč se ne kumulira z nobeno drugo 
državno pomočjo, ali s pomočjo »de minimis«, ki izpol-
njuje pogoje sheme ali z drugimi finančnimi sredstvi 
Evropske skupnosti ob upoštevanju istih upravičenih 
stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena največja intenzivnost po-
moči. Pri določanju, ali se spoštuje največja intenziv-
nost, se upošteva skupni znesek javnih sredstev, ne 
glede na to, ali se financira iz lokalnih, regionalnih, na-
cionalnih virov ali virov Evropske skupnosti.

Vlagatelj mora Eko skladu v vlogi predložiti pisno 
izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh tudi za po-
vezane družbe in že dodeljenih javnih sredstvih za iste 
upravičene stroške.

f) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati 

s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev 
in z enim ali z več od naslednjih zavarovalnih instru-
mentov:

1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsa-
kokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije,

2. zavarovalno polico zavarovalnice, registrirane 
v Republiki Sloveniji in drugi državi Cone A (določeno 
s predpisi Banke Slovenije), ki je pridobila dovoljenje 
pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavaroval-
nih poslov,

3. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
4. zastavo tržno zanimivih premičnin,
5. zastavo vrednostnih papirjev, ki po predpisih iz 

prve točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno 
zavarovanje,

6. drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru za 
Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno 
zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.

V primeru, ko je predmet naložbe izgradnja naprave 
za pro izvodnjo električne energije in je vlagatelj upravi-
čen do podpore države, je obvezen odstop terjatev iz 
naslova prodaje električne energije, razen v primerih, 
ko je kredit v celoti zavarovan z zavarovanjem pri zava-
rovalnici ali s prvovrstnim zavarovanjem.

Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in 
ustreznosti zavarovanja, so sestavni del dokumentacije 
za prijavo na poziv.

6. Vloga
Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno 

oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je 
oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je 
popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpol-
njen obrazec »Vloga za pridobitev kredita«, ki mora 
vsebovati:

a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev kredita s po-
datki o vlagatelju in naložbi in obveznimi prilogami, ki 
so potrebne glede na vrsto naložbe in so podrobneje 
opredeljene v razpisni dokumentaciji za prijavo na poziv,

b) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja« 
z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sred-
stvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih 
javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči po 
načelu »de minimis« v zadnjih treh letih ter izjavo, da ne 
gre za podjetje v težavah, kot je opredeljeno s predpisi 
o državnih pomočeh, o poravnanih obveznostih do RS 
ter izjavo po ZPPDFT,

c) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v doku-
mentaciji za prijavo na poziv,

d) pozitivno mnenje resornega ministrstva za za-
dolžitev, ki ga priložijo le pravne osebe javnega sektorja 
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v skladu s 87. in 88 člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 110/11 – ZDIU12),

e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot 
je navedeno v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

f) projektno dokumentacijo, poročilo ali strokovno 
oceno o vplivih naložbe na okolje, okoljevarstveno do-
voljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno 
v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

g) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje 
naložb«,

h) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi«,
i) Obrazec »D Predlog zavarovanja« z obveznimi 

prilogami in
j) Obrazec »E. Presoja kreditne sposobnosti« 

vključno z dokumentacijo, na podlagi katere se, skladno 
z zahtevami navedenimi v Vlogi za prijavo na javni po-
ziv, presoja kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost 
ponujenega zavarovanja kredita z obveznimi prilogami.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se 

uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13), kolikor Zakon 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, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 32/13) ne 
določa drugače. O pravici do dodelitve kredita se odloči 
z odločbo.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita 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.

8. Kreditna pogodba
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora upraviče-

na oseba plačati nadomestilo za sklenitev kreditne po-
godbe skladno s Tarifnim pravilnikom o nadomestilih 
za opravljanje storitev Eko sklada, slovenskega okolj-
skega javnega sklada (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik) 
ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita 
in menice, v primeru, da je kreditojemalec pravna oseba 
javnega sektorja iz 85., 87. in 88. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 110/11 – ZDIU12, 14/13, 101/13, 55/15 in 
96/15), pa še soglasje Ministrstva za finance k pogodbi 
o zadolžitvi.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od 
datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita. Iz 
utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 
3 mesece.

Prav tako mora upravičena oseba plačati stroške 
vodenja kredita, odobrenega na podlagi tega poziva, 
morebitne spremembe kreditne pogodbe na željo kre-
ditojemalca oziroma predčasno poplačilo odobrenega 
kredita skladno z veljavnim Tarifnim pravilnikom Eko 
sklada.

9. Poraba odobrenega kredita
Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem za-

gotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsakim 
nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati vse 
zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži sred-
stev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazo-
vani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, raču-
ni, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del).

Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvaja-
njem naložbe kreditojemalec zaprosi Eko sklad za spre-
membo obsega del ali posameznih postavk. V utemelje-
nih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, 

vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska 
kredita.

Naložbe po tem javnem pozivu morajo biti zaklju-
čene najkasneje v dveh letih od datuma izdaje odločbe 
o dodelitvi kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko 
izvede najkasneje v treh mesecih po navedenem roku.

Pred prvim nakazilom sredstev morajo vsi kreditoje-
malci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, 
ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom 
o javnem naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

10. Informiranje kandidatov: dodatne informacije 
lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem 
okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in 
na spletni strani: www.ekosklad.si.

11. Rok in način prijave
Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva 

v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dode-
litve vseh sredstev. Kandidati se lahko dogovorijo za 
pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni 
dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem 
okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/241-48-20.

Vloge je treba oddati na originalnih obrazcih z vse-
mi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo 
tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim pod-
pisom.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 35400-3/2016-1 Ob-1909/16

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c čle-
na 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, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 
prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (spletna stran 
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljeva-
nju: Splošni pogoji), ter na podlagi enajste alineje prvega 
odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) direktor Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljevanju: 
Eko sklad), objavlja

javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 

57LS16
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za 

okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne 
skupnosti (v nadaljevanju: občine) na območju Repu-
blike Slovenije za naložbe oziroma v projektu oprede-
ljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje 
ukrepe:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za nasle-

dnje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 

sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov 
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in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni ener-
gent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov 
(biomaso, toploto podtalnice, površinske vode zemlje 
oziroma kamnitih masivov, sonca, zraka …),

2) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in na-
prav za sopro izvodnjo toplote/hladu in električne ener-
gije, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za pro-
izvodno napravo, skladno z vsakokrat veljavnimi pred-
pisi,

3) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo 
s toploto in/ali hladom, t. j. razdelilnim omrežjem, pri-
ključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,

4) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 
objektov in naprav za pro izvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile 
deklaracijo za pro izvodno napravo za pridobivanje ele-
ktrične energije na obnovljive vire, skladno z vsakokrat 
veljavnimi predpisi,

5) nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kom-
binacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali 
več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije 
CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih pro-
izvajalca, ne presegajo 110 g/km,

6) obnovo obstoječe razsvetljave, ki vključuje regu-
lacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil, s katero 
se doseže vsaj 30 % prihranek električne energije, in je 
obnova:

a. zunanje razsvetljave skladno z veljavnimi pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja, pri čemer stroški osvetlitve objektov ali drugih 
zunanjih elementov za namen oglaševanja (npr. pano-
jev) ne sodijo med priznane stroške naložbe,

b. notranje razsvetljave skladno z določili Poglavja 
8 tehnične smernice TSG-1-004:2010 »Učinkovita raba 
energije«, Odredbe o seznamu izdanih tehničnih smer-
nic (Uradni list RS, št. 55/12).

B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje 
namene:

1) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom 
na plin,

2) nakup novih vozil za prevoz potnikov v mestnem 
prometu, z vgrajenim EURO 6 motorjem,

3) izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev ku-
rilne naprave, ki kot energent uporablja plin, le v pri-
meru, da je skladen s sprejetim lokalnim energetskim 
konceptom,

4) postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnje-
nje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemelj-
ski plin ali bioplin,

5) izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposre-
dno povezavo na javni potniški promet,

6) izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem traj-
nostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prome-
tno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uva-
janje sistemov »bike share«, »car share«, izgradnjo ko-
lesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov.

C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in na-

prav za ločeno zbiranje, obdelavo ali ponovno uporabo 
komunalnih odpadkov, pri čemer predmet kreditiranja 
ne morejo biti naložbe, ki obsegajo le nakup posod za 
ločeno zbiranje odpadkov,

2) nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na 
hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo vgra-
jen EURO 6 motor in se lahko uporabljajo izključno za 
zbiranje ali obdelavo odpadkov,

3) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna 
vlakna (npr. salonit).

V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izola-
cija podstrešja, se kot priznani strošek upošteva celotna 
vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.

Zamenjavo salonitne strešne kritine na strehah, 
katerih skupna površina presega 300 m2, lahko izvaja 
samo izvajalec, ki ima pridobljeno okoljevarstveno do-
voljenje za izvajanje teh del. Ob zaključku naložbe je po-
trebno priložiti potrdilo upravljavca odlagališča o ustre-
znem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna 
(evidenčni list o ravnanju z odpadki).

D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za nasle-
dnje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav 
za odpadne vode,

2) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske 
ukrepe, ki v distribucijskem sistemu omogočajo prihra-
nek ali zmanjšanje izgub pitne vode,

3) predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih 
virov pitne vode,

4) izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne 
vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske 
vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo, zadrževalniki 
padavinske vode …).

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo 
za naslednje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo kanalizacijskih 
omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, 
ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma 
se čistilna naprava gradi istočasno,

2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo vodovodnih 
omrežij.

2. Višina razpisanih sredstev: višina sredstev po 
tem javnem pozivu znaša 5 milijonov EUR.

3. Upravičene osebe
Do kreditov so upravičene občine.
Do kredita ni upravičena občina, ki:
– nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti 

do Eko sklada ali do Republike Slovenije,
– ima blokiran transakcijski račun.
4. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem pozivu, je:
– trimesečni EURIBOR + 1,0 %.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (ne-

gativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR 
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta 
kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse do-
kler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna 
obrestna mera).

b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe. V nobenem primeru ne more presegati 15 let 
z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice 
je lahko največ eno leto. Krediti se praviloma odplačuje-
jo v četrtletnih obrokih.

c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti 

priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % 
priznanih stroškov.

Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta 
najvišji delež kredita lahko zniža. Višina odobrenega 
kredita se lahko zniža, kadar bi bil presežen najvišji 
deležem zgornje omejitve že dodeljene pomoči za to 
naložbo oziroma drugih javnih sredstev za isto naložbo 
in glede na soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji 
znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek 
kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolžitev 
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kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 mi-
lijonov EUR.

5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, 

v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze 

naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. 
Naložba mora biti izvedena skladno z veljavno zako-
nodajo.

b) Priznani stroški
Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z iz-

vedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Prizna-
ni stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opre-
me, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z na-
kupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega 
tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega teh-
ničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so 
nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu 
povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med 
priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, 
ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), 
stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti 
in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe 
naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi 
in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov 
in drugih dajatev. Druge omejitve priznanih stroškov na-
ložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene 
v točki 1. tega javnega poziva.

Noben dokument, povezan z naložbo, za katero 
bo dodeljen kredit po tem javnem pozivu (projektna 
dokumentacija, upravno dovoljenje, računi za izdelavo 
projektne dokumentacije navedene naložbe, pogodbe 
o najemu, nadzoru, itd.), ne sme biti starejši od petih let 
od datuma oddaje vloge za kredit.

c) Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup
Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odsvo-

jena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim po-
plačilom kredita in predhodnim soglasjem Eko sklada.

Stavbe, ki bodo zgrajene ali obnovljene s kreditom 
Eko sklada, ne smejo biti namenjene prodaji na trgu, 
lahko pa se oddajo v najem.

d) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem javnem pozivu 

se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane 
okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov 
o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in 
o stanju ter vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.

Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji, kot so načela trajnostnega 

razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja 
z okoljem: največ 40 točk,

– ustreznost tehnološke rešitve: največ 20 točk,
– stopnja ogroženosti okolja (zavarovana območja, 

občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje 
emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in 
energije ter sanacija okolja): največ 40 točk.

Največje možno število točk, doseženih v postopku 
okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so po-
drobneje opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv.

e) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati 

s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev.
6. Vloga
Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno 

oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je 
oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je 
popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen 
obrazec »Vloga za pridobitev kredita« mora vsebovati:

a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev kredita s po-
datki o vlagatelju in naložbi in prilogami, ki so za posa-
mezno naložbo zahtevanimi v dokumentaciji za prijavo 
na poziv,

b) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja« 
z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sred-
stvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih 
javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči po 
načelu »de minimis« v zadnjih treh letih, izjavo o porav-
nanih obveznostih do RS ter izjavo po ZPPDFT,

c) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v doku-
mentaciji za prijavo na poziv,

d) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot 
je navedeno v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

e) projektno dokumentacijo, poročilo ali strokovno 
oceno o vplivih naložbe na okolje, okoljevarstveno do-
voljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno 
v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

f) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje na-
ložb«,

g) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi« z obve-
znimi prilogami.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se 

uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13), kolikor Zakon 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, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 32/13) ne 
določa drugače. O pravici do dodelitve kredita se odloči 
z odločbo.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita 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.

8. Kreditna pogodba
Pravico do kredita pridobljeno z odločbo kreditoje-

malec uveljavi s sklenjeno kreditno pogodbo.
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora upravičena 

oseba plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogod-
be skladno z veljavnim Tarifnim pravilnikom o nadome-
stilih za opravljanje storitev Eko sklada, slovenskega 
okoljskega javnega sklada (v nadaljevanju: Tarifni pra-
vilnik) ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu 
kredita, menice in soglasje Ministrstva za finance k po-
godbi o zadolžitvi.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 9 mesecev 
od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita.

Prav tako mora upravičena oseba plačati stroške 
vodenja kredita, odobrenega na podlagi tega poziva, 
morebitne spremembe kreditne pogodbe na željo kre-
ditojemalca oziroma predčasno poplačilo odobrenega 
kredita skladno z veljavnim Tarifnim pravilnikom.

9. Poraba odobrenega kredita
Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem za-

gotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsa-
kim nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati 
vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži 
sredstev bodo kreditojemalcem nakazovani po predloži-
tvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, 
mesečne situacije dotlej opravljenih del).

Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvaja-
njem naložbe kreditojemalec zaprosi Eko sklad za spre-
membo obsega del ali posameznih postavk. V utemelje-
nih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, 
vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska 
kredita.
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Naložbe po tem javnem pozivu morajo biti zaklju-
čene najkasneje v treh letih od datuma izdaje odločbe 
o dodelitvi kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko 
izvede najkasneje v treh mesecih po navedenem roku.

Pred prvim nakazilom sredstev mora kreditojema-
lec predložiti sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Informiranje kandidatov: dodatne informacije 
lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem 
okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in 
na spletni strani: www.ekosklad.si.

11. Rok in način prijave
Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do 

objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Eko sklad 
v času od objave v Uradnem listu RS do zaključka jav-
nega poziva. Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje 
dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od ob-
jave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem 
javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/241-48-20.

Vloge je treba oddati na originalnih obrazcih z vse-
mi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo 
tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim pod-
pisom.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-1919/16

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavljamo obvestila:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Tina Boštjančič, rojena 

26. 3. 1985 v Kranju, z dnem 24. 3. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Kopru, Prešernov trg 3a (zaposlena pri odvetniku mag. 
Bogomirju Horvatu).

Obveščamo vas, da se Andrej Batista, rojen 16. 12. 
1983 v Postojni, z dnem 24. 3. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Kopru, Prešernov trg 3a (zaposlen pri odvetniku mag. 
Bogomirju Horvatu).

Obveščamo vas, da se Tinka Lipičar Cej, rojena 
20. 1. 1981 v Šempetru pri Gorici, z dnem 24. 3. 2016 
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Sloveni-
je, s pisarno v Novi Gorici, Kidričeva ulica 19 (zaposlena 
pri odvetnici Hildi Pipan).

Obveščamo vas, da se Saša Štrubelj, rojena 24. 1. 
1983 v Ljub ljani, z dnem 24. 3. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Grosupljem, Brezje pri Grosupljem 36.

Obveščamo vas, da se Anže Mlinarič, rojen 24. 7. 
1981 v Ljub ljani, z dnem 24. 3. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Tivolska cesta 36 (zaposlen pri odvetniku 
Milošu Zariću).

Obveščamo vas, da se Klemen Golob, rojen 23. 11. 
1984 v Ljub ljani, z dnem 24. 3. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Grosupljem, Taborska cesta 13 (zaposlen v Odvetniški 
družbi Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Gregor Golob, rojen 13. 8. 
1980 v Ljub ljani, z dnem 24. 3. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Tomšičeva 3 (zaposlen v Odvetniški pisarni 
Schönherr – podružnica v Sloveniji).

Obveščamo vas, da se Igor Colnar, rojen 25. 9. 
1968 v Novem mestu, z dnem 24. 3. 2016 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisar-
no v Ljub ljani, Ameriška ulica 8 (zaposlen v Odvetniški 
družbi Lukman o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Matej Petrišič, rojen 8. 9. 
1986 v Kranju, z dnem 25. 2. 2016 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kr-
škem, Cesta krških žrtev 135c (zaposlen v Odvetniški 
družbi Grilc, Starc in partner, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Mojca Jarc, rojena 18. 10. 
1982 v Kranju, z dnem 25. 2. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kra-
nju, Cesta Staneta Žagarja 14 (zaposlena pri odvetnici 
mag. Mateji Likozar Rogelj).

Obveščamo vas, da se Žiga Domjanič, rojen 11. 2. 
1987 v Slovenj Gradcu, z dnem 1. 3. 2016 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Celju, Ljub ljanska cesta 5a.

Obveščamo vas, da se Marija Čuk Korošec, rojena 
4. 1. 1982 v Kopru, z dnem 25. 2. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Slovenskih Konjicah, Liptovska 6a (zaposlena pri od-
vetniku Velimirju Cugmasu).

Obveščamo vas, da se Tjaša Lahovnik, rojena 
17. 11. 1982 v Slovenj Gradcu, z dnem 25. 2. 2016 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pi-
sarno v Ljub ljani, Bleiweisova cesta 30 (zaposlena v Od-
vetniški pisarni Wolf Theiss – Podružnica v Sloveniji).

Obveščamo vas, da se mag. Rosana Lemut Strle, 
rojena 8. 4. 1971 v Ljub ljani, z dnem 25. 2. 2016 vpi-
še v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno v Ljub ljani, Likozarjeva ulica 14 (zaposlena 
v Odvetniški družbi Pirc Musar o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Barbara Krajnc, rojena 8. 8. 
1979 v Kranju, z dnem 25. 2. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Trzinu, 
Motnica 13.

Obveščamo vas, da se Mirela Murtić, rojena 15. 7. 
1983 v kraju Cazin, Bosna in Hercegovina, z dnem 
25. 2. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Komenskega 
ulica 12 (zaposlena pri odvetniku Roku Korenu).

Obveščamo vas, da se mag. Marija Remic, rojena 
25. 9. 1960 v Kranju, z dnem 15. 3. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Podmilščakova ulica 11.

Obveščamo vas, da se Rok Felicijan Pristovšek, 
rojen 24. 1. 1985 v Ljub ljani, z dnem 27. 1. 2016 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pi-
sarno v Ljub ljani, Kersnikova 6.

Obveščamo vas, da se Katja Knez, rojena 6. 7. 
1980 v Slovenj Gradcu, z dnem 27. 1. 2016 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Slovenj Gradcu, Gubčeva ulica 1 (zaposlena pri odve-
tniku Miranu Ocepku).

Obveščamo vas, da se Aleksandra Emeršič, roje-
na 3. 9. 1981 v Celju, z dnem 1. 2. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Polzeli, Cesta v gaj 54.

Obveščamo vas, da se Suzana Bončina Jamšek, 
rojena 1. 11. 1982 v Mariboru, z dnem 12. 1. 2016 vpi-
še v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno v Ljub ljani, Davčna ulica 1 (zaposlena v Od-
vetniški Družbi Ilić & Partnerji o.p.d.o.o.).
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II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Sergej Ocvirk, rojen 22. 1. 

1969 v Celju, odvetnik iz Celja, Razlagova ulica 9 (za-
poslen pri odvetniku Roku Pelku), z dnem 16. 2. 2016 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega 
poklica.

Obveščamo vas, da se Barbara Pakiž, rojena 
30. 9. 1952 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Čufarjeva 
ulica 3, z dnem 27. 2. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik odvetniške pisarne Barbare Pakiž je 
Peter Pakiž, odvetnik iz Ljub ljane, Čufarjeva ulica 3.

Obveščamo vas, da se Mitja Godicelj, rojen 19. 1. 
1965 v Trbovljah, odvetnik iz Hrastnika, Dolska cesta 9, 
z dnem 5. 2. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, iz razloga po 7. točki prvega od-
stavka 30. člena Zakona o odvetništvu v zvezi z 2. točko 
prvega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu.

Prevzemnik odvetniške pisarne Mitje Godiclja je 
odvetnik Borut Markošek iz Zagorja ob Savi, Cesta Bo-
risa Kidriča 3.

Obveščamo vas, da se Martina Pajenk, rojena 
21. 9. 1975 v Mariboru, odvetnica iz Maribora, Partizan-
ska cesta 16, z dnem 20. 1. 2016 izbriše iz imenika od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama 
odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnica odvetniške pisarne Martine Pajenk 
je Andreja Dajčman, odvetnica iz Maribora, Barvarska 
ulica 7.

Obveščamo vas, da se Polona Hrastnik, rojena 
21. 10. 1978 na Jesenicah, odvetnica z Jesenic, Ce-
sta železarjev 8b (zaposlena pri odvetnici Mojci Košir), 
z dnem 31. 1. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opra-
vljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Matjaž Klep, rojen 4. 7. 
1953 v Celju, odvetnik iz Odvetniške družbe Klep, o.p., 
d.o.o., Gledališka ulica 2, Celje, z dnem 31. 3. 2016 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega 
poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Matjaža 
Klepa je Urša Klep Volk, odvetnica iz Odvetniške družbe 
Klep, o.p., d.o.o., Celje, Gledališka ulica 2.

Obveščamo vas, da se Martina Golob, rojena 20. 5. 
1977 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Rimska cesta 5, 
z dnem 6. 11. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opra-
vljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Martine Golob 
je Andrej Crček, odvetnik iz Ljub ljane, Kolodvorska 
ulica 7/Čufarjeva ulica 5.

Obveščamo vas, da se Polona Hrastnik, rojena 
21. 10. 1978 na Jesenicah, odvetnica z Jesenic, Ce-
sta železarjev 8b (zaposlena pri odvetnici Mojci Košir), 
z dnem 31. 1. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opra-
vljanju odvetniškega poklica.

III. Spremembe
Obveščamo vas, da z dnem 29. 2. 2016 preneha 

samostojno odvetništvo Roka Felicijana Pristovška, ro-
jenega 24. 1. 1985 v Ljub ljani, odvetnika iz Ljub ljane, 
Kersnikova ulica 6, glede na to, da je pričela poslovati 
odvetniška družba: Odvetniška družba Felicijan Pristo-
všek, o.p., d.o.o., Kersnikova ulica 6, 1000 Ljub ljana

Odvetnik Rok Felicijan Pristovšek z dnem 1. 3. 
2016 odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Od-

vetniške družbe Felicijan Pristovšek, o.p., d.o.o., Kersni-
kova ulica 6, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo Katarina Ljubič, rojena 
15. 1. 1986 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Barjanska 
cesta 3, z dnem 6. 3. 2016 prenehala opravljati odvetni-
štvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Miro 
Senica in odvetniki, d.o.o., Ljub ljana, Barjanska cesta 3.

Odvetnica Katarina Ljubič z dnem 7. 3. 2016 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na istem naslovu: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/252-80-00, faks 01/252-80-80.

Obveščamo vas, da bo Peter Pakiž, rojen 26. 9. 
1959 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 27. 2. 
2016 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zapo-
slen pri odvetnici Barbari Pakiž, Čufarjeva ulica 3, 1000 
Ljub ljana.

Odvetnik Peter Pakiž z dnem 28. 2. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na istem naslovu: Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/431-53-47, tel./faks 01/431-20-16.

Obveščamo vas, da bo Nejc Novak, rojen 20. 2. 
1987 v Novem mestu, odvetnik iz Ljub ljane, Barjanska 
cesta 3, z dnem 29. 2. 2016 prenehal opravljati odve-
tništvo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški pisarni Miro 
Senica in odvetniki, d.o.o., Ljub ljana, Barjanska cesta 3.

Odvetnik Nejc Novak z dnem 1. 3. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na istem naslovu: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/252-80-00, faks 01/252-80-80.

Obveščamo vas, da je odvetnici Ireni Šik Bukovnik, 
roj. 3. 2. 1982 v Ljub ljani z dnem 13. 2. 2016 prenehalo 
delovno razmerje v Odvetniški pisarni Kraljič d.o.o., Ble-
iweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana in se je z dnem 14. 2. 
2016 zaposlila v Odvetniški pisarni Cms Reich-Rohrwig 
Hainz – Podružnica v Sloveniji, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo Špela Turk, rojena 12. 8. 
1988 v Kopru, odvetnica iz Kopra, z dnem 29. 2. 2016 
prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposle-
na v Odvetniški pisarni Cek d.o.o., Pristaniška ulica 12, 
Koper.

Odvetnica Špela Turk z dnem 1. 3. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na naslovu: Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, GSM: 
031/415-423, e-pošta: odvetnica.turk@gmail.com.

Obveščamo vas, da je odvetnici Janji Kaluža, roj. 
12. 5. 1983 v Kranju z dnem 14. 2. 2016 prenehalo de-
lovno razmerje v Odvetniški pisarni Peter Mele d.o.o., 
Resljeva cesta 25, 1000 Ljub ljana in se je z dnem 15. 2. 
2016 zaposlila pri odvetnici dr. Mariji Hladin, Groharjevo 
naselje 75, 4220 Škofja Loka.

Obveščamo vas, da bo Dragan Sikirica, rojen 8. 10. 
1959 v Kopru, odvetnik iz Sežane, Ulica 1. maja 1, 
z dnem 29. 2. 2016 prenehal opravljati odvetništvo kot 
samostojni odvetnik.

Odvetnik Dragan Sikirica z dnem 1. 3. 2016 od-
vetniški poklic opravlja le še v okviru poslovanja Od-
vetniške pisarne Sikirica d.o.o., Ulica 1. maja 1, 6210 
Sežana.

Obveščamo vas, da je odvetniku Anžetu Pavšku, 
roj. 3. 2. 1984 v Ljub ljani z dnem 31. 1. 2016 prenehalo 
delovno razmerje v odvetniški družbi Odvetniki Šelih & 
partnerji, o.p., d.o.o., Ljub ljana in se je z dnem 1. 2. 2016 
zaposlil v Odvetniški pisarni Wolf Theiss – Podružnica 
v Sloveniji, Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo Damijan Sitar, rojen 26. 2. 
1981 v Kranju, odvetnik iz Ljub ljane, Beethovnova 
ulica 9, z dnem 31. 1. 2016 prenehal opravljati odvetni-
štvo kot samostojni odvetnik.
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Odvetnik Damijan Sitar z dnem 1. 2. 2016 odvetni-
ški poklic opravlja le še v okviru poslovanja Odvetniške 
družbe Sitar, Logar & Mihelčič, o.p., d.o.o., Beethovnova 
ulica 9, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo Tadej Mihelčič, rojen 5. 9. 
1980 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Beethovnova 
ulica 9, z dnem 31. 1. 2016 prenehal opravljati odvetni-
štvo kot samostojni odvetnik.

Odvetnik Tadej Mihelčič z dnem 1. 2. 2016 odvetni-
ški poklic opravlja le še v okviru poslovanja Odvetniške 
družbe Sitar, Logar & Mihelčič, o.p., d.o.o., Beethovnova 
ulica 9, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo odvetnik Mitja Matelič, ro-
jen 9. 1. 1979 v Šempetru pri Gorici, Ulica Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova Gorica, od dne 1. 2. 2016 dalje 
posloval tudi kot samostojni odvetnik na istem naslovu: 
Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica.

Obveščamo vas, da je odvetnica dr. Marija Hladin, 
roj. dne 28. 1. 1977 v Kranju, s sedežem pisarne v Ško-
fji Loki, Groharjevo naselje 75, dne 5. 1. 2016 pridobila 
doktorski naziv.

Obveščamo vas, da je odvetnica Brigita Kraljič 
z dnem 5. 2. 2016 prenehala opravljati odvetniško dejav-
nost v Odvetniški pisarni Kraljič in Jandl d.o.o., Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana. Odvetnica Brigita Kraljič 
z dnem 6. 2. 2016 posluje kot odvetnica družbenica 
Odvetniške pisarne Kraljič d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Uprav-
ne enote Maribor številka: 211-635/2015 8 (9302) z dne 
14. 1. 2016 spremeni priimek odvetnika Petra Pipuša iz 
Ljub ljane, Zemljemerska ulica 12, v: Peter Prus Pipuš.

Obveščamo vas, da se je spremenil priimek odve-
tnice Biljane Čamber Pavli iz Odvetniške pisarne Mar-
telanc in Čamber Pavli, d.o.o., Ljub ljane, Tomšičeva 
ulica 1, v nov priimek: Biljana Čamber Ristić.

Obveščamo vas, da je odvetnici Danieli Sindičič, 
roj. 6. 2. 1980 v Ljub ljani z dnem 10. 1. 2016 preneha-
lo delovno razmerje v Odvetniški družbi Lukman o.p., 
d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljub ljana in se je z dnem 
11. 1. 2016 zaposlila v Odvetniški Družbi Ilić & Partnerji 
o.p. d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo Maja Šiftar Benko, rojena 
19. 9. 1983 v Murski Soboti, odvetnica iz Murske Sobo-
te, z dnem 30. 4. 2016 prenehala opravljati odvetništvo 
kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Miranu Žilavcu, 
Slomškova ulica 17, Murska Sobota.

Odvetnica Maja Šiftar Benko z dnem 1. 5. 2016 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odve-
tnica na naslovu: Puconci 10, 9201 Puconci, e-pošta: 
maja.siftar-benko@siol.net.

Obveščamo vas:
1. da se na podlagi odločbe Upravne enote Ljub-

ljana, številka: 211-404/2016-5 z dne 17. 3. 2016 spre-
meni priimek odvetnice Maruše Logar iz Ljub ljane, Sa-
lendrova ulica 4 (zaposlena pri odvetniku Mihi Kuniču), 
v: Maruša Perko;

2. da bo Maruši Perko, rojena 3. 2. 1982 v Novem 
mestu, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 3. 4. 2016 pre-
nehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena 
pri odvetniku Mihi Kuniču, Salendrova ulica 4, 1000 
Ljub ljana.

Odvetnica Maruša Perko z dnem 4. 4. 2016 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetni-
ca na naslovu: Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/292-70-00, faks 01/292-70-01.

Obveščamo vas, da Valerija Stušek, rojena 3. 8. 
1979 v Celju, odvetnica iz Velenja, Prešernova cesta 1, 
z dnem 31. 3. 2016 preneha opravljati odvetništvo kot 
samostojna odvetnica.

Odvetnica Valerija Stušek z dnem 1. 4. 2016 od-
vetniški poklic opravlja le še v okviru poslovanja Od-
vetniške pisarne Stušek d.o.o., Trg celjskih knezov 2, 
3000 Celje.

Obveščamo vas, da bo Darja Bobnar, rojena 13. 4. 
1978 v Novem mestu, odvetnica iz Novega mesta, 
z dnem 31. 3. 2016 prenehala opravljati odvetniški po-
klic v okviru poslovanja odvetniške družbe Škerlj, Bob-
nar, odvetniška pisarna, d.o.o., Novo mesto, Vrhovčeva 
ulica 1.

Odvetnica Darja Bobnar z dnem 1. 4. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na naslovu: Streliška ulica 1, 8000 Novo mesto, GSM: 
040/676-300, e-pošta: odvetnica@bobnar.si.

Obveščamo vas, da bo Urška Krebelj, rojena 3. 3. 
1985 v Postojni, odvetnica iz Kopra, Ulica ob parku 2, 
z dnem 31. 3. 2016 prenehala opravljati odvetništvo kot 
odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi Matoz o.p., 
d.o.o., Ulica ob parku 2, 6000 Koper.

Odvetnica Urška Krebelj z dnem 1. 4. 2016 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odve-
tnica na naslovu: Postojnska cesta 16, 6257 Pivka, 
GSM: 051/344-972, e-pošta: odvetnicaurska.kre-
belj@gmail.com.

Obveščamo vas, da je z dnem 8. 3. 2016 prenehalo 
samostojno odvetništvo odvetnice Tamare Kek iz Ljub-
ljane, Babičeva ulica 1, glede na to, da je pričela poslo-
vati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Tamara Kek 
d.o.o., Babičeva ulica 1, 1000 Ljub ljana.

Odvetnica Tamara Kek z dnem 9. 3. 2016 odvetni-
ški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške pisar-
ne Tamara Kek d.o.o., Babičeva ulica 1, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne 
enote Ljub ljana, številka: 211-402/2016-5 z dne 17. 3. 
2016 spremeni priimek odvetnice Gordane Gorše Vrvi-
ščar iz Ljub ljane, Brnčičeva 31, v: Gordana Gorše.

Obveščamo vas, da je Darko Zidanski, rojen 24. 12. 
1968 v Slovenj Gradcu, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 
31. 3. 2016 prenehal opravljati odvetniški poklic v okviru 
poslovanja Odvetniške družbe Kanduti – Zidanski, o.p., 
d.o.o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Darko Zidanski z dnem 1. 4. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na 
istem naslovu: Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljub ljana, GSM: 
040/567-648, faks 08/205-21-94.

Obveščamo vas, da je odvetnici Danieli Sindičič, 
roj. 6. 2. 1980 v Ljub ljani z dnem 10. 1. 2016 preneha-
lo delovno razmerje v Odvetniški družbi Lukman o.p., 
d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljub ljana in se je z dnem 
11. 1. 2016 zaposlila v Odvetniški Družbi Ilić & Partnerji 
o.p.d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljub ljana.

VI. Preselitve
Obveščamo vas, da je Damijan Terpin, rojen 3. 10. 

1963 v Gorici, Italija, odvetnik iz Nove Gorice preselil 
sedež pisarne z naslova Kidričeva 18, Nova Gorica, na 
novi naslov: Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljub ljana, tel. 
+39/0481/532-232, faks +39/0481/546-831.

Obveščamo vas, da bo Miha Žinkovič, rojen 
7. 8. 1976 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, z dnem 
15. 1. 2016 preselil sedež pisarne z naslova Parti-
zanska cesta 32, Maribor, na novi naslov: Partizanska 
cesta 13A, 2000 Maribor, tel./faks 02/332-39-08, GSM: 
041/518-929.

Obveščamo vas, da bo mag. Sara Ahlin Doljak, 
rojena 14. 7. 1974 v Šempetru pri Gorici, odvetnica 
iz Logatca, z dnem 1. 2. 2016 preselila sedež pisarne 
z naslova Tovarniška cesta 3, Logatec, na novi naslov: 
Cankarjeva cesta 7, 1370 Logatec, tel. 01/750-86-20, 
faks 01/750-86-21.
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Obveščamo vas, da bo Uroš Milost, rojen 11. 11. 
1974 v Šempetru pri Gorici, odvetnik iz Logatca, z dnem 
1. 2. 2016 preselil sedež pisarne z naslova Tovarniška 
cesta 3, Logatec, na novi naslov: Cankarjeva cesta 7, 
1370 Logatec, tel. 01/750-86-20, faks 01/750-86-21.

Obveščamo vas, da bo Mihaela Klačinski, rojena 
3. 7. 1978 v Mariboru, odvetnica iz Maribora, z dnem 
1. 2. 2016 preselila sedež pisarne z naslova Partizanska 
cesta 32, Maribor, na novi naslov: Partizanska cesta 13 
A, 2000 Maribor, tel./faks 02/332-39-08.

Obveščamo vas, da je Primož Rojac, rojen 31. 7. 
1985 v Kopru, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 1. 2. 2016 
preselil sedež pisarne z naslova Tomšičeva ulica 3, 
Ljub ljana, na novi naslov: Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljub-
ljana, tel. 08/205-93-26, faks 08/205-93-27.

Obveščamo vas, da bo Alenka Sagmeister Ranzin-
ger, rojena 5. 8. 1969 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz Ce-
lja, z dnem 22. 2. 2016 preselila sedež pisarne z naslova 
Gregorčičeva ulica 7, Celje, na novi naslov: Trg mladosti 
6, 3320 Velenje, tel. 059/044-630, faks 059/044-631.

Obveščamo vas, da odvetniška družba Odvetniška 
družba Kocijan o.p., d.o.o. (odvetnica Katja Kocijan) 
z dnem 1. 3. 2016 preseli sedež pisarne z naslova 
Ogrinčeva ulica 4, Ljub ljana, na novi naslov: Vodniko-
va cesta 172, 1000 Ljub ljana, tel. 01/534-43-64, faks 
01/534-43-64, e-pošta: katja.kocijan@opkk.si.

Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Brezo-
vec, o.p., d.o.o. preselila sedež pisarne z naslova Šte-
fanova ulica 15, Ljub ljana, na novi naslov: Beethov-
nova ulica 7, 1000 Ljub ljana, tel. 0592/266-33, faks 
0592/266-34.

Obveščamo vas, da odvetniška družba Odvetniška 
pisarna Tadej Vodičar, d.o.o., Ljub ljana in odvetnik Ta-
dej Vodičar z dnem 7. 3. 2016 preselita sedež pisarne 
z naslova Trdinova ulica 8, Ljub ljana, na novi naslov: 
Miklošičeva cesta 16, 1000 Ljub ljana, tel. 01/438-40-40, 
faks 0591/43-787.

Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Ternik & 
Veltruski o.p., d.o.o., Radlje ob Dravi preselila sedež pi-
sarne z naslova Mariborska cesta 30 A, 2360 Radlje ob 
Dravi, na novi naslov: Mariborska cesta 7, 2360 Radlje 
ob Dravi, tel. 059/958-206, faks 059/958-213.

Obveščamo vas, da je Dunja Jandl, rojena 16. 8. 
1980 v Murski Soboti, odvetnica iz Ljub ljane preselila 
sedež pisarne z naslova Bleiweisova cesta 30, Ljub-
ljana, na novi naslov: Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/200-09-65, faks 01/426-07-11.

Obveščamo vas, da bo Odvetniška družba Petrič 
o.p., d.o.o. z dnem 1. 2. 2016 preselila sedež pisarne 
z naslova Vojkova ulica 10, 5280 Idrija, na novi naslov: 
Župančičeva ulica 8, 1000 Ljub ljana, tel. 01/425-42-30, 
e-pošta: maja.petric@odp.si.

Obveščamo vas, da je Sergeja Bogunič, rojena 
13. 10. 1978 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 
15. 3. 2016 preselila sedež pisarne z naslova Tavčarjeva 
10, Ljub ljana, na novi naslov: Dalmatinova 2, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/431-03-94, GSM: 068/183-790.

V. Družbe
Obveščamo vas, da je bila z dnem 5. 2. 2016 vpi-

sana v sodni register odvetniška družba: Odvetniška 
pisarna Jandl d.o.o., Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljub ljana

Obveščamo vas, da je bila dne 5. 2. 2016 odvetni-
ška družba Odvetniška pisarna Kraljič in Jandl d.o.o., 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana izbrisana iz so-
dnega registra.

Obveščamo vas, da je z dnem 6. 2. 2016 pričela 
poslovati odvetniška družba Odvetniška pisarna Kraljič 
d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Od-
vetniška družba Grešak, o.p., d.o.o., Cigaletova ulica 7, 
1000 Ljub ljana spremenjena in sicer se spremenjena 
firma glasi: Odvetniška družba Krašek, o.p., d.o.o., Ci-
galetova ulica 7, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: odve-
tniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj d.o.o., Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana spremenjena in sicer se spreme-
njena firma glasi: Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, 
Jeraj, Rejc d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Od-
vetniška družba Florjančič & Petrič, o.p., d.o.o., Vojkova 
ulica 10, 5280 Idrija spremenjena, in sicer se spreme-
njena firma glasi: Odvetniška družba Petrič o.p., d.o.o.

Odvetniška zbornica Slovenije

 Ob-1952/16

Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom 
Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga 
pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 
73/05 in 55/11) preklicuje neveljavne:

– enotne žige pooblaščenih inženirjev: Aleš Grašek, 
inž. geod., IZS Geo0121; Alojzij Žavbi, E-9340; Franc 
Prepeluh, univ. dipl. inž. el., E-1217; Miran Brumen, inž. 
stroj., S-0316; Nataša Grahovac, univ. dipl. inž. grad., 
G-1699; Ignacij Dolenšek, univ. dipl. inž. el., E-0110; 
Peter Klemenšek, univ. dipl. inž. str., S-0570; Franc 
Zakeršnik, univ. dipl. inž. el., E-0123; Anton Bradač, inž. 
gradb., G-1415, Franc Šušteršič, univ. dipl. inž. grad., 
G-1518; Halim Berro, univ. dipl. inž. grad., G-1801; Ko-
nrad Wutscher, Dipl.-Ing., T-0718; Dušan Bernard, univ. 
dipl. inž. el., E-0628;

– izkaznice: št. izkaznice 48824 z veljavnostjo do 
30. 6. 2016; št. izkaznice 52209 z veljavnostjo do 30. 6. 
2016; št. izkaznice 49435 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; 
št. izkaznice 48663 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. iz-
kaznice 48994 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 
48215 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 46647 
z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 46069 z ve-
ljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 47023 z veljavno-
stjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 45832 z veljavnostjo do 
30. 6. 2016; št. izkaznice 47018 z veljavnostjo do 30. 6. 
2016; št. izkaznice 46471 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; 
št. izkaznice 46580 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. iz-
kaznice 47052 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 
47867 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48309 
z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48315 z ve-
ljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 51052 z veljavno-
stjo do 31. 1. 2017; št. izkaznice 48363 z veljavnostjo do 
30. 6. 2016; št. izkaznice 48461 z veljavnostjo do 30. 6. 
2016; št. izkaznice 51053 z veljavnostjo do 31. 1. 2017; 
št. izkaznice 47503 z veljavnostjo do 30. 6. 2016.

Inženirska zbornica Slovenije
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Št. 2153-15/2010/31 Ob-1912/16

V register političnih strank se pri politični stran-
ki Demokratični stranki dela, s kratico imena DSD, 
s sedežem v Ljub ljani, Linhartova cesta 13 ter z ma-
tično številko: 4023790000, vpiše sprememba statuta, 
sprememba imena v: Združena levica-Demokratična 
stranka dela, sprememba kratice imena v: ZL-DSD in 
sprememba znaka stranke. Znak stranke je na rdeči 
(C:7 %, M:100 %, Y:100 %, K:1 %) podlagi, zvezda v beli 
barvi s petimi kraki, v njej pa stiliziran žitni klas v rdeči 
(C:7 %, M:100 %, Y:100 %, K:1 %) barvi. Pod zvezdo je 
kratica stranke ZL-DSD v beli barvi in pisavi EXO (bold).

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-4/2011/31 Ob-1913/16

V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slo-
venije – TRS, s skrajšanim imenom Stranka TRS in 
kratico imena TRS, s sedežem v Ljub ljani, Parmova 
ulica 41 ter z matično številko: 4036697000, vpiše 
sprememba statuta in sprememba znaka stranke. Znak 
stranke predstavlja kratica »TRS« v zeleni barvi ter 
napis Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj 
Slovenije z manjšimi črkami. Ob kratici TRS je zvezda 
v delno rdeči in delno v zeleni barvi. Zvezda je tudi 
v odsevu.
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Št. 02049-1/2005-70 Ob-1842/16

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam se 
poleg dejavnosti, določenih z odločbami tukajšnje-
ga ministrstva št. 121-02-102-4/93 z dne 16. 7. 1993, 
121-02-102/93-009 z dne 29. 9. 1999, 121-02-102/93-024 
z dne 18. 3. 2002, 121-02-102/93-031 z dne 19. 6. 2003, 
121-02-102/93-043 z dne 9. 2. 2004, 121-02-102/93-045 
z dne 7. 4. 2004, 02049-1/2005/6 z dne 22. 4. 2005, 
02049-1/2005-16 z dne 10. 7. 2005 (pravilno 10. 7. 
2007), 02049-1/2005 z dne 27. 8. 2007, 02049-1/2005-27 
z dne 6. 9. 2007, 02049-1/2005-39 z dne 7. 1. 2008, 
02049-1/2005 z dne 29. 6. 2010 in 02049-1/2005-63 
z dne 28. 11. 2014, določi kot reprezentativni sindikat 
v dejavnosti visokošolsko izobraževanje.

Za Visokošolski sindikat Slovenije se šteje, da je 
reprezentativen v dejavnosti visokošolsko izobraževa-
nje, ker je združen v Konfederacijo sindikatov Slovenije 
Pergam.

Evidence sindikatov
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SV 529/2016 Ob-1944/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna šte-
vilka SV 529/2016, z dne 11. 4. 2016, sta stanova-
nji številka 1, v pritličju, v izmeri 49,35 m², številka 6, 
v II. nadstropju, v izmeri 47,12 m², ki sta v več-stano-
vanjski hiši v Rušah, Mali Beograd 14, ki stoji na par-
celi številka 707, k.o. Ruše, last Ultra d.o.o., na temelju 
kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanj z dne 25. 9. 
1996, zastavljeni v korist Nove KBM d.d., matična šte-
vilka 5860580000, s poslovnim naslovom Ulica Vita 
Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne 
terjatve v znesku 138.000,00 EUR s pripadki, in si-
cer v okviru maksimalne hipoteke do najvišjega zne-
ska 35.000.000,00 SIT.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

2820 In 119/2015 Os-1811/16

Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In 119/2015, 
ki ga je dne 7. 8. 2015 izdalo Okrajno sodišče v Dom-
žalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Simona Jo-
vića, Čirče 18, Kranj, je bila nepremičnina, to je sta-
novanje na naslovu Župančičeva ulica 4, stanovanje 
številka 5 in 22,5 m2 uporabne površine in se nahaja 
v prvem nadstropju stavbe št. 5401, k.o. 1959 Dom-
žale, pripada mu tudi klet, v izmeri 6,5 m2, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo in je last dolžnice Vesne Ma-
mić, zarubljena v korist upnika Hypo Alpe Adria Bank 
d.d., Dunajska cesta 117, Ljub ljana, zaradi izterjave 
29.578,91 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah

dne 22. 3. 2016

In 81/2014 Os-1712/16

Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici 
mag. Darji Morelj v izvršilni zadevi upnika: NLB Le-
asing, d.o.o., Ljub ljana, Šlandrova ulica 2, Ljub ljana 
- Črnuče, zoper dolžnika Aleksandra Dekleva, Trnje 
77, Pivka, ki ga zastopa Tomaž Čad, odvetnik v Ljub-
ljani, zaradi izterjave 56.383,13 EUR s pripadki, izven 
naroka 11. 3. 2016 sklenilo:

Sodišče zaradi uveljavitve upnikove terjatve vodi 
izvršbo na nepremičnino z ID znakom 2507-2727/13-0. 
Sklep o izvršbi je bil v zemljiški knjigi zaznamovan dne 
8. 1. 2015.

Pri nepremičnini z ID znakom 2507-2727/13-0 
je v zemljiški knjigi pod ID pravice: 13335918 z dne-
vom začetka učinkovanja 18. 11. 2009, na podlagi 
notarskega zapisa Izjave o ustanovitvi zemljiškega 
dolga, ki jo je sestavil notar Darko Jerše dne 28. 10. 
2009, št. SV-485/09, vknjižen zemljiški dolg za zne-
sek 500.000,00 EUR, ki zapade v plačilo na prvi poziv 
v korist vsakokratnega upravičenega imetnika zemlji-
škega pisma.

Imetnika zemljiškega pisma se poziva, da sodišču 
v treh mesecih od dneva objave oklica na sodni deski 
in spletni strani sodišča, sporoči svoje identifikacijske 
podatke iz 16.a člena Zakona o izvršbi in zavarovanju 
(za imetnika zemljiškega pisma, ki je fizična oseba: 
osebno ime in naslov prebivališča ter datum rojstva 
ali EMŠO ali davčna številka ali drug isti povezovalni 
znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek, za ime-
tnika zemljiškega pisma, ki je pravna oseba: firmo ali 
ime, sedež in poslovni naslov ter matično ali davčno 
številko, za imetnika zemljiškega pisma, ki je podje-
tnik ali zasebnik: osebo ime, firma, sedež in poslovni 
naslovi ter matično ali davčno številko) in sodišču 
izroči izvirnik zemljiškega pisma.

Oklic je bil dne 11. 3. 2016 objavljen na sodni 
deski in spletni strani sodišča.

Objave sodišč

Če do 11. 6. 2016 imetnik zemljiškega pisma sodi-
šču ne sporoči identifikacijskih podatkov in ne predloži 
izvirnika zemljiškega pisma, velja domneva, da je 
imetnik zemljiškega pisma ustanovitelj zemljiškega 
dolga, če se najpozneje na razdelitvenem naroku ne 
dokaže drugače.

Sodišče bo po uradni dolžnosti zaznamovalo oklic 
pri zemljiškem dolgu, vpisanem v zemljiški knjigi.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 11. 3. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 582/2011 Os-1838/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Miha Kukar, Glinškova ploščad 
25, Ljub ljana, 2. Barbara Kukar, Glinškova ploščad 
25, Ljub ljana, 3. Miha Petrič, Glinškova ploščad 25, 
Ljub ljana, 4. Rustika Ožbolt, Glinškova ploščad 25, 
Ljub ljana, 5. Francka Maček, Glinškova ploščad 25, 
Ljub ljana, 6. Božo Kristan, Glinškova ploščad 25, 
Ljub ljana, 7. Radenko Cupin, Glinškova ploščad 25, 
Ljub ljana, 8. Lilijana Pencelj, Glinškova ploščad 25, 
Ljub ljana, 9. Alenka Bizilj, Glinškova ploščad 25, 
Ljub ljana, 10. Petra Šubic, Glinškova ploščad 25, 
Ljub ljana, 11. Marija Saje, Glinškova ploščad 25, 
Ljub ljana, 12. Marko Močnik, Cesta OF 8, Cerkno, 
13. Irena Praznik, Gomilsko 68, Gomilsko, 14. Majda 
Zajc, Brinje 18A, Dol pri Ljub ljani, 15. Hilda Skvarča, 
Glinškova ploščad 25, Ljub ljana, ki jih vse zastopa 
upravnik SPL Ljub ljana d.d., Frankopanska 18a, Ljub-
ljana, zoper nasprotne udeležence: 1. IMOS d.d., 
Fajfarjeva ulica 33, Ljub ljana, 2. Franc Hudnik, Du-
najska cesta 269, Ljub ljana, 3. Dragica Blenkuš, Ulica 
bratov Kunoverjev 10, Ljub ljana, 4. Ivica Plut, Ulica 
bratov Kunovarjev 12, Ljub ljana, ob udeležbi: 1. SPL 
Ljub ljana d.d., Frankopanska 18a, Ljub ljana, 2. Uroš 
Bračun, Blato 17a, Pišece, 3. Cvetka Varlec Bračun, 
Blato 17a, Pišece, ki ju (2. in 3. udeleženca) zastopa 
Odvetniška družba Grilc, Starc in partner, o.p., d.o.o. 
iz Krškega, 4. Saša Rudolf Šoba, Glinškova ploščad 
25, Ljub ljana, 5. Mirima Hočevar Štrauss, Glinškova 
ploščad 25, Ljub ljana, 6. Božo Strgulec, Dermoto-
va ulica 8, Ljub ljana, in 7. Franc Golob, Dolenjska 
cesta 198, Ljub ljana, 8. Marta Cvetek, Glinškova plo-
ščad 25, Ljub ljana, 9. Jože Cvetek, Glinškova ploščad 
25, Ljub ljana, 10. Jana Kristan, Glinškova ploščad 25, 
Ljub ljana, 11. Dragica Mlinšek, Kumrovška ulica 15, 
Ljub ljana, 12. Matjaž Mlinšek, Kumrovška ulica 15, 
Ljub ljana, ki jih (od 4. do 12. udeleženca) zastopa 
upravnik SPL Ljub ljana d.d., Frankopanska 18a, Ljub-
ljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, zara-
di vzpostavitve etažne lastnine pri večstanovanjski 
stavbi na naslovu Glinškova ploščad 25 v Ljub ljani, 
izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z nasle-
dnjimi podatki:
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– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 
o vsebini listine: pogodba o prodaji in nakupu stano-
vanja z dne 30. 4. 1981, št. 157/81-05/20-26. Predmet 
pogodbe: stanovanje št. 11, v neto izmeri 52,65 m2, 
v večstanovanjski stavbi na naslovu Glinškova plo-
ščad 25, Ljub ljana. Identifikacijski znak nepremičnine, 
s katerim je vpisana v kataster stavb: 1734-1140-11,

– oseba, ki jo je izstavila: Imos – splošno gradbe-
no podjetje Grosuplje,

– osebi, v korist katere je izstavljena: Kolšek Pe-
ter (roj. 1951) in Erika Kržišnik Kolšek (roj. 1953),

– podatki o osebi, v korist katere se zahteva 
vknjižba lastninske pravice: Franc Golob, Dolenjska 
cesta 198, Ljub ljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, zlasti:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremič-
nini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila 
izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku 
zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev 

zemljiško knjižne listine navedena kot oseba, ki je 
listino izstavila,

da v enem mesecu od objave tega oklica v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski 
sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navede-
ne listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske 
pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. 
morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge 
stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, 
ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora 
priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, 
katere vzpostavitev se v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 3. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0442 In 37/2015 Os-1483/16

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnika Porsche Zavarovalno Zastopništvo, zavaroval-
no zastopniška družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, 
Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljub ljana, 
proti dolžniku Ivanu Cirjak, SAT. Agristeu 128, Ba-
lauseri, JUD. Mures, zaradi izterjave 123,13 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Ivanu Cirjak, SAT. Agristeu 128, Balau-
seri, JUD. Mures, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 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 odvetnik 
Marko Bajt, Levstikova ulica 6, Brežice.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 

pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 19. 2. 2016

IV P 27/2015 Os-3435/15

Okrožno sodišče v Murski Soboti je po okrožnem 
sodniku Aleksandru Kranfoglu v pravdni zadevi tožeče 
stranke Mateje Slak, Veščica 13/a, 9000 Murska So-
bota, zoper toženo stranko Martina Pučko, brez prija-
vljenega stalnega bivališča v RS (prej stalno stan. Ka-
pelski vrh 38, 9252 Radenci), zaradi predodelitve ml. 
otroka v vzgojo in varstvo in plačila preživnine (spor. 
vred. 1.500,00 EUR) 11. november 2015 sklenilo:

toženi stranki se v predmetni pravdni zadevi po-
stavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Dean Bačič, 
Slomškova ulica 11, 9000 Murska Sobota.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 11. 2015

Oklici dedičem

D 651/2015 Os-3713/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Bernardu Marovšku, sinu Jane-
za, roj. 16. 7. 1933, državljanu Republike Slovenije, 
vdovcu, umrlemu 13. 8. 2015, nazadnje stalno stan. 
Cesta v Tomaž 7, Vojnik.

V zapuščinskem postopku je dedno pravico na 
podlagi oporoke uveljavljala Zdenka Flis. Iz spisov-
nega gradiva izhaja, da zapustnik ni zapustil oseb, ki 
bi jim pripadala dedna pravica na podlagi zakona kot 
dedičem prvega dednega reda, sodišču pa niso znani 
podatki o potomcih zapustnikovih pok. bratov Štefana 
Marovška, Ivana Marovška in Franca Marovška ter 
pok. sester Alojzije Marovšek in Ivanke Muzl, ki so-
dijo v krog zakonitih dedičev drugega dednega reda 
in ki bi lahko uveljavljali dedno pravico po zapustniku 
oziroma se izrekli o veljavnosti zapustnikove oporoke.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 12. 2015

D 321/2015 Os-1578/16

Štefan Mundjar, sin Vinka, iz Kopra, Partizanska 
ulica 2d, je dne 10. 5. 2015 umrl in ni zapustil opo-
roke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
naj se priglasijo sodišču ali skrbnici v enem letu od 
objave tega oklica.
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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 bil postavljen skrbnik Zoran 
Stojanović, Cesta na Markovec 1c, Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 3. 2016

D 188/2015 Os-1572/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Klajnčar Jožefu, roj. 13. 3. 1932, nazadnje 
stanujoč Kanada, Winnipeg, 892 Pritchard Avenue 
Winnipeg, Manitoba R2X 0E9, umrlem dne 9. 3. 1997 
v Kanadi.

Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem 
oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski 
tukajšnjega sodišča ter na oglasni deski Matičnega 
urada Ljutomer in uveljavljajo svojo pravico do de-
diščine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadalje-
valo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s ka-
terimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 29. 2. 2016

D 353/2014 Os-1574/16

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Gorjup Mariji, rojeni 1. 2. 1932, nazadnje stal-
no stanujoči Virštanj 66, Podčetrtek, umrli dne 1. 8. 
2014, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. čle-
na, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zako-
na o dedovanju (ZD), dne 4. 1. 2016, sklenilo:

Objavi se oklic za dediča Gorjup Franca, roj. 
2. 11. 1923 v Mislinji, neznanega prebivališča.

Oklic za dediča Gorjup Franca, roj. 2. 11. 1923, 
neznanega prebivališča, se po pravnomočnosti tega 
sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na 
oglasno desko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico dediču Gorjup Francu, roj. 
2. 11. 1923, neznanega prebivališča, se postavi Vero-
nika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala dediča Gorjup 
Franca, roj. 2. 11. 1923, neznanega prebivališča, 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 4. 1. 2016

Oklici pogrešanih

N 42/2015 Os-1729/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Dominika Miklavčiča, pok. 
Ivana, nazadnje bivajočega Rakitovec 3 ali 4, Črni 
Kal, 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 11. 3. 2016

I N 16/2015 Os-1831/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 
na predlog predlagatelja Republika Slovenija, Gre-
gorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravo-
branilstvo RS, Zunanji oddelek Nova Gorica, posto-
pek o razglasitvi za mrtvega, in sicer: Mizerit Jožef iz 
Šmartnega, ki ga zastopa začasna zastopnica odve-
tnica Vesna Fašink iz Idrije.

O pogrešanem razen izpiska iz zemljiške knjige, 
da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben 
drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Mizerit Jožefa, naj javijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogreša-
nega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 3. 2016

Kolektivni delovni spori

X Pd 1269/2015 Os-1910/16

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podla-
gi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih 
– ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je 
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem 
1. Sindikat delavcev Probanke, Trg Leona Štuklja 12, 
Maribor in 2. DUTB d.d., Davčna ulica 1, Ljub ljana 
(prej: Probanka d.d., Trg Leona Štuklja 12, Maribor) 
zaradi izvrševanja kolektivne pogodbe – izplačilo de-
lovne uspešnosti.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odsta-
vek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku 
lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno 
vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo 
razpisan na dan 18. 5. 2016, ob 8.30, soba št. 3/I, 
Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na 
oglasni deski tega sodišča dne 31. 3. 2016.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 31. 3. 2016

X Pd 28/2016 Os-1935/16

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podla-
gi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih 
– ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da 
je uveden kolektivni delovni spor med predlagate-
ljem: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska 
ulica 92, Ljub ljana, stranskim intervenientom: Blaž 
Košorok, Vodovodna cesta 3, Ljub ljana in nasprotnim 
udeležencem: Skupni svet delavcev Skupine HSE, 
Koprska ulica 92, Ljub ljana zaradi sodelovanja delav-
cev pri upravljanju – zaradi razveljavitve arbitražne 
odločbe.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odsta-
vek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku 
lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno 
vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
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Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je 
razpisan na dan 26. maj 2016, ob 14. uri, soba št. 3/I, 
Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na 
oglasni deski tega sodišča dne 7. 4. 2016.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 4. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

KD CONCORDE, d.o.o., Poslovna cona A 35, Šen-
čur, zavarovalno polico, št. 76100002111, izdala zavaro-
valnica Adriatic Slovenica, d.d. gns-336478

KD CONCORDE, d.o.o., Poslovna cona A 35, Šen-
čur, zavarovalno polico, št. 76100002112, izdala zava-
rovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnr-336479

KD CONCORDE, d.o.o., Poslovna cona A 35, Šen-
čur, zavarovalno polico, št. 76100002113, izdala zava-
rovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnq-336480

KD CONCORDE, d.o.o., Poslovna cona A 35, Šen-
čur, zavarovalno polico, št. 76100002114, izdala zava-
rovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnp-336481

KD CONCORDE, d.o.o., Poslovna cona A 35, Šen-
čur, zavarovalno polico, št. 76100002118, izdala zava-
rovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gno-336482

FT in Partnerji d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, Ljub ljana, 
obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, 
št. dokumenta: 76600028033; tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700001223; tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700001428; tip do-
kumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700001429; 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700001430; tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. doku-
menta: 76700001434; tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, 
št. dokumenta: 76700001435; tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700001437; tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700001438; tip do-
kumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700001439; 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700002506; tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. doku-
menta: 76700002507; tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, 
št. dokumenta: 76700002508; tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700002531; tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700002532; tip do-
kumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700002533; 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700002534; tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. doku-
menta: 76700003829; tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, 
št. dokumenta: 76700003830; tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700004301; tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700004302; tip do-
kumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700004303; 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700004304; tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. doku-
menta: 76700004305; tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, 
št. dokumenta: 76700004306; tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700004307; tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700004308; tip do-
kumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700004309; 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700004310; tip dokumenta: 06-ŽIV-07/14, št. doku-
menta: 77200000203; tip dokumenta: 06-ŽIV-07/14, št. 
dokumenta: 77200000204; ime in priimek pooblaščen-
ca: Urška Birk, šifra: 5927, PE: FT in Partnerji d.o.o. 
Ob-1926/16

Harinvest d.o.o., Dunajska cesta 188, 1000 Ljub-
ljana, obrazce stroge evidence: Merkur zavaroval-

Preklici

nica d.d., ponudbe št.: 7232537, 7232538, 7231824, 
5152937, 5153091, 5153096, 7231597, 5153371, 
3910412, 3910413, 3910414, 3910417, 3910420, 
8300065, 5153554, 5153563, 5153564, 5153565, 
3910652, 3910653, 3910163, 3910164, 3910165, 
3910166, 3910167, 3910168, 3910178, 6700998, 
4158551, 4158553, 10320253, 3911212, 3911213, 
3911214, 3911215, 10318007, 3910657, 5153657, 
3911186, 3911187, 4257222, 4257223, 7232866, 
3911241, 3911242, 7232561, 7232562, 7232563, 
7232564, 5154717, 5154718, 5154778, 5154779, 
5154780, 4257209, 4257451, 5153900; Prva osebna 
zavarovalnica d.d., ponudbe št.: 40516792, 40516794, 
40529450, 40529803, 40529805, 40507308, 40530944, 
40529519, 40529522, 40529523, 40535609, 40535611; 
Wiener Städtische zavarovalnica d.d., ponudbe št.: 
220000007856, 220000007857, 210000306889, 
210000306890, 210000306891, 210000306892, 
210000306893, 210000306894, 210000306895, 
210000306896; Zavarovalnica Maribor d.d., ponudbe 
št.: 7360269, 7360270, 7332468, 7332469, 7332471, 
7332477, 7332482, 7349386, 7349387, 7350492, 
7358756; Grawe zavarovalnica d.d., ponudbo št.: 
8016718. Ob-1925/16

Drugo preklicujejo

Aleš Pirc s.p., Limbuška cesta 28, Maribor, iz-
kaznico za nepremičninskega posrednika pod zap. 
št. 0187001842. gnu-336476

ALEŠ RIBIČ S.P., Kumen 50A, Lovrenc na Pohorju, 
izvod licence št. O0318866, za vozilo mercedes benz 
actros, reg. št. MB UM-907, veljavnost 14. 11. 2012 - 
14. 11. 2017. gnl-336485

ASTEK SKUPINA d.o.o., Dolenjska cesta 305, Ško-
fljica, licenco za taxi vozilo št. G006642-06894/030, 
izdala GZS. gnz-336483

LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, dovo-
lilnice z oznako: 112/01, Belorusija - univerzalna, od 
št. 6455131 do 6455132; 643/09, Rusija - bilateralno 
tranzitna, od št. 0789157 do 0789159; 643/11, Rusija - 
tretje države, od št. 0803267 do 0803269; 804/03, Ukra-
jina - tranzitna, od št. 1438367 do 1438369; 070/11, BIH 
- tretje države, od št. 0365 do 0368; 807/11, Makedonija 
- tretje države, od št. 0002609 do 0002610. gnz-336475

MARJAN VERLAK s.p., Bukovci 8, Markovci, iz-
vod licence št. 012514/002, za vozilo opel, reg. št. MB 
K4-57K, veljavnost 27. 4. 2016. gnt-336477

Milevoj Nina, Suhadolčanova 67, Ljub ljana-Črnuče, 
študentsko izkaznico, št. 37091334, izdala Veterinarska 
fakulteta. gnj-336487

Milošević Emil, Vilfanova ul. 4A, Portorož - Portoro-
se, pooblastilo št. VV000820. gnm-336484

Rakovnik Miran, Bukovec 107, Zgornja Polskava, 
odločbo o izbrisu čolna , št. 3734-98/2009/2, izdano na 
ime Miran Kostanjevec, Trebnje, izdala Luška kapitanija 
Koper, izpostava Izola, leto izdaje 2009. gnw-336474

SLAVKO KUZMA S.P., Puconci 394, Puconci, licen-
co skupnosti št. 011588. gnk-336486
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