
Št. 56 
 Ljubljana, petek

 13. 10. 2017 
ISSN 1318-9182 Leto XXVII

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 
na podlagi:

– 11.  člena  Uredbe  o  izvajanju  podukrepa  pomoč 
za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 
(Uradni list RS, št. 47/17; 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),  zadnjič  spremenjene 
z  Uredbo  (EU)  2017/1199  Evropskega  parlamenta  in 
Sveta z dne z dne 4.  julija 2017 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagoto-
vitev dodatne pomoči državam članicam, ki so  jih pri-
zadele naravne nesreče (UL L št. 176 z dne 7. 7. 2017, 
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 Uredbo (EU) 2017/825 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 
o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim refor-
mam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 
z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 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  Delegirano  uredbo  Komisije  (EU)  2017/891  z  dne 
13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema 
sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh 
sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 

št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/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), zadnjič spremenjene z Dele-
girano Uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. febru-
arja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št.  640/2014  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  kazni,  ki  se 
uporabljajo  za  neposredna  plačila,  podporo  za  razvoj 
podeželja  in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 
25. 4. 2017, str. 1);

– Delegirane  uredbe  Komisije  (EU)  št.  807/2014 
z  dne  11.  marca  2014  o  dopolnitvi  Uredbe  (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpo-
ri za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih do-
ločb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spre-
menjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 
z dne 4.  junija  2015 o  spremembi Delegirane uredbe 
(EU) št. 807/2014 glede predhodnih določb o programih 
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 
z dne 8. 8. 2015, str. 7);

– Izvedbene  uredbe  Komisije  (EU)  št.  808/2014 
z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Ured-
be (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), zadnjič spremenjene z  Iz-
vedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. no-
vembra  2016  o  spremembi  Izvedbene  uredbe  (EU) 
št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja po-
deželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju 
državljanov tretjih držav ter o popravku navedene ured-
be (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (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  skladnostjo 
(UL  L  št.  227  z  dne  31.  7.  2014),  zadnjič  spreme-
njene  z  Izvedbeno  uredbo  Komisije  (EU)  2017/1242 
z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene ured-
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be (EU) št. 809/2014 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  skladnostjo 
(UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4),  (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 809/2014/EU) in

– 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, zadnjič spre-
menjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C (2016) 
8717 z dne 13. decembra 2016 o odobritvi spremembe 
programa  razvoja  podeželja  za  Slovenijo  za  podporo 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
in  o  spremembi  Izvedbenega  sklepa  C(2015)849,  (v 
nadaljnjem besedilu:  PRP 2014–2020)  in  dostopnega 
na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na sple-
tni  strani  programa  razvoja podeželja  (http://www.pro-
gram-podezelja.si), objavlja

javni razpis za podukrep 6.3
Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene  

razvoju majhnih kmetij

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij.
Razpisana sredstva Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 20.000.000,00 EUR.

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 15.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja – 
14–20 – EU,
– 5.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja – 
14–20 – slovenska udeležba.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov. 

Vrsta javnega razpisa Zaprti
Začetek vnosa vloge na 
javni razpis in zaključek 
javnega razpisa

Vnos vloge na javni razpis v elektronski sistem in elektronska vložitev vloge na javni 
razpis poteka od 6. 11. 2017 do vključno 31. 1. 2018 do 24. ure. 

Cilj podukrepa  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, 
izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov 
in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij 
ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske 
krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Informacije o razpisu – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
– INFO točke KGZS (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji).

2. Predmet podpore: predmet podpore je dode-
litev nepovratnih sredstev majhnim kmetijam, katerih 
kmetijska zemljišča pretežno  ležijo na OMD z name-
nom njihovega ohranjanja in razvoja. S podukrepom 
želimo izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izbolj-
šati  potencial  za  pridelavo,  predelavo  oziroma  trže-
nje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter 
ekonomsko  in  okoljsko  učinkovitost  majhnih  kmetij. 
S podukrepom želimo prispevati tudi k ohranjanju po-
seljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske 
krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biot-
ske raznovrstnosti.

3. Upravičenec: v  skladu  s  5.  členom  Uredbe  je 
upravičenec  do  podpore  v  okviru  podukrepa  nosilec 
kmetije, ki je vpisana v RKG.
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4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 

ob vložitvi vloge na javni razpis
V skladu s 7. členom Uredbe mora vlagatelj ob od-

daji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje splošne 
pogoje:

– ne sme biti izključen iz prejemanja podpore iz po-
dukrepa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;

– stalno prebivališče mora imeti prijavljeno na oze-
mlju Republike Slovenije;

– za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt 
transakcijski  račun  v  skladu  s  35.  členom  zakona,  ki 
ureja kmetijstvo.

4.2 Splošni pogoji za pridobitev podpore
V skladu s 6. členom Uredbe mora vlagatelj izpol-

njevati naslednje pogoje:
1.  v  letu  2017 mora  vložiti  zbirno  vlogo  v  skladu 

s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike;
2.  iz  zbirne  vloge  iz  prejšnje  točke  izhaja,  da  ima 

kmetija v upravljanju najmanj 3 in manj kot 6 ha PKP. Ob-
seg PKP se izračuna na podlagi prijavljenih grafičnih enot 
rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem 
besedilu: GERK) iz pravilnika, ki ureja register kmetijskih 
gospodarstev  (v  nadaljnjem besedilu: RKG). Glede  na 
različne rabe GERK, se za en hektar PKP šteje največja 
upravičena površina GERK, razen pri vrstah rabe GERK 
1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava 
ni v tleh, 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, in 1420 
–  plantaže  gozdnega  drevja,  kjer  se  upošteva  celotna 
grafična površina. Za preračun 1 ha PKP se šteje:

– 1 ha njivskih površin  (raba GERK 1100 – njiva, 
1150  –  njiva  za  rejo  polžev,  1131  –  začasno  travinje, 
1161 – hmeljišče v premeni, 1170 – jagode na njivi, in 
1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi),

– 2 ha travniških površin (raba GERK 1222 – eks-
tenzivni sadovnjak, 1300 – trajni travnik in 1320 – travi-
nje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi),

– 0,25 ha trajnih nasadov (raba GERK 1160 – hme-
ljišče, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah (dre-
vesnice, nasadi belušev, artičok), 1181 – trajne rastline 
na  njivskih  površinah,  kjer  pridelava  ni  v  tleh,  1211 
– vinograd, 1212 – matičnjak, 1221 – intenzivni sadov-
njak, 1230 – oljčnik, 1240 – ostali trajni nasadi (za hitro 
rastoče panjevce  se  upoštevajo  le  nasadi  hitro  rasto-
čega  panjevca  iz  točke  (k)  prvega  odstavka  4.  člena 
Uredbe  1307/2013  Evropskega  parlamenta  in  Sveta 
z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna pla-
čila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne 
kmetijske  politike  ter  razveljavitvi  Uredbe  Sveta  (ES) 
št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009,

– 0,1 ha rastlinjakov (raba GERK 1190 – rastlinjak, 
1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, in 1192 – rastli-
njak s sadnimi rastlinami),

– 8 ha plantaže gozdnega drevja (raba GERK 1420 
– plantaže gozdnega drevja);

3. skupno število živali na kmetiji mora biti večje ali 
enako 3 glave velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) 
in manjše od 15 GVŽ, kar je razvidno iz evidence rejnih 
živali  iz  pravilnika,  ki  ureja  evidenco  imetnikov  rejnih 
živali  in  evidenco  rejnih  živali  (v  nadaljnjem besedilu: 
evidenca rejnih živali) na dan 1. 2. 2017;

4.  iz zbirne vloge  iz 1.  točke  tega podpoglavja  in 
iz podatkov iz evidence rejnih živali na dan 1. 2. 2017 
izhaja,  da  ima  kmetija  obtežbo  s  travojedimi  živalmi 
(govedo, drobnica, kopitarji in divjad iz obore – navadni 
jeleni, damjaki in mufloni ter druga rastlinojeda divjad za 
prirejo mesa) v obsegu vsaj 0,7 GVŽ travojedih živali/ha 
trajnega travinja, pri čemer se kot trajno travinje upošte-
vajo naslednje rabe: 1300 – trajni travnik, 1320 – travinje 

z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, 1222 – ek-
stenzivni sadovnjak;

5. ne glede na določeno obtežbo iz prejšnje točke 
mora  imeti  kmetija,  vključena  v  kontrolo  ekološkega 
kmetovanja, obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 
0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja;

6.  več kot 50 odstotkov kmetijskih  zemljišč,  ki  jih 
ima kmetija v upravljanju na dan oddaje zbirne vloge 
iz 1. točke tega podpoglavja, se mora nahajati v OMD;

7.  v  skladu  s  tretjim  pododstavkom  četrtega  od-
stavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU je podpora ome-
jena na kmetije, ki ustrezajo opredelitvi pojma mikro 
in  malih  podjetij,  pri  čemer  so  na  podlagi  Priloge  I  k 
Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o  razglasitvi nekaterih vrst pomoči  za združljive z no-
tranjim  trgom pri  uporabi  členov 107  in  108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spreme-
njeni s popravkom Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe (UL L št. 349 z dne 5. 12. 2014, str. 67), 
mikro podjetja tista, ki zaposlujejo manj kot 10 oseb in 
katerih  letni promet ali  letna bilančna vsota ne prese-
ga 2 milijonov eurov, mala podjetja pa so podjetja, ki 
zaposlujejo manj kot 50 oseb in katerih letni promet ali 
bilančna vsota ne presega 10 milijonov eurov. Letni pro-
met kmetije se ugotavlja:

– na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov iz 
zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih 
standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja 
do 31. decembra, pri čemer se upošteva leto pred obja-
vo javnega razpisa, ali

– po pokritju, opredeljenem v prilogi 1 Uredbe;
8. pri ugotavljanju velikosti kmetije iz prejšnje toč-

ke  z  vidika  števila  zaposlenih  oseb  se  kot  zaposlene 
osebe na kmetiji upošteva podatek o skupnem številu 
polnih delovnih moči (v nadaljnjem besedilu: PDM), na 
dan oddaje vloge na javni razpis, ki se izračuna iz PDM 
družinskih članov na kmetiji  in PDM oseb, zaposlenih 
na kmetiji, ki delo opravljajo na podlagi veljavne pogod-
be o zaposlitvi, sklenjene v skladu s predpisi, ki urejajo 
delovna razmerja. PDM je obseg dela 1.800 ur letno, in 
na kmetiji predstavlja naslednje vrednosti, pri čemer se 
lahko član kmetije oziroma oseba, zaposlena na kmetiji, 
opredeli samo za eno možnost:

– 1 PDM za osebo, ki je pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetij-
ske dejavnosti,

– 1 PDM za osebo, ki  je za polni delovni čas za-
poslena na kmetiji in delo opravlja na podlagi veljavne 
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v skladu s predpisi, ki 
urejajo delovna razmerja,

– osebi,  ki  je  za  krajši  delovni  čas  zaposlena  na 
kmetiji in delo opravlja na podlagi veljavne pogodbe 
o zaposlitvi, sklenjene v skladu s predpisi, ki urejajo 
delovna razmerja, se PDM izračuna glede na število ur 
zaposlitve,

– 0,8 PDM za člana kmetije, ki je brezposelna ose-
ba po zakonu, ki ureja trg dela, in je zdravstveno zava-
rovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,

– 0,5 PDM za člana kmetije, ki je brezposelna ose-
ba po zakonu, ki ureja trg dela,

– 0,3 PDM za člana kmetije, ki  je študent ali  štu-
dentka,

– 0,3 PDM za  člana  kmetije,  ki  je  upokojenec  ali 
upokojenka,

– 0,2 PDM za člana kmetije, ki je dijak ali dijakinja,
– 0,5 PDM za člana kmetije, starega 15 let in več, 

ki ni naveden v zgornjih alinejah in ni v delovnem raz-
merju na kmetiji;
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9. k vlogi na javni razpis mora priložiti poslovni načrt 
za obdobje treh let, v katerem prikaže aktivnosti za ohra-
njanje obsega kmetijske proizvodnje v celotnem obdobju 
izvajanja poslovnega načrta in izpolnjevanje vsaj enega 
cilja, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali 
vsaj enega cilja, ki prispeva k doseganju horizontalnih 
ciljev (v nadaljnjem besedilu: poslovni načrt). Če se cilji 
nanašajo na naložbe, mora upravičenec v poslovnem 
načrtu opredeliti višino sredstev za kritje teh ciljev. Aktiv-
nosti iz poslovnega načrta niso izpolnjene v primerih, ko 

je bila za stroške za izpolnitev izbranega naložbenega 
razvojnega cilja že izdana odločba o pravici do sredstev 
iz naslova ostalih ukrepov PRP 2014–2020. Seznam ci-
ljev, skupaj s sestavinami poslovnega načrta, je določen 
v prilogi 3 Uredbe.

5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge prispele na  javni  razpis,  se  točkujejo na 

podlagi meril za izbor, pri čemer se upoštevajo podatki 
iz vloge na javni razpis ter podatki iz uradnih evidenc. 
Merila za ocenjevanje vlog so naslednja:

Merila Maksimalno 
število točk

A.  SOCIALNO EKONOMSKI VIDIK 40
1. Število PDM na kmetiji. 15
2. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površina kmetijskih zemljišč v upravljanju ali GVŽ). 10
3. Vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere končni proizvod je kmetijski proizvod iz 

Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije.
10

4. Prijava v postopek certificiranja za shemo kakovosti – izbrana kakovost. 5
B. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20
5. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje. 5
6. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije. 5
7. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe. 5
8. Vključenost kmetije v ukrepe KOPOP, EK ali Dobrobit živali. 5
C.  GEOGRAFSKI VIDIK  40
9. Težavnost kmetovanja: povprečno število točk na kmetiji, ki se izračunajo v skladu s predpisom, 

ki ureja način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska zemljišča v OMD.
25

10. Lokacija kmetije glede na seznam občin, ki ležijo na problemskih območjih. 15
SKUPAJ 100

2. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se 
med vlogami, prispelimi na javni razpis, ki dosežejo vsto-
pni prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, 
to predstavlja 30  točk,  izberejo  tiste, ki dosežejo višje 
število točk pri merilih za ocenjevanje vlog, do porabe 
razpisanih sredstev.

3. Če  ima v skladu s  četrtim odstavkom 8.  člena 
Uredbe upravičenec sedež kmetije na območju iz 9. čle-
na Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list 
RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C; v nadaljnjem besedilu: 
ZTNP-1), se vloga na javni razpis ne glede na merila za 
ocenjevanje vlog, določena v tem javnem razpisu, oceni 
z dodatnimi desetimi odstotki najvišjega možnega števi-
la točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, 
če cilji poslovnega načrta prispevajo k razvojnim usmeri-

tvam iz 1., 4. oziroma 15. točke prvega odstavka 10. čle-
na ZTNP-1. Cilji, ki prispevajo k omenjenim razvojnim 
usmeritvam so naslednji  cilji  iz  priloge 3 Uredbe: 1.1, 
1.3, 2.1, 2.11, 2.12 in cilj 2.13. Dodatno pridobljene toč-
ke se ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk 
iz 2. točke tega poglavja.

4. V skladu s petim odstavkom 8. člena Uredbe se 
ne glede na določbo prejšnje točke vloga na javni razpis 
oceni z dodatnimi desetimi odstotki najvišjega možnega 
števila  točk,  če  ima  upravičenec  sedež  kmetije  zunaj 
območja  narodnega  parka,  na  tem  območju  pa  ima 
kmetijske površine  v  uporabi,  kar  se preveri  iz  zbirne 
vloge, oddane v  letu 2017. Dodatno pridobljene  točke 
se ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk 
iz 2. točke tega poglavja.

5. Točkovnik:

 Merila Maksimalno 
število točk

A.  SOCIALNO EKONOMSKI VIDIK 40
1. Število PDM na kmetiji.

Navodilo: Upošteva se skupno število PDM (družinski člani kmetije in zaposleni na kmetiji) na 
dan oddaje vloge na javni razpis iz vloge na javni razpis. Pri določitvi števila PDM se upošteva 
vrednosti iz 8. točke poglavja 4.2 tega javnega razpisa.

15

 – število PDM na kmetiji je enako ali večje 2  15
 – število PDM na kmetiji je večje ali enako 1,8 in manjše od 2 10
 – število PDM na kmetiji je večje ali enako 1,5 in manjše od 1,8 7
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število točk

 – število PDM na kmetiji je večje ali enako 1,3 in manjše od 1,5 5
 – število PDM na kmetiji je večje ali enako 1 in manjše od 1,3 3
 – število PDM na kmetiji je večje ali enako 0,8 in manjše od 1 1
 – število PDM na kmetiji je manjše od 0,8 0
2. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površina kmetijskih zemljišč v upravljanju ali GVŽ).

Navodilo: Primerja se površina kmetijskih zemljišč v upravljanju iz zbirne vloge oddane v letu 
2017 oziroma GVŽ iz evidence rejnih živali na dan 1. 2. 2017 in načrtovano stanje iz poslovnega 
načrta – izbran cilj 1.5 in 1.6 iz priloge 3 Uredbe.

10

 – upravičenec v poslovnem načrtu prikaže povečanje obsega proizvodnih kapacitet od vključno 
20 % ali več

10

 – upravičenec v poslovnem načrtu prikaže povečanje obsega proizvodnih kapacitet od vključno 
12 % do vključno 19,99 %

7

 – upravičenec v poslovnem načrtu prikaže povečanje obsega proizvodnih kapacitet od vključno 
5 % do vključno 11,99 %

5

– upravičenec v poslovnem načrtu prikaže povečanje obsega proizvodnih kapacitet manjše
od 5 %

0

3. Vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere končni proizvod je kmetijski proizvod iz 
Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije.
Navodilo: Točkuje se cilj če kmetija v poslovnem načrtu prikaže vzpostavitev dopolnilne 
dejavnosti, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju 
Evropske unije – izbran cilj 1.3 iz priloge 3 Uredbe.

10

 – na kmetiji je predvidena vzpostavitev dopolnilne dejavnosti 10
 – na kmetiji ni predvidena vzpostavitev dopolnilne dejavnosti 0
4. Prijava v postopek certificiranja za shemo kakovosti – izbrana kakovost.

Navodilo: Upošteva se prijava upravičenca v postopek certificiranja za shemo kakovosti – 
izbrana kakovost v letu 2017. Pri tem se prijava kmetije v postopek certificiranja upošteva tudi 
v primerih, ko je kmetijo prijavila pravna oseba. Prijava v postopek certificiranja se preveri iz 
uradne evidence. 

5

 – vlagatelj je prijavljen v postopek certificiranja za shemo kakovosti – izbrana kakovost 
z naslednjimi proizvodi: mlečni izdelki, goveje meso, perutninsko meso, predelani izdelki iz sadja

5

 – vlagatelj je prijavljen v postopek certificiranja za shemo kakovosti – izbrana kakovost 
z naslednjimi proizvodi: mleko, govedo, perutnina, sadje

3

 – vlagatelj ni prijavljen v postopek certificiranja za shemo kakovosti – izbrana kakovost 0
B. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20
5. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje 

Navodilo: Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Točke se znotraj tega podmerila 
seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.

5

 a) Preusmeritev kmetije iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za kmetije, ki v letu 
vlaganja vloge na javni razpis še niso vključene v ukrep ekološko kmetovanje) – izbran cilj 2.1
iz priloge 3 Uredbe

5

 b) Vključitev v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila – KOPOP (velja za kmetije, ki v letu 
vlaganja vloge na javni razpis še niso vključene v ta ukrep) – izbran cilj 2.2 iz priloge 3 Uredbe

4

 c) Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 
0,5 ha) – izbran cilj 2.3 iz priloge 3 Uredbe

3

 č) Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v obsegu 
najmanj 0,3 ha) – izbran cilj 2.8 iz priloge 3 Uredbe

5

 d) Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije – zbiranje meteorne vode 
v kapaciteti najmanj 10 m3 – izbran cilj 2.9 iz priloge 3 Uredbe

2

 e) Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije – ureditev bioloških in drugih 
čistilnih naprav – izbran cilj 2.10 iz priloge 3 Uredbe

3

6. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije 
Navodilo: Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Točke se znotraj tega podmerila 
seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.

5

 a) Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike – izbran cilj 2.4 iz priloge 3 Uredbe 5
 b) Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami pri raznih poizkusih (sortnih, 

fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno) – izbran cilj 2.5 iz priloge 3 Uredbe
3

 c) Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetije (strojne in 
programske opreme) – izbran cilj 2.6 iz priloge 3 Uredbe

4

 č) Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih 
(sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno) – izbran cilj 2.7 iz priloge 3 
Uredbe

2
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 Merila Maksimalno 
število točk

7. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe 
Navodilo: Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Točke se znotraj tega podmerila 
seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.

5

 a) Nakup in postavitev rastlinjaka – izbran cilj 2.11 iz priloge 3 Uredbe 5
 b) Uvedba nasadov sadovnjakov s sajenjem rastlin, ki bolje prenašajo pozebo in sušo, v obsegu 

najmanj 15 ar – izbran cilj 2.12 iz priloge 3 Uredbe
3

 c) Uvedba mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti 
ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 15 ar – izbran cilj 2.13 iz priloge 3 Uredbe

4

8. Vključenost kmetije v ukrepe KOPOP, EK ali Dobrobit živali 
Navodilo: Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v ukrepe KOPOP, EK ali Dobrobit 
živali, kar je razvidno iz zbirne vloge oddane v letu 2017. Točke se znotraj tega podmerila 
seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.

5

 – kmetija je vključena v ukrep v ukrep EK 3
 – kmetija je vključena v ukrep v ukrep KOPOP 2
 – kmetija je vključena v ukrep v ukrep Dobrobit živali 2
C. GEOGRAFSKI VIDIK  40
9. Težavnost kmetovanja: povprečno število točk na kmetiji, ki se izračunajo v skladu s predpisom, 

ki ureja način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska zemljišča v OMD 
Navodilo: Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo na dan 
zbirne vloge oddane v letu 2017.

25

 – kmetija prejme 450 ali več točk 25
 – kmetija prejme od 370 do vključno 449,99 točk 23
 – kmetija prejme od 290 do vključno 369,99 točk 21
 – kmetija prejme od 210 do vključno 289,99 točk 19
 – kmetija prejme od 130 do vključno 209,99 točk 17
 – kmetija prejme od 50 do vključno 129,99 točk 15
 – kmetija prejme do vključno 49,99 točk 13
10. Lokacija kmetije glede na seznam občin, ki ležijo na problemskih območjih 

Navodilo: Upošteva se lega sedeža kmetije na problemskih območjih iz PRP 2014-2020, kar je 
razvidno iz priloge 4 Uredbe. 

15

 – sedež kmetije leži na problemskih območjih iz PRP 2014-2020 15
 – sedež kmetije ne leži na problemskih območjih iz PRP 2014-2020 0
SKUPAJ 100

6. Obveznosti upravičenca
Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici 

do sredstev, mora v skladu z 9. členom Uredbe izpolniti 
naslednje obveznosti:

1. najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje 
odločbe o pravici do sredstev mora začeti z izvajanjem 
poslovnega načrta;

2. cilje  iz poslovnega načrta mora  izpolniti najpo-
zneje  v  roku  36  mesecev  po  datumu  izdaje  odločbe 
o pravici do sredstev;

3.  za  izpolnjevanje  ciljev  iz  poslovnega  načrta  se 
upoštevajo samo aktivnosti, ki so nastale po datumu od-
daje vloge na javni razpis; pri čemer se izvajanje aktivno-
sti dokazuje z dokazno listino (računi, potrdila, dovoljenja, 
pogodbe, izpisi, certifikati, dokumenti za identifikacijo pre-
mičnin ...), za začetek izvajanja aktivnosti iz poslovnega 
načrta pa se upošteva datum dokazne listine;

4.  do  izplačila  drugega  obroka  podpore  ne  sme 
zmanjšati obsega PKP, s katerimi vstopa v podukrep, 
za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP nikoli ne 
sme biti manjši od 3 ha PKP, razen v primeru višje sile;

5. do izplačila drugega obroka podpore mora, razen 
v primeru višje sile, zagotavljati obtežbo s travojedimi ži-
valmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja, skupni 
GVŽ pa ne sme biti manjši od 3 GVŽ;

6. ne glede na določeno obtežbo iz prejšnje točke 
mora kmetija, vključena v kontrolo ekološkega kmeto-

vanja,  razen  v  primeru  višje  sile,  zagotavljati  obtežbo 
s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih 
živali/ha trajnega travinja;

7. vsako leto izvajanja poslovnega načrta, vključno 
z  letom  oddaje  zahtevka  za  izplačilo  drugega  obroka 
podpore, mora oddati zbirno vlogo v skladu s predpisi, 
ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;

8. v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU mora 
izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinancira-
nja. Zahteve so opredeljene tudi v Navodilih za informi-
ranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo 
podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020, ki so objavljena na spletni 
strani programa razvoja podeželja;

9.  še  pet  let  od  dneva  izplačila  drugega  obroka 
podpore mora:

– hraniti in omogočiti dostop do dokumentacije, ki je 
podlaga za dodelitev in izplačilo sredstev, in

– omogočiti kontrolo na kraju samem agenciji, mi-
nistrstvu, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, 
pooblaščenemu s strani MKGP,  ter drugim nadzornim 
organom Evropske unije in Republike Slovenije.

7. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. V skladu s prvim odstavkom 10. člena Uredbe se 

podpora v okviru podukrepa dodeli kot pavšalno plačilo 
v obliki nepovratne finančne pomoči.
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2. V skladu z drugim odstavkom 10.  člena Ured-
be znaša znesek podpore do vključno 5.000 eurov na 
upravičenca.

3. V skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe 
se podpora iz prejšnjega odstavka izplača v dveh obro-
kih, in sicer:

– prvi  obrok  podpore  v  višini  70  odstotkov  dode-
ljenih sredstev ob izdaji odločbe o pravici do sredstev,

– drugi obrok podpore v višini 30 odstotkov dode-
ljenih sredstev na podlagi vloženega zahtevka za izpla-
čilo po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta, 
v  skladu  s  časovnim načrtom  iz  odločbe  o  pravici  do 
sredstev.

4. V skladu s četrtim odstavkom 10. člena Uredbe 
se podpora v okviru podukrepa upravičencu dodeli samo 
enkrat v programskem obdobju 2014–2020.

8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe se 

sredstva iz podukrepa razpišejo z zaprtim javnim razpi-
som v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 51. člena 
zakona, ki ureja kmetijstvo.

2. V skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 
se oddaja vlog na  javni  razpis začne prvi delovni dan 
po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. V skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 
MKGP objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javne-
ga razpisa na svojih spletnih straneh. Navodila za vnos 
vloge se objavijo na spletnih straneh MKGP in agencije.

9. Vlaganje vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe vlo-

go na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
2. V skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe 

se upravičenec pred elektronsko vložitvijo vlog iz prej-
šnje točke prijavi pri agenciji.

3.  V  skladu  s  tretjim  odstavkom  12.  člena  Ured-
be za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke 

agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: 
http://e-kmetija.gov.si,  prek  katerega  se  upravičenec 
ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge 
s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacij-
ski sistem agencije in izvede elektronski vnos ter vloži 
prijavni obrazec v informacijski sistem agencije.

4. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena Uredbe 
upravičenec  ali  njegov  pooblaščenec  vlogo  na  javni 
razpis, spremembe vloge na javni razpis ali zahtev-
ke,  dokazila  in  izjave  pošilja  agenciji  po  elektronski 
poti. Vlogo na  javni  razpis pošlje agenciji  v elektron-
ski obliki, podpisano z varnim elektronskim podpisom 
s  kvalificiranim  potrdilom.  Priloge  in  dokazila  upravi-
čenec  predloži  kot  skenogram  ali  jih  pošlje  prek  po-
nudnika poštnih storitev na naslov Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska cesta 160, 1000 Ljubljana. Na ovojnici morajo biti 
razvidni naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega 
se prijavlja.

10. Obravnava vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe se 

vlogo na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, 
oceni  na  podlagi meril,  določenimi  v  5.  poglavju  tega 
javnega razpisa. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag 
iz 2. točke 5. poglavja tega razpisa, se izberejo tiste, ki 
dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za po-
samezni javni razpis.

2. V skladu z drugim odstavkom 13.  člena Ured-
be se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 
vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva 
sredstva  ne  zadoščajo  za  dodelitev  sredstev  v  celoti, 
zavrne.

3. V skladu s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe se 
v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenje-
nih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis 
enako število prejetih točk, vloge na javni razpis odobrijo 
na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

Merilo Ponder
Težavnost kmetovanja: povprečno število točk na kmetiji, ki se izračunajo v skladu s predpisom, ki ureja 
način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska zemljišča v OMD.

5 %

Število PDM na kmetiji. 6 %
Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površina kmetijskih zemljišč v upravljanju ali GVŽ). 8 %
Vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k 
Pogodbi o delovanju Evropske unije.

10 %

Vključenost kmetije v ukrepe KOPOP, EK ali Dobrobit živali:  12 %
– KOPOP: 6 %
– EK: 2 %
– Dobrobit živali: 4 %
Prijava v postopek certificiranja za shemo kakovosti – izbrana kakovost. 9 %
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje. 16 %
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije. 15 %
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe. 14 %
Lokacija kmetije glede na seznam občin, ki ležijo na problemskih območjih. 7 %

4. V skladu s četrtim odstavkom 13. člena Uredbe 
se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do 
sredstev, ki jo izda agencija.

5. V skladu s petim odstavkom 13. člena Uredbe in 
v skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU agencija 
zavrne  vlogo  na  javni  razpis  in  zahtevek  za  izplačilo 
sredstev, če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril 
pogoje za pridobitev podpore.
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11. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 

se upravičencu prvi obrok podpore  izplača na podlagi 
izdane odločbe o pravici do sredstev.

2. V skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 
upravičenec vloži zahtevek za izplačilo drugega obroka 
podpore najpozneje v treh mesecih po izvedbi poslov-
nega  načrta.  Vložitev  zahtevka  za  izplačilo  drugega 
obroka podpore mora biti v skladu s časovnim načrtom 
iz odločbe o pravici do sredstev. Pogoj za izplačilo dru-
gega obroka podpore je izpolnjevanje obveznosti iz 6. 
poglavja tega javnega razpisa.

3. V skladu s tretjim odstavkom 14. člena Uredbe 
mora upravičenec:

– zahtevku  za  izplačilo  drugega  obroka  podpore 
priložiti dokazila o izpolnitvi ciljev iz poslovnega načrta, 
ki se glasijo na upravičenca in na podlagi katerih je mo-
goče preveriti dejansko stanje, navedeno v zahtevku za 
izplačilo drugega obroka podpore (računi, potrdila, do-
voljenja, pogodbe, izpisi, certifikati, dokumenti za identi-
fikacijo premičnin, fotografije nepremičnin pred naložbo 
in po njej ipd.);

– za pridobitev dela podpore, ki je namenjena po-
kritju naložbenih  razvojnih ciljev, zahtevku za  izplačilo 
drugega obroka podpore predložiti dokazila o porablje-
nih sredstvih za ta namen;

– v primeru, da poslovni načrt vsebuje tudi naložbe 
v mehanizacijo in opremo, v zahtevku za izplačilo dru-
gega  obroka  podpore  navesti  identifikacijske  podatke 
(komercialna oznaka, tip, ID-številka ipd.), izjavo o vklju-
čitvi stroja ali opreme v proizvodni proces do  izplačila 
drugega obroka podpore in dokazilo o lastništvu stroja 
in opreme. Izvirnike listin z identifikacijskimi podatki ter 
dokazila o nakupu in lastništvu, ki se glasijo na upravi-
čenca, mora upravičenec hraniti na kmetiji in jih predlo-
žiti v primeru kontrole na kraju samem;

– v primeru, da poslovni načrt vsebuje naložbe ozi-
roma aktivnosti, ki se izvajajo na kmetijskih zemljiščih, 
v zahtevku za izplačilo drugega obroka podpore navesti 
podatek o GERK-u ter v primeru, da se naložba oziro-
ma aktivnost ne izvede na celem GERK-u, priložiti skico 
GERK-a z označeno lokacijo;

– v  primeru,  da  poslovni  načrt  vsebuje  naložbe 
v objekte, na kmetiji hraniti dokazila, s katerimi dokazu-
je, da so dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne 
dediščine in varstvo okolja;

– v primeru, da poslovni načrt vsebuje naložbe v iz-
vedbo  agromelioracijskih  del  na  kmetijskih  zemljiščih, 
na kmetiji hraniti dokazila, ki jih za izvedbo agromelio-
racij predpisuje zakon, ki ureja kmetijska zemljišča, ter 
dokazila, ki jih zahtevajo predpisi s področja varovanja 
okolja.

4. V skladu s četrtim odstavkom 14. člena Uredbe 
stroški,  ki  so  nastali  za  namen  izpolnitve  naložbenih 
razvojnih ciljev v skladu z 9. točko poglavja 4.2 tega jav-
nega razpisa, niso upravičeni do financiranja iz naslova 
ostalih ukrepov PRP 2014–2020.

5. V skladu s petim odstavkom 14. člena Uredbe se 
v primeru, da je višina sredstev za pokritje naložbenih 
razvojnih ciljev, glede na predložena dokazila iz druge 
alineje  tretje  točke  tega  poglavja,  enaka  ali  presega 
znesek pavšalne podpore, upravičencu izplača podpora 
v višini odobrene pavšalne podpore, za katero se šteje, 
da  je v celoti namenjena pokritju naložbenih razvojnih 
ciljev.

6. V skladu s sedmim odstavkom 14. člena Uredbe 
se na podlagi zahtevka za izplačilo drugega obroka pod-
pore, upravičencu, ki izpolnjuje pogoje iz tega poglavja 

ter javnega razpisa, in opravljenih kontrol iz 12. poglavja 
tega javnega razpisa sredstva izplačajo na njegov tran-
sakcijski račun.

7. Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na 
podlagi  tega  javnega razpisa, se na podlagi 15. člena 
Uredbe objavijo na spletni agencije v skladu s 111.  in 
113. členom Uredbe 1306/2013/EU.

12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se v skladu s prvim odstavkom 16. čle-

na Uredbe izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in 
Uredbo 809/2014/EU. Za  izvajanje kontrol  je pristojna 
agencija.

2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 
se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skla-
du  s  63.  členom  Uredbe  1306/2013/EU,  63.  členom 
Uredbe 809/20147EU in 41.a členom zakona, ki ureja 
kmetijstvo, razen v primeru višje sile in izjemnih okoliščin 
iz 17. člena Uredbe. Podrobnejša opredelitev kršitev in 
sankcij  je  opredeljena  v Katalogu  kršitev  in  sankcij  iz 
priloge 2 Uredbe.

3. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 
se  priznavajo  primeri  višje  sile  in  izjemnih  okoliščin, 
kot so opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 
1306/2013/EU.

4. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe 
mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba o viš-
ji  sili  ali  izjemnih  okoliščinah  pisno  obvestiti  agencijo 
in  predložiti  ustrezna  dokazila  v  15  delovnih  dneh  od 
dneva, ko je višja sila nastala oziroma ko je upravičenec 
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

5. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 
se  v  primerih,  da poslovni  načrt  vsebuje  tudi  naložbe 
v osnovna sredstva (zgradbe, kmetijska mehanizacija 
in strojna oprema, informacijsko komunikacijska tehno-
logija  ipd.), kraja in namero uničenje ali poškodovanje 
teh osnovnih sredstev, razen cestne infrastrukture, ne 
štejeta  za  višjo  silo  ali  izjemno okoliščino  iz  3.  točke. 
V tem primeru mora upravičenec to osnovno sredstvo 
vrniti v stanje pred nastankom dogodka, v nasprotnem 
primeru pa mora vrniti vsa dodeljena sredstva.

6. V skladu s četrtim odstavkom 17. člena Uredbe 
o obstoju višje sile ali izjemnih okoliščin odloči agencija.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 303-12/2017/10  Ob-3225/17

Na  podlagi  določb  Uredbe  (EU)  št.  1303/2013 
Evropskega parlamenta  in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o  skupnih določbah o Evropskem skladu  za  re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni  razvoj,  Evropskem  socialnem  skladu,  Kohezijskem 
skladu  in  Evropskem  skladu  za  pomorstvo  in  ribištvo 
ter  o  razveljavitvi  Uredbe  Sveta  (ES)  št.  1083/2006 
(UL  L  št.  347  z  dne  20.  12.  2013,  str.  320),  Uredbe 
(EU)  št.  1304/2013  Evropskega  parlamenta  in  Sve-
ta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se upora-
bljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 
26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi  (Uradni 
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 
– odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zako-
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na  o  integriteti  in  preprečevanju  korupcije  (Uradni  list 
RS,  št.  69/11  –  uradno  prečiščeno  besedilo),  Zakona 
o  javnih  financah  (Uradni  list  RS,  št.  11/11  –  uradno 
prečiščeno  besedilo,  14/13  –  popr.,  101/13,  55/15  – 
ZFisP  in  96/15  –  ZIPRS1617),  Zakona  o  izvrševanju 
proračunov  Republike  Slovenije  za  leti  2017  in  2018 
(Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2016 (DP2016) (Uradni  list RS, št. 96/15), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) 
(Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe 
o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Re-
publiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 
za  cilj  naložbe  za  rast  in  delovna  mesta  (Uradni  list 
RS, št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med 
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št.  CCI  2014SI16M8PA001-1.3,  z  dne  30.  10.  2014, 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MA-
OP001, z dne 11. 12. 2014, Zakona o zdravstveni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), Pravilnika za izvaja-
nje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni 
ravni  (Uradni  list  RS,  št.  19/98,  47/98,  26/00,  67/01, 
33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09  in 17/15)  in 
dveh odločitev o podpori javnemu razpisu Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko v vlogi organa upravljanja, št. 3032-91/2017 ter 
št. 3032-92/2017, z dne 6. 10. 2017, Republika Slove-
nija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju MZ) objavlja

javni razpis
za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj 

preventivnih programov ter njihovo izvajanje  
v primarnem zdravstvenem varstvu  

in lokalnih skupnostih«
Javni  razpis  za  izbor  operacij  delno  financira 

Evropska  unija,  in  sicer  iz  Evropskega  socialnega 
sklada (v nadaljevanju ESS) in Evropskega sklada za 
regionalni  razvoj  (v  nadaljevanju  ESRR).  Javni  raz-
pis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v  obdobju  2014–2020,  prednostne  osi:  9.  »Socialna 
vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, pred-
nostne  naložbe:  9.1  »Aktivno  vključevanje,  vključno 
s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelo-
vanja ter  izboljšanje zaposljivosti«, specifičnega cilja: 
9.1.3: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma social-
no izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« 
in prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in 
socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na naci-
onalni,  regionalni  in  lokalni  ravni, zmanjšanju neena-
kosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne 
vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih 
in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih 
storitev  na  skupnostne  oblike  storitev«,  specifičnega 
cilja 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev 
oskrbe« Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Javni razpis 
se bo izvajal kot instrument javni razpis za izbor opera-
cij. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja 
projekt izbranega prijavitelja.

Posredniški organ in izvajalec razpisa
Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, 

ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo 
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadgra-

denj in razvoja preventivnih programov ter njihovega 
izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripa-
dajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih 
v Sloveniji  (v nadaljevanju navedeno pod sklop 1)  ter 
sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostor-
skih kapacitet za izvajanje dejavnosti (v nadaljevanju 
navedeno pod sklop 2). Pri tem velja zaveza, da morajo 
biti investicije podrejene vsebinam projekta.

Predmet javnega razpisa je razdeljen v dva sklopa 
in šest podsklopov:

– sklop 1: Nadgradnja in razvoj preventivnih pro-
gramov ter njihovo izvajanje v zdravstvenih domovih in 
lokalnih skupnostih

Sklop 1 je razdeljen na naslednjih šest podsklopov:
– podsklop 1.1: Vzpostavitev in delovanje novih 

struktur v zdravstvenih domovih za podporo izvajanju 
integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju 
neenakosti v zdravju

– podsklop 1.2: Vzpostavitev in delovanje centrov 
za krepitev zdravja

– podsklop 1.3: Izvajanje nadgradenj pri preven-
tivnih pregledih otrok in mladostnikov

– podsklop 1.4: Izvajanje dodatnih preventivnih 
aktivnosti patronažne službe

– podsklop 1.5: Aktivnosti za zagotavljanje enako-
sti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin

– podsklop 1.6: Vzpostavitev in delovanje struk-
tur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega 
pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti 
v zdravju

– Sklop 2: Investicijski projekt v zdravstvenih domo-
vih, ki bodo izbrani za sklop 1

Prijava je obvezna na vse podsklope v okviru sklo-
pa 1.

Vrednost razpoložljivih sredstev in obdobje trajanja 
projekta

– višina  razpoložljivih  sredstev  za  sofinanciranje 
sklopa 1 je 11.498.040,00 EUR;

– višina  razpoložljivih  sredstev  za  sofinanciranje 
sklopa 2 je 5.500.000,00 EUR.

Projekt bo trajal za sklop 1 do 31. 12. 2019 in za 
sklop 2 do 31. 10. 2019.

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa za sklop 1 je krepitev jav-

nozdravstvene vloge zdravstvenih domov (v nadaljeva-
nju  ZD),  implementacija  nadgradenj  preventivnih  pre-
gledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih 
obravnav za ogrožene otroke  in mladostnike  ter  izva-
janje integrirane1 preventive kroničnih bolezni (v nada-
ljevanju KB) na primarni  ravni zdravstvenega varstva, 
vključevanje  ranljivih  oseb  v  preventivno  zdravstveno 
varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za 
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju 
v lokalnih skupnostih.

1 Integracija je temeljni koncept prenovljenih in nadgra-
jenih preventivnih programov ter predstavlja koncept vklju-
čevanja,  sodelovanja  in  povezovanja  obstoječih  in  novih 
komunikacijskih poti, preventivnih obravnav, ciljnih skupin, 
timov v preventivnih obravnavah, spremljanja in evalvacije 
ter upravljanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Prav tako je namen javnega razpisa preko zagota-
vljanja dodatnih strokovnih izobraževanj in usposabljanj 
s področja  javnega zdravja,  zmanjševanja neenakosti 
v zdravju in kulturnih kompetenc opolnomočiti izvajalce 
preventivnih obravnav za vse populacijske skupine iz 
izbranih  25  ZD  in  pripadajočih  lokalnih  skupnostih  za 
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izvajanje nadgradenj preventivnih programov, s poseb-
nim poudarkom na pridobivanju kulturnih kompetenc 
in vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del javnega razpisa predstavlja vzpostavitev 
integriranih centrov za krepitev zdravja2 (v nadaljevanju 
CKZ) kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih  in 
ključnih organizacijskih struktur na primarni ravni zdra-
vstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstve-
novzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in 
zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh 
populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

senzorično oviranostjo  s hkratno pripravljenim predlo-
gom ukrepov

10. Vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja 
pri izvajanju preventivnih pregledov in nemedikamento-
znih intervencij pri osebah iz drugih kulturnih in družbe-
no-ekonomskih okolij

11. Število lokalnih okolij izbranih ZD, v katerih 
se je vzpostavila Lokalna skupina za krepitev zdravja 
in  zmanjševanje neenakosti  v  zdravju  (v nadaljevanju 
LSKZ)

– Sklop 2:
1. Število enot, v katere se je vlagalo
Namen javnega razpisa za sklop 2 je podpora vse-

binskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne ka-
pacitete, prostore in opremo v ZD v Sloveniji, in sicer za 
tiste ZD, ki bodo izbrani na sklopu 1.

3. Cilji in ciljne skupine
Cilji javnega razpisa za sklop 1 so:
– v  25  izbranih  ZD  vzpostaviti  nove  strukture,  ki 

bodo  podpirale  izvajanje  integrirane  preventive  KB  in 
aktivnosti zmanjševanja neenakosti v zdravju, ter v ka-
tere bodo vključeni izvajalci preventivnih obravnav vseh 
populacijskih skupin;

– v 25 izbranih ZD vzpostaviti  integriran CKZ kot 
samostojno organizacijsko enoto v ZD, ki povezuje 
tako strokovnjake kot zdravstvenovzgojne programe 
za vse populacijske skupine ter zagotavlja usklajeno, 
optimalno in učinkovito zdravstvenovzgojno obravnavo 
in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja 
neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokal-
ni skupnosti;

– vključiti ranljive skupine v preventivno zdravstve-
no varstvo;

– izvajati ukrepe za zagotavljanje enakosti v zdra-
vstveni oskrbi ranljivih skupin;

– zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni sku-
pnosti;

– vzpostaviti LSKZ po modelu skupnostnega pristo-
pa v 25 ZD in pripadajočih lokalnih skupnostih, v katere 
bodo vključeni deležniki tako iz zdravstvenega kot soci-
alnega resorja, občin, vzgojno-izobraževalnih institucij, 
programa Projektnega učenja za mlajše odrasle (v na-
daljevanju PUM), Ljudske univerze, zavodov za zapo-
slovanje ter različnih nevladnih organizacij.

Ciljne  skupine  javnega  razpisa  so:  otroci, mlado-
stniki in odrasli, ki bodo vključeni v preventivne progra-
me, zdravstveni delavci in deležniki v lokalnih skupno-
stih ter osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejši 
iz socialno ogroženih okolij in skupine prebivalstva z ve-
čjim tveganjem za kronične bolezni.

Cilj  javnega razpisa za sklop 2 je izgradnja ustre-
znih kapacitet in nakup ustrezne opreme v ZD v Slove-
niji, ki bodo izbrani za sklop 1.

4. Regija izvajanja
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter 

njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu 
in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 ZD v Sloveniji 
se bo izvajalo v obeh kohezijskih regijah, in sicer bo 
v  Kohezijski  regiji  Vzhodna  Slovenija  (v  nadaljevanju 
KRVS) vključenih 16 ZD in v Kohezijski regiji Zahodna 
Slovenija  (v nadaljevanju KRZS) 9 ZD. Predvidena  je 
porazdelitev vključenih ZD glede na velikost populacije, 
ki jo pokrivajo, kot je navedeno v Tabeli 1. Opredelitev 
ZD po posameznih kategorijah velikosti in glede na ko-
hezijsko regijo je v Tabeli 2.

Upravičenci  (izbrani ZD na  javnem razpisu) bodo 
upravičeni  do  sredstev  tiste  kohezijske  regije,  na  po-
dročju katere imajo sedež in kjer bodo izvajali aktivnosti 
operacije.

2 V integriranih CKZ-jih gre za integracijo tako kadrov 
za  izvajanje  aktivnosti  krepitve  zdravja  in  zmanjševanja 
neenakosti v zdravju za lokalno prebivalstvo kot preven-
tivnih programov za različne populacijske skupine, s ciljem 
zagotavljanja kakovostnih zdravstvenovzgojnih programov, 
ki se med seboj povezujejo in strokovno dopolnjujejo ter jih 
izvaja za to dodatno strokovno usposobljen kader. Dodana 
vrednost  integriranega CKZ-ja  je v zagotavljanju povezo-
vanja in sodelovanja vseh izvajalcev zdravstvenovzgojnih 
programov vseh populacijskih skupin in področij.

Z implementacijo nadgradenj preventivnih pro-
gramov bomo pri ciljnih populacijah prispevali k boljši 
informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti 
v  preventivne  programe  ter  k  dostopnejšim,  spreje-
mljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam. 
Z vidika izvajalcev pa bodo nadgradnje doprinesle 
k boljšemu doseganju ciljev preventivnih programov 
zaradi usklajenega izvajanja preventive, timskega pri-
stopa, sodelovanja in povezovanja med vsemi izva-
jalci preventivnih programov v zdravstvenem domu in 
pripadajočem lokalnem okolju. Prav tako bodo izvajali 
posodobljene in nove preventivne obravnave. Posle-
dično bo implementacija nadgrajenih preventivnih pro-
gramov prispevala k boljšemu zdravju in z zdravjem 
povezani  kakovosti  življenja  prebivalcev  25  lokalnih 
skupnostih.

Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju pro-
jektnih aktivnosti ter vsebinsko spremljanje bosta izva-
jala Ministrstvo za zdravje  (v nadaljevanju MZ)  in Na-
cionalni  inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) 
v okviru »Modela skupnostnega pristopa krepitve zdrav-
ja v Sloveniji«.

ZD so dolžni izpolniti zahteve MZ in NIJZ (udeležba 
na izobraževanjih, zagotavljanje podatkov za vsebinsko 
spremljanje ipd.).

Spremljali  se  bodo  naslednji  kazalniki  učinka  in 
rezultata:

– Sklop 1:
1. Število podprtih ZD
2. Število ZD, v katerih je bila vzpostavljena Stro-

kovna skupina ZD za preventivo
3. Število ZD, v katerih je bil vzpostavljen Koordina-

tivni tim za preventivno zdravstveno varstvo (v nadalje-
vanju PZV) otrok in mladostnikov

4. Število ZD, v katerih so bili vzpostavljeni Preven-
tivni timi za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca

5. Število ZD, v katerih je bil vzpostavljen Koordina-
tivni tim za PZV odraslih

6. Število ZD s pripravljeno Strategijo in akcijskim 
načrtom ZD za krepitev zdravja  in zmanjševanje nee-
nakosti v zdravju

7. Število ZD, v katerih je bil vzpostavljen integriran 
CKZ z vodjo in interdisciplinarnimi standardnimi timi

8. Izvedena ocena stanja ZD na področju zagota-
vljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih

9.  Izvedena  presoja  ustreznosti  objekta/objektov 
in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in 
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Tabela 1: Porazdelitev vključenih ZD glede na velikost populacije, ki jo pokrivajo.

Kategorija velikosti ZD Velikost populacije Skupaj vključenih ZD KRVS KRZS
Velik od 43.001 naprej 5 velikih ZD 3 2
Srednji od 24.801 do 43.000 5 srednjih ZD 4 1
Majhen od 10.000 do 24.800 15 majhnih ZD 9 6
Skupaj 25 ZD 16 9

Tabela 2: Opredelitev ZD po posameznih kategorijah velikosti in glede na kohezijsko regijo

Kategorija velikosti ZD ZD v KRVS ZD v KRZS
Zelo majhen3 Dravograd, Hrastnik, Metlika, Radeče *Bled (OE ZD OZG), *Bohinj (OE ZD OZG)

Majhen Brežice, Cerknica, Črnomelj, Gornja 
Radgona, Ilirska Bistrica, Kočevje, Laško, 
Lenart, Lendava, Ljutomer, Mozirje, Ormož, 
Postojna, Radlje ob Dravi, Ribnica, Slovenj 
Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Trbovlje, 
Trebnje, Zagorje

Ajdovščina, Grosuplje, Idrija, Ivančna 
Gorica, Izola, Litija, Logatec, Medvode, 
Piran, *Radovljica (OE ZD OZG), Tolmin, 
*Tržič (OE ZD OZG)

Srednji Krško, Ravne na Koroškem, Slovenska 
Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Žalec

*Jesenice (OE ZD OZG), Kamnik, Sežana, 
*Škofja Loka (OE ZD OZG)

Velik Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Velenje, 
Maribor 

Domžale, Koper, *Kranj (OE ZD OZG), 
Nova Gorica, Ljubljana

Vir: Priloga ZD ZAS-1d Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017, ZZZS.
*Pojasnilo: Osnovno  zdravstvo Gorenjske  (v  nadaljevanju OZG)  je  javni  zavod,  ki  izvaja  zdravstveno  dejavnost  na 

primarni ravni na dislociranih organizacijskih enotah (OE ZD Bled, OE ZD Bohinj, OE ZD Radovljica, OE ZD Tržič, OE ZD 
Jesenice, OE ZD Škofja Loka in OE ZD Kranj). Organizacijske enote niso samostojne pravne osebe, ampak so del OZG. 
Torej OZG ima kot javni zdravstveni zavod (pravna oseba) možnost kandidirati na javnem razpisu, vendar v prijavi navede 
območje le ene organizacijske enote, za katero se prijavlja glede na navedeno tabelo 2. Ena pravna oseba se lahko prijavi 
samo z enim projektom.

3 Le zelo majhni ZD, ki ne pokrivajo populacije nad 10.000 prebivalcev, se na javni razpis lahko prijavijo v obliki kon-
zorcijskega sodelovanja, in sicer skupaj z enim izmed sosednjih ZD, s katerim skupaj pokrivata najmanj 10.000 prebivalcev 
(konzorcij vodi prijavitelj, ki je poslovodeči konzorcijski partner in k sodelovanju pozove tudi konzorcijske partnerje, s katerimi 
oblikuje konzorcij in sklene konzorcijsko pogodbo).

5. Vsebine
Sklop 1: Nadgradnja in razvoj preventivnih pro-

gramov ter njihovo izvajanje v zdravstvenih domovih in 
lokalnih skupnostih

Prijavitelj  se  lahko  prijavi  le  na  celoten  sklop  1. 
Sklop 1 je razdeljen na 6 medsebojno povezanih vse-
binskih podsklopov, ki predstavljajo celoto.

S  sofinanciranjem  preko  javnega  razpisa  se  ure-
sničujejo  naslednje  strateške  usmeritve  in  vsebinska 
izhodišča:

– Zdravje  2020:  temeljna  evropska  izhodišča  za 
vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagosta-
nje (povzetek dokumenta Svetovne zdravstvene organi-
zacije v slovenščini), dostopno prek: http://www.nijz.si/si-
tes/www.nijz.si/files/uploaded/health_2020_svn.pdf

– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega 
varstva 2015-2025, Skupaj za družbo zdravja, dostopno 
prek: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vseb
ina/2016-01-0999?sop=2016-01-0999

– Strokovni dokument NIJZ, »Vsebinska izhodišča 
za izvajanje projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih 
programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstve-
nem  varstvu  in  lokalnih  skupnostih«,  dostopno  prek: 
http://www.nijz.si/sl/nadgradnja-in-razvoj-preventiv-
nih-programov-ter-njihovo-izvajanje-v-primarnem-zdra-
vstvenem-varstvu

Podsklop  1.1:  Vzpostavitev  in  delovanje  novih 
struktur v ZD za podporo izvajanju integrirane preventive 
kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju

Vsebinsko področje obsega aktivnosti na ravni ZD, 
katerih namen je doseganje integracije, sodelovanja in 
povezovanja tako aktivnosti kot izvajalcev na podro-
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čju krepitve zdravja  in preventive kroničnih bolezni  ter 
zmanjševanja neenakosti v zdravju.

V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve ozi-
roma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati v letih 
2018 in 2019, ki jih izvajalci izvedejo v skladu s strokov-
nimi usmeritvami NIJZ:

a) Vzpostavitev in delovanje Strokovne skupine ZD 
za preventivo

Namen delovanja Strokovne skupine ZD za pre-
ventivo je zagotavljanje usklajene strokovne podpore 
udejanjanju preventivnih programov pri različnih ciljnih 
skupinah in doseganju javnozdravstvenih ciljev v lokal-
nem  okolju.  Prav  tako  predstavlja  posvetovalni  organ 
vodstvu ZD glede spremljanja izvajanja preventivnih 
programov in udejanjanja javnozdravstvenega poslan-
stva ustanove.

Strokovno skupino ZD za preventivo vodi zdravnik 
specialist, njeni člani pa so predvidoma:

– direktor ZD (član skupine po položaju),
– pomočnik  direktorja  za  področje  zdravstvene 

nege (član skupine po položaju),
– vodja PZV predšolskih otrok,
– vodja PZV šolskih otrok in mladine,
– predstavnika  PZV  odraslih  (zdravnik  družinske 

medicine in diplomirana medicinska sestra iz referenčne 
ambulante družinske medicine),

– vodja reproduktivnega zdravstvenega varstva,
– vodja preventivnega zobozdravstvenega varstva,
– vodja CKZ,
– vodja patronažne službe in
– predstavnik OE NIJZ.
Aktivnosti Strokovne skupine ZD za preventivo so 

naslednje:
– sodelovanje pri pripravi analize zdravstvenega 

stanja in vključenosti ciljnih populacij v preventivne pro-
grame v sodelovanju z OE NIJZ,

– pregled in razprava o analizi ranljivih skupin na 
področju zdravja in njihovega vključevanja v zdravstveni 
sistem, ki jo pripravi interdisciplinarna skupina strokov-
njakov z NIJZ,

– obravnava ugotovitev ocene stanja v ZD na podro-
čju zagotavljanja enakosti  v zdravstveni oskrbi  ranljivih 
oseb, ki jo pripravi Skupina za izvedbo samoocenjevanja 
na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi 
ranljivih oseb (opredelitev aktivnosti samoocenjevanja na 
področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ran-
ljivih oseb je navedena v podsklopu 1.5, točka b),

– priprava Strategije ZD za krepitev zdravja in 
zmanjševanje neenakosti v zdravju v sodelovanju z OE 
NIJZ,

– priprava Akcijskega načrta ZD za krepitev zdrav-
ja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v sodelovanju 
z OE NIJZ,

– strokovna podpora nemotenemu povezovanju, 
komunikaciji in prenosu informacij med različnimi izva-
jalci preventivnih pregledov in drugih preventivnih aktiv-
nosti ter CKZ,

– izvedba vsaj 4 sestankov strokovne skupine/leto,
– izvedba vsaj 2 sestankov/leto z vsemi koncesio-

narji – izvajalci preventivnih pregledov v javni zdravstve-
ni mreži, ki delujejo v območju ZD.

b) Vzpostavitev  in delovanje Koordinativnega  tima 
za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov

Namen  delovanja  Koordinativnega  tima  za  PZV 
otrok in mladostnikov je zagotavljanje kontinuiranega 
povezovanja in sodelovanja med izvajalci preventivnih 
pregledov za otroke in mladostnike ter izvajalci zdra-
vstvenovzgojnih programov iz CKZ s ciljem kakovostne, 
optimalne,  usklajene  in  učinkovite  preventivne  obrav-

nave  otrok  in  mladostnikov  ter  reševanja  strokovnih 
vprašanj na področju preventive, krepitve zdravja, iden-
tifikacije in vključevanja ranljivih oseb ter zmanjševanja 
neenakosti v zdravju pri populaciji otrok in mladostnikov.

Člani Koordinativnega tima za PZV otrok in mlado-
stnikov so predvidoma:

– vodja PZV predšolskih otrok,
– predstavnica diplomiranih medicinskih sester 

PZV predšolskih otrok,
– vodja PZV šolskih otrok in mladine,
– predstavnica dipl. m. s. PZV šolskih otrok in mla-

dine,
– predstavnik izvajalcev preventivnega zobozdra-

vstvenega varstva šolskih otrok in mladine,
– predstavnik zdravnikov specialistov ginekologije 

in porodništva,
– vodja CKZ,
– koordinator programov zdravstvene vzgoje za 

otroke in mladostnike ter programov preventive za po-
pulacijo ogroženih otrok in mladostnikov iz CKZ,

– koordinator za zobozdravstveno vzgojo iz CKZ in
– vodja patronažne službe.
Aktivnosti  Koordinativnega  tima  za  PZV  otrok  in 

mladostnikov so naslednje:
– strokovna podpora kontinuiranemu povezovanju 

in sodelovanju med izvajalci preventivnih pregledov in 
izvajalci interventnih programov v CKZ,

– reševanje  strokovnih  vprašanj  na  področju  pre-
ventive,  krepitve  zdravja  in  zmanjševanja  neenakosti 
v zdravju pri otrocih in mladostnikih,

– izvedba vsaj 4 sestankov koordinativnega 
tima/leto.

c) Vzpostavitev in delovanje Preventivnih timov za 
otroke in mladostnike posamezne šole

Namen delovanja Preventivnih  timov za otroke  in 
mladostnike posamezne šole  je zagotavljanje kontinu-
iranega povezovanja in sodelovanja med vsemi zdra-
vstvenimi delavci in sodelavci, ki preventivno obrav-
navajo  populacijo  otrok/mladostnikov  določene  šole 
s ciljem kakovostne optimalne, usklajene in učinkovite 
ter na ciljno skupino usmerjene preventivne obravnave 
otrok in mladostnikov ter reševanja strokovnih vprašanj 
na področju preventive, krepitve zdravja, identifikacije in 
vključevanja ranljivih oseb ter zmanjševanja neenakosti 
v zdravju pri populaciji otrok in mladostnikov posame-
zne šole.

Člani Preventivnih timov za otroke  in mladostnike 
posamezne šole so predvidoma:

– specialist pediater (imenovani zdravnik šole),
– diplomirana medicinska sestra in tehnik zdra-

vstvene nege iz tima šolskega zdravnika,
– diplomirana medicinska sestra, ki izvaja vzgojo 

za zdravje na šoli,
– imenovani zobozdravnik vrtca/šole,
– izvajalka zobozdravstvene vzgoje na šoli,
– psiholog  oziroma  klinični  psiholog  (v  kolikor  je 

v ZD že zaposlen),
– logoped (v kolikor je v ZD že zaposlen),
– vodja patronažne službe.
Aktivnosti Preventivnih  timov  za otroke  in mlado-

stnike posamezne šole so naslednje:
– spremljanje zdravstvenega stanja populacije po-

samezne  šole,  priprava  in  izvajanje  ukrepov  v  skladu 
z ugotovljenim stanjem,

– reševanje  strokovnih  vprašanj  na  področju  pre-
ventive,  krepitve  zdravja  in  zmanjševanja  neenakosti 
v zdravju pri otrocih in mladostnikih posamezne šole,

– načrtovanje vključevanja tolmača/medkulturnega 
mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov in neme-
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dikamentoznih intervencij pri osebah iz drugih kulturnih 
in družbeno-ekonomskih okolij,

– izvedba 4 sestankov vsakega preventivnega 
tima/leto.

d) Vzpostavitev in delovanje Koordinativnega tima 
za preventivno zdravstveno varstvo odraslih

Namen  delovanja  Koordinativnega  tima  za  pre-
ventivno zdravstveno varstvo odraslih je zagotavljanje 
kontinuiranega povezovanja in sodelovanja med izva-
jalci preventivnih pregledov za odrasle in izvajalci zdra-
vstvenovzgojnih programov iz centra za krepitev zdravja 
s ciljem kakovostne, optimalne, usklajene in učinkovite 
preventivne obravnave odraslih ter reševanja strokovnih 
vprašanj na področju preventive, krepitve zdravja, iden-
tifikacije in vključevanja ranljivih oseb ter zmanjševanja 
neenakosti v zdravju pri odrasli populaciji.

Člani  Koordinativnega  tima  za  preventivno  zdra-
vstveno varstvo odraslih so predvidoma:

– predstavnik zdravnikov družinske medicine,
– predstavnica diplomiranih medicinskih sester iz 

RADM,
– vodja CKZ,
– koordinator Programa za krepitev zdravja iz CKZ in
– vodja patronažne službe.
Aktivnosti  Koordinativnega  tima  za  preventivno 

zdravstveno varstvo odraslih so naslednje:
– strokovna podpora kontinuiranemu povezovanju 

in sodelovanju med izvajalci preventivnih pregledov in 
izvajalci interventnih programov v centru za krepitev 
zdravja,

– reševanje  strokovnih  vprašanj  na  področju  pre-
ventive,  krepitve  zdravja  in  zmanjševanja  neenakosti 
v zdravju pri odrasli populaciji,

– načrtovanje vključevanja tolmača/medkulturnega 
mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov in neme-
dikamentoznih intervencij pri osebah iz drugih kulturnih 
in družbeno-ekonomskih okolij,

– spremljanje odzivnosti ciljne populacije na pre-
ventivne preglede na ravni populacije v gravitacijskem 
območju zdravstvenega doma,

– spremljanje vključevanja oseb, ogroženih za KNB 
in kroničnih bolnikov v zdravstvenovzgojne obravnave 
v CKZ in ukrepanje za večjo vključenost,

– izvedba vsaj 4 sestankov koordinativnega 
tima/leto.

Podsklop 1.2: Vzpostavitev  in delovanje  integrira-
nega CKZ

Vsebinsko  področje  obsega  vzpostavitev  in  delo-
vanje integriranega CKZ kot samostojne organizacijske 

enote v ZD, ki pomeni organizacijsko-funkcionalno in 
vsebinsko  nadgradnjo  obstoječih  zdravstvenovzgojnih 
centrov (v nadaljevanju ZVC), vzpostavljenih leta 2002 
s strani MZ v okviru Nacionalnega programa primarne 
preventive srčno-žilnih bolezni.

CKZ je ključna organizacijska struktura na primarni 
ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja 
zdravstvenovzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve 
zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebi-
valcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

Namen vzpostavitve in delovanja integriranih CKZ je 
usklajeno izvajanje aktivnosti krepitve zdravja, izvajanje 
integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja 
neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah, 
zagotavljanje na uporabnika osredotočenih preventivnih 
obravnav in udejanjanje skupnostne skrbi za zdravje lo-
kalnega prebivalstva s posebnim poudarkom na vključe-
vanju ranljivih oseb v preventivne programe. S preobliko-
vanjem ZVC-jev v CKZ-je zagotavljamo okrepitev skrbi 
za javno zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju na 
lokalni ravni, racionalizacijo in optimizacijo rabe sredstev 
za krepitev zdravja in preventivo za splošno populacijo, 
ogrožene  in  zbolele  za  kroničnimi  boleznimi  na  lokalni 
ravni, zagotavljanje kakovosti kadrov in programov ter 
izboljšanje kazalnikov zdravja na lokalni ravni.

V CKZ so s ciljem zagotavljanja kakovostnih pre-
ventivnih programov, ki se med seboj povezujejo in 
strokovno dopolnjujejo ter jih izvaja za to posebej uspo-
sobljen kader, združena naslednja področja preventive:

– izvajanje programa Priprava na porod in starše-
vstvo,

– izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in preventiv-
nih obravnav za bodoče starše, otroke in mladostnike, 
njihove  starše  ter  izvajanje  preventivnih  obravnav  za 
mlade v lokalni skupnosti,

– izvajanje zobozdravstvene vzgoje za otroke in 
mladostnike,

– izvajanje Programa za krepitev zdravja,
– izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševa-

nja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti in
– vključevanje ranljivih oseb v preventivne progra-

me.
Integriran CKZ vodi diplomirana medicinska sestra; 

kader za vodenje CKZ  je zajet v  tabeli 5: Struktura  in 
obseg standardnega tima CKZ za  izvajanje Programa 
za krepitev zdravja ter aktivnosti za krepitev zdravja in 
zmanjševanje neenakosti v zdravju v  lokalnem okolju, 
po viru financiranja (v stolpcih »Skupaj«), in sicer v na-
slednjem obsegu:

Kader FTE/Velik ZD FTE/Srednji ZD FTE/Majhen ZD
Diplomirana medicinska sestra 1,0 0,8 0,6

V standardnem timu integriranega CKZ so zaposle-
ni naslednji strokovnjaki:

a) Obstoječi tim so izvajalci programa Priprava na 
porod in starševstvo in vzgoje za zdravje otrok in mlado-
stnikov v obsegu, opredeljenem v Prilogi ZD ZAS II/a-2 
Splošnega  dogovora  za  pogodbeno  leto  2017,  ki  jih 
financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Ta obstoječi tim se dopolni z dodatnim kadrom v obsegu 
in financiran s sredstvi ESS, kot je navedeno v tabeli 3:

Tabela 3: Dodaten kader za izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo in vzgoje za zdravje otrok in 
mladostnikov

Kader FTE/Velik ZD FTE/Srednji ZD  FTE/Majhen ZD
Univerzitetni diplomirani psiholog 0,5 0,5 0,5
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b) Obstoječi tim so izvajalci zobozdravstvene vzgo-
je, financirani v obsegu, opredeljenem v Prilogi ZD ZAS 
II/a-2 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017, ki 
jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije.

c) Obstoječi tim so izvajalci Programa za krepitev 
zdravja  ter  aktivnosti  za  krepitev  zdravja  in  zmanjše-
vanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih v ob-
segu,  opredeljenem  v  Prilogi  ZD  ZAS  -1d  Splošnega 
dogovora za pogodbeno leto 2017, ki jih financira Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta obstoječi tim 
se dopolni  z dodatnim kadrom v obsegu  in financiran 
s sredstvi ESS, kot je navedeno v tabeli 4:

Tabela 4: Dodaten kader za izvajanje Programa za krepitev zdravja ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjše-
vanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti

Kader FTE/Velik ZD FTE/Srednji ZD FTE/Majhen ZD
Diplomirana medicinska sestra 2,5 1,5 1,0
Diplomirani fizioterapevt 1,0 0,2 0,0
Univerzitetni diplomirani psiholog 1,2 0,5 0,3
Diplomirani kineziolog** 1,0 0,5 0,5
Diplomirani dietetik** 1,0 0,5 0,5

d) Zdravstveni dom mora zagotoviti standardni tim 
za izvajanje Programa za krepitev zdravja ter aktivnosti 
za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdrav-
ju v lokalnih skupnostih v skupnem obsegu, opredelje-
nem v Tabeli 5.

Tabela 5: Struktura in obseg standardnega tima CKZ za izvajanje Programa za krepitev zdravja ter aktivnosti za 
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, po viru financiranja.

Standardni tim 
CKZ

Sredstva ZZZS Sredstva ESS SKUPAJ
Velik ZD Srednji 

ZD
Majhen 

ZD
Velik ZD Srednji 

ZD
Majhen 

ZD
Velik ZD Srednji 

ZD
Majhen 

ZD
Dipl. m.s. 2 1,5 1,0 2,5 1,5 1,0 4,5 3,0 2,0
Dipl. fiziot. 1,0 0,8 0,5 1,0 0,2 0,0 2,0 1,0 0,5
Univ. dipl.psih. 0,8 0,5 0,2 1,2 0,5 0,3 2,0 1,0 0,5
Dipl. kin.** / / / 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5
Dipl. diet.** / / / 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5

**V kolikor ZD ne more zagotoviti diplomiranega kineziologa v timu, ga lahko nadomesti z diplomiranim fizioterapevtom, 
po predhodnem soglasju MZ. V kolikor ZD ne more zagotoviti diplomiranega dietetika, ga lahko nadomesti z ustrezno usposo-
bljeno diplomirano medicinsko sestro po predhodnem soglasju MZ, vendar mora v najkrajšem času zagotoviti izobraževanje 
lastnega strokovnjaka s področja dietetike in tako pridobiti diplomiranega dietetika.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni de-
lovni čas ali za polovični delovni čas.

Podsklop 1.3: Izvajanje nadgradenj pri preventivnih 
pregledih otrok in mladostnikov

Vsebinsko  področje  obsega  izvedbo  nadgrajenih 
preventivnih pregledov za šolske otroke, ki bodo v okviru 
rednih sistematičnih pregledov identificirani kot ogroženi.

Namen izvajanja nadgradenj pri preventivnih pre-
gledih otrok in mladostnikov je zagotavljanje celostne 
obravnave, zgodnje odkrivanje ogroženih za nastanek 
kroničnih bolezni, ki so povezane z neustreznimi prehra-
njevalnimi in gibalnimi navadami ter ustrezno ukrepanje 
vključno z informiranjem in motiviranjem za aktivno skrb 
za zdravje.

V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve ozi-
roma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati v letih 
2018 in 2019:

– izvajanje dodatne diagnostike (na podlagi poglo-
bljene anamneze, dodatnih meritev, uporaba dodatnih 
vprašanj ter podatkov iz športno-vzgojnega kartona),
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– priprava  klinične  ocene  stanja  prehranjenosti 
in telesne zmogljivosti napotenih otrok ter ukrepanje 
v skladu s protokolom,

– spremljanje  otrok,  ki  so  vključeni  v  Družinsko 
obravnavo debelosti otrok in mladostnikov oziroma 
v druge obravnave.

Dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mlado-
stnikov v ZD, ki  jo opredeljuje Splošni dogovor za po-
godbeno leto 2017, se dopolni s kadrom za izvajanje 
nadgrajene preventive za otroke in mladostnike (vključ-
no z družinsko obravnavo debelosti)  v obsegu,  kot  je 
navedeno v tabeli 6.

Tabela 6: Dodaten kader za izvajanje preventive otrok in mladostnikov

Kader FTE/Velik ZD FTE/Srednji ZD  FTE/Majhen ZD
Dr. med. spec. pediatrije*** 0,5 0,5 0,5

***ZD sklene pogodbo z novo zaposlenim specialistom pediatrom za polovični delovni čas. V primeru, da razpis ni uspe-
šen, sklene anekse k pogodbi o zaposlitvi z že zaposlenimi zdravniki specialisti pediatri oziroma zunanjimi sodelavci (konce-
sionarji zdravniki specialisti pediatri) v skupnem obsegu 0,5 FTE.

Podsklop 1.4: Izvajanje dodatnih preventivnih aktiv-
nosti patronažne službe

Vsebinsko področje obsega izvajanje dodatnih pre-
ventivnih aktivnosti patronažne službe, katerih namen 
je prispevati k vključevanju ranljivih oseb v preventivne 
programe, zmanjševanju neenakosti v zdravju ter nad-
gradnji preventivnega dela v patronažnem varstvu.

V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve ozi-
roma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati v letih 
2018 in 2019:

– izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov  in 
otročnic na domu po posodobljenem programu,

– izvajanje EPDS vprašalnika (Edinburška lestvica 
poporodne depresije) pri materah in ustrezno ukrepanje 
glede na algoritem,

– preverjanje kriterijev ranljivosti pri novorojenčkih, 
dojenčkih in otročnicah ter izvedba dodatnih patronažnih 
obiskov glede na algoritem,

– vzpostavitev stika diplomirane medicinske sestre 
iz  patronažnega  varstva  z  neodzivniki  na  preventivne 
preglede v referenčnih ambulantah družinske medicine, 
ugotavljanje vzroka za neodzivnost in izvedba ukre-
pa glede na ugotovljeni vzrok (izvedba preventivnega 
pregleda in/ali nemedikamentoznih obravnav v skladu 
z opredeljenim algoritmom),

– priprava analize terenskega območja posamezne 
diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva,

– izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih 
s strani diplomiranih medicinskih sester iz patronažne-
ga varstva.

Tabela 7: Dodaten kader v patronažnem varstvu opravlja v naslednjem obsegu glede na velikost ZD

Kader FTE/Velik ZD FTE/Srednji ZD FTE/Majhen ZD
Diplomirana medicinska sestra 
v patronažnem varstvu

1,0 0,5 0,5

Podsklop 1.5: Aktivnosti za zagotavljanje enakosti 
v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin

Vsebinsko  področje  obsega  izvajanje  aktivnosti 
zdravstvenega doma za zagotavljanje enakosti v zdra-
vstveni oskrbi ranljivih skupin, katerih namen je vključe-
vanje ranljivih oseb v preventivne programe, zagotavlja-
nje na uporabnika osredotočene preventivne obravnave, 
doseganje boljšega zdravja, z zdravjem povezane ka-
kovosti življenja  in zmanjševanje neenakosti v zdravju 
v lokalni skupnosti.

V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve ozi-
roma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati v letih 
2018 in 2019:

a)  Stopnjevane  intervencije  za  starše  otrok  do 
1. leta starosti

Vsebinsko področje obsega testiranje dodatnih sto-
pnjevanih intervencij za področje »Laktacija in dojenje« 
in »Gibanje: ustrezno sodelovanje z dojenčkom, značil-
nosti razvoja gibanja in uporaba različnih pripomočkov 

za dojenčka«. Pilotno testiranje stopnjevanih intervencij 
bo potekalo v drugi polovici izvajanja projekta v velikih 
zdravstvenih domovih (Tabela 2: Opredelitev ZD po po-
samezni kategoriji velikosti in glede na kohezijsko regi-
jo). Intervencijo »Laktacija in dojenje« bo izvajal IBCLC4 
svetovalec za dojenje in laktacijo, intervencijo »Gibanje: 
ustrezno sodelovanje z dojenčkom, značilnosti razvoja 
gibanja in uporaba različnih pripomočkov za dojenčka« 
pa nevrofizioterapevt.

4  IBCLC (International Board Certified Lactation Col-
sultant) – Mednarodni pooblaščeni svetovalec za dojenje 
in laktacijo

b)  Samoocenjevanje  zdravstvenega  doma  glede 
zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih sku-
pin z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov:

– vzpostavitev interdisciplinarne Skupine za izved-
bo samoocenjevanja, v skladu s Standardom za zago-
tavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin,
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– ocena  stanja  na  področju  zagotavljanja  enakosti 
v zdravstveni oskrbi ranljivih oseb na podlagi Standarda za 
zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi »ranljivih« sku-
pin in Orodja za samoocenjevanje zdravstvenih ustanov, ki 
jo izvede Skupina za izvedbo samoocenjevanja,

– obravnava ugotovitev samoocene skupaj s Strokov-
no skupino ZD za preventivo (opis skupine je navedeno pod 
točko a, podsklop 1.1) ter priprava predlogov ukrepov na 
osnovi ugotovljenega stanja, predstavitev ugotovitev samo-
ocene in predlogov ukrepov vodstvu zdravstvenega doma,

– Strokovna skupina ZD za preventivo obravnava tudi 
pripravljene  ugotovitve  in  predloge  ukrepov  za  izboljša-
nje in jih vključi v Strategijo in akcijski načrt zdravstvene-
ga doma za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti 
v zdravju,

– načrtovanje  in  izvajanje  dogovorjenih  ukrepov  za 
zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin,

– evalviranje izvedenih ukrepov.
c)  Izvedba  presoje  ustreznosti  objektov  in  komuni-

kacijskih  ukrepov  ZD  za  osebe  z  gibalno  in  senzorično 
oviranostjo:

– vzpostavitev Skupine ZD za sodelovanje pri izvedbi 
presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov 
ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo,

– presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih 
ukrepov zdravstvenega doma za osebe z gibalno in sen-
zorično oviranostjo, ki jo Skupina ZD izvede v sodelovanju 
z zunanjim izvajalcem,

– načrtovanje in izvajanje potrebnih ukrepov na osno-
vi ugotovljenega stanja,

– evalviranje izvedenih ukrepov.
Člane Skupine ZD za sodelovanje pri izvedbi presoje 

ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za 
osebe z gibalno in senzorično oviranostjo imenuje direktor 
ZD, predvidoma so to člani pomočnika direktorja za podro-
čje zdravstvene nege in vodja CKZ, ZD pa mora v procesu 
presoje zagotoviti tudi prisotnost ene osebe z gibalno in 
ene osebe s senzorično oviranostjo. Ponovna presoja se 
izvede po 1 letu.

d) Zagotovitev prisotnosti tolmača/medkulturnega me-
diatorja pri izvajanju preventivnih obravnav:

– za izvajanje preventivnih pregledov in nemedika-
mentoznih obravnav v CKZ pri osebah iz drugih kulturnih 
in družbeno-ekonomskih okolij,  ZD zagotovi  vsaj  enega 
ali več tolmačev in/ali medkulturnih mediatorjev (skladno 
s prepoznanimi potrebami v lokalni skupnosti),

– pri  identificiranju ranljivih skupin prebivalcev lokal-
nega okolja in njihovih potreb ter iskanju ustreznih tol-
mačev/medkulturnih  mediatorjev  sodelujejo  strokovnjaki 
z NIJZ,

– za evalvacijo vključevanja  tolmača/medkulturnega 
mediatorja v izvajanje preventivnih pregledov je odgovoren 
vodja CKZ, potrebne podatke pa so dolžni zagotoviti izva-
jalci preventivnih pregledov oziroma nemedikamentoznih 
obravnav.

Vključevanje  tolmača/medkulturnega  mediatorja  pri 
izvajanju preventivnih pregledov in nemedikamentoznih 
obravnav pri osebah iz drugih kulturnih in družbeno eko-

nomskih okolij koordinira vodja CKZ v sodelovanju z vodjo 
Strokovne skupine ZD za preventivo in koordinatorji koordi-
nativnega tima za PZV otrok in mladostnikov, preventivnih 
timov za otroke in mladostnike in koordinativnega tima za 
PZV odraslih.

Podsklop 1.6: Vzpostavitev  in delovanje struktur na 
ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa 
za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju

Vsebinsko področje obsega vzpostavitev  in delova-
nje Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje 
neenakosti  v  zdravju  (v  nadaljevanju  LSKZ)  po modelu 
skupnostnega pristopa z namenom usklajenega izvaja-
nja  aktivnosti  krepitve  zdravja  in  zmanjševanja  neena-
kosti v zdravju v lokalnih skupnostih z udejanjanjem na 
uporabnika  osredotočenih  preventivnih  obravnav,  razvoj 
podpornih mrež ter okrepitev povezovanja in sodelovanja 
sodelujočih struktur in deležnikov v lokalnem okolju.

Na podlagi novega koncepta skupnostnega pristopa 
za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdrav-
ju bodo potrebne aktivnosti za delovanje in sodelovanje 
struktur in deležnikov v lokalnem okolju. Pri skupnostnem 
pristopu je v ospredju uporabnik programa, zato je tovr-
sten pristop prilagojen njegovim potrebam. Poudarek  je 
na spretnostih in kompetencah vseh sodelujočih in na spo-
štovanju avtonomnosti posameznika. Skupnostni pristop 
omogoča  boljši  dostop  do  storitev  in  programov,  razvoj 
podpornih mrež  in  skupin  za  samopomoč  ter  upošteva 
formalne in neformalne oblike pomoči.

Člani  LSKZ  so  predvidoma:  deležniki  iz  lokalnega 
okolja, in sicer občine, institucije iz zdravstvenega in so-
cialnega resorja (zdravstveni dom in drugi izvajalci zdra-
vstvene dejavnosti, OE NIJZ, Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, centri za socialno delo, območne služ-
be Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje/uradi za 
delo), vzgojno-izobraževalne institucije, Projektno učenje 
za  mlajše  odrasle  (PUM),  Ljudska  univerza,  občine  ter 
različne nevladne organizacije.

V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve ozi-
roma  pričakovane  aktivnosti  in  obvezni  rezultati  v  letih 
2018 in 2019:

– priprava Kataloga informacij/Zemljevida pomoči lo-
kalne skupnosti,

– priprava Strategije za krepitev zdravja in zmanjše-
vanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju,

– priprava Akcijskega  načrta  za  krepitev  zdravja  in 
zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju,

– evalvacija in spremljanje doseganja ciljev in učinkov 
udejanjanja akcijskega načrta za krepitev zdravja in zmanj-
ševanje neenakosti v zdravju,

– izvedba  vsaj  štirih  sestankov  Lokalne  skupine  za 
krepitev zdravja na leto.

Sklop 2: Investicijski projekt v zdravstvenih domovih, 
ki bodo izbrani za sklop 1

Do sofinanciranja v okviru sklopa 2 bodo upraviče-
ni  prijavitelji  (občine),  katerih  zdravstveni  domovi  bodo 
uspešno kandidirali  na sklop 1. Osnovni  cilj  sklopa 2  je 
pridobitev ustreznih kapacitet ter nakup potrebne opreme 
prostorov izvajanja nadgrajenih preventivnih pregledov.

Tabela 8: Upravičenost sofinanciranja v okviru gradbenega posega – Sklop 2

Velik ZD Srednji ZD Majhen ZD
Gradnja oziroma adaptacija pisarn s pripadajočo pohištveno in splošno opremo 3 pisarne 2 pisarni 2 pisarni
Gradnja oziroma adaptacija večnamenskega prostora, vključno 
z garderobami in sanitarnimi prostori, skupno do 100 m2 s pripadajočo 
pohištveno in splošno opremo (možnost pregraditve)

2 prostora 1 prostor 1 prostor

Gradbeni posegi za zagotovitev dostopa gibalno oviranim osebam do 
osebnega zdravnika in večnamenskega prostora, namenjenega izvajanju 
nadgradenj preventivnih programov

Po potrebi Po potrebi Po potrebi
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Tabela 9: Upravičenost sofinanciranja v okviru dobave opreme prostorov – Sklop 2

Enota 
mere

Velik ZD Srednji ZD Majhen ZD

Osebni stacionarni računalnik kos 2 1 1
Projekcijsko platno kos 2 1 1
Projektor kos 2 1 1
Večfunkcijska naprava kos 2 1 1
Oprema za tolmačenje: 2 oddajnika + 10 sprejemnikov + slušalke 
za tolmača

kos 1 1 1

Vgradna indukcijska / slušna zanka za predavalnico (1x na CKZ) kos 1 1 1
Postaja za polnjenje opreme za tolmačenje (za 12 naprav) kos 1 1 1
Analizator telesne sestave kos 1 1 1
Previjalna miza kos 1 1 1

*ZD mora zagotoviti zgoraj navedeno opremo iz tabele 9 za izvajanje dejavnosti iz sklopa 1. V kolikor ZD že razpolaga 
z navedeno opremo, je potrebno ob prijavi predložiti izjavo s katero dokazujejo, da z opremo že razpolagajo in da bo name-
njena izvajanju operacije.

6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Operacije se bodo izvajale v obeh kohezijskih re-

gijah, in sicer bo v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija 
vključenih 16 zdravstvenih domov in v Kohezijski regiji 
Zahodna  Slovenija  9  zdravstvenih  domov  (razdelitev 
v  tabeli 1). V nadaljevanju so navedeni vsi pogoji  jav-
nega razpisa.

Prijavitelj  za  sklop  1  je  javni  zdravstveni  zavod. 
Prijavitelj lahko k sodelovanju pozove tudi konzorcijske 
partnerje, s katerimi oblikuje konzorcij in sklene konzor-
cijsko pogodbo.

Konzorcijski partnerji v projektu v okviru sklopa 1 so 
lahko javni zdravstveni zavodi, in sicer zelo majhni ZD, 
ki ne pokrivajo populacije nad 10.000 prebivalcev, ki se 
lahko prijavijo na javnem razpisu le v obliki konzorcij-
skega sodelovanja, skupaj z enim izmed sosednjih ZD, 
ki skupaj pokrivata najmanj 10.000 populacije (konzorcij 
vodi prijavitelj, ki je poslovodeči konzorcijski partner in 
k sodelovanju pozove tudi konzorcijske partnerje, s kate-
rimi oblikuje konzorcij in sklene konzorcijsko pogodbo).

Poslovodeči konzorcijski partner/prijavitelj je v ime-
nu konzorcija podpisnik pogodbe o sofinanciranju in je 
odgovoren za  izvedbo projekta  ter  poroča o  izvajanju 
projekta MZ v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Kon-
zorcij svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo pro-
jekta opredeli s podpisom konzorcijske pogodbe, ki je 
priložena k razpisni dokumentaciji (Priloga št. 3: Vzorec 
konzorcijske pogodbe – Sklop 1).

Popolna prijava na javni razpis mora vsebovati iz-
polnjeno prijavnico (Obrazec št. 2: Prijavnica – Sklop 1) 
s  prilogami  iz  razpisne  dokumentacije.  Konzorcij  vodi 
prijavitelj, ki je poslovodeči konzorcijski partner.

Način  delitve  sredstev  po  regijah:  sredstva  tega 
javnega razpisa se delijo glede na sedež prijavitelja in 
lokacijo izvajanja aktivnosti.

Pogodbo o sofinanciranju z MZ podpiše prijavitelj 
(Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju – Sklop 
1). Prijavitelj z vsakim konzorcijskim partnerjem posebej 
podpiše  konzorcijsko  pogodbo  (Priloga  št.  3:  Vzorec 
konzorcijske pogodbe – Sklop 1), v kateri podrobneje 
opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti partnerstva 
pri izvedbi projekta in vsebuje obvezne sestavine, ki so 
podrobneje navedene v poglavju 5.

6.1. Prijavitelj
Prijavitelj (in tudi konzorcijski partner) za sklop 1 je 

javni zdravstveni zavod, ki opravlja osnovno zdravstve-
no dejavnost.

Poseben pogoj za sklop 2: Prijavitelj na javni razpis 
je občina/mestna občina ustanoviteljica zdravstvenega 
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doma. Pri tem mora biti ZD, katerega ustanoviteljica je 
občina/mestna občina, izbran za sklop 1. V primeru, da 
je lastništvo javnega zdravstvenega zavoda razdeljeno 
med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed solastnic. 
K  prijavi  prijavitelj  priloži  soglasje  oziroma pooblastilo 
ostalih občin solastnic.

Prijavitelj  mora  izpolnjevati  vse  spodaj  navedene 
pogoje:

Osnovni pogoji za prijavitelja za sklop 1:

Št. Pogoji Dokazila, obrazci, priloge
1 ima na dan objave tega javnega razpisa status javnega 

zdravstvenega zavoda;
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega 
zavoda; pogoji se bodo preverili v uradnih 
evidencah;

2 ni prejel sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna za isti 
namen; Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev;

3 ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi 
Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega 
razpisa;

Izjava glede dvojnega financiranja;

4 ima na dan podpisa izjave Prijavitelja o izpolnjevanju 
in sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec št. 4: Izjava 
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev 
za Sklop 1) poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene z zakonom;
ALI v primeru konzorcijskega sodelovanja ima na dan podpisa 
izjave Prijavitelja in konzorcijskih partnerjev o izpolnjevanju 
in sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec št. 4a: Izjava 
prijavitelja in konzorcijskih partnerjev o izpolnjevanju 
o sprejemanju razpisnih pogojev za Sklop 1) poravnane vse 
davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;

Izjava;

5 prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila 
pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi 
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije;

Izjava;

6 zagotovi udeležbo vseh relevantnih strokovnjakov na 
vseh izobraževanjih in usposabljanjih (Priloga 5: Seznam 
izobraževanj (usposabljanj) – Sklop 1) ter dogodkih, 
delavnicah in strokovnih srečanjih, ki bodo potekali v okviru 
projekta v organizaciji MZ in NIJZ;

Izjava;

7 v prijavljenem projektu naslavlja ustrezne ciljne skupine in 
zasleduje cilje, ki so skladni s prednostno naložbo »Aktivno 
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 
dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«;

Pogoji se bodo preverili v prijavnici za projekt.

8 v prijavljenem projektu izkazuje realno izvedljivost v obdobju, 
za katerega velja podpora: aktivnosti projekta upoštevajo 
časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom;

Pogoji se bodo preverili v prijavnici za projekt.

9 v prijavljenem projektu izkazuje ustreznost in sposobnost (npr. 
kadrovsko) za izvedbo projekta; Pogoji se bodo preverili v prijavnici za projekt;

10 da je obvezna prijava na celoten sklop 1. Pogoji se bodo preverili v prijavnici za projekt.

Zahtevane izjave mora podpisati zakoniti zastopnik 
prijavitelja.

Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev 
(od  točke 1 do  točke 6  iz zgornje  tabele) prijavitelj,  ki 
je javni zdravstveni zavod, podpiše Obrazec št. 4: Izja-
va prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev za Sklop 1, oziroma v primeru konzorcijskega 
sodelovanja podpišejo Obrazec št. 4a: Izjava prijavitelja 
in konzorcijskih partnerjev o izpolnjevanju o sprejema-
nju razpisnih pogojev za Sklop 1, s katerim pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in 
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem 
javnem razpisu.

MZ za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila 
glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, za kar 
ga prijavitelj pooblašča s podpisom Obrazca št. 4: Izja-
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va prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev za Sklop 1, oziroma v primeru konzorcijske-
ga sodelovanja prijavitelj pooblašča s podpisi Obrazca 
št. 4a: Izjava prijavitelja in konzorcijskih partnerjev o iz-
polnjevanju o sprejemanju razpisnih pogojev za Sklop 1.

Za hitrejšo obravnavo prijave lahko prijavitelj, nave-
dena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev kate-
rega koli prijavitelja, lahko MZ zahteva dodatna pojasnila 
ali dokazila.

Osnovni pogoji za prijavitelja za sklop 2:
Vlogo na podlagi javnega razpisa lahko oddajo 

vse občine/mestne občine ustanoviteljice zdravstvenega 
doma, katere zdravstveni dom je prijavitelj na sklopu 1.

Prijavitelj za sklop 2 je občina/mestna občina, ki se 
prijavi na javni razpis. V primeru, da je lastništvo javne-
ga zdravstvenega zavoda razdeljeno med več občin, je 
lahko prijavitelj le ena izmed solastnic. K vlogi pa prija-
vitelj  priloži  soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin 
solastnic.

Vlogo na podlagi javnega razpisa lahko oddajo vse 
občine  (lastnice, kot  izhaja  iz prejšnjega odstavka), ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

Št. Pogoji Dokazila, obrazci, priloge
1 Ustreznost in sposobnost prijavitelja je na dan objave razpisa 

ustanoviteljica ali soustanoviteljica javnega zdravstvenega 
zavoda, ki kandidira na sklopu 1

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega 
zavoda; pogoji se bodo preverili v uradnih 
evidencah;

2 Skladnost projekta s predmetom in določili tega javnega 
razpisa. Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter 
določen začetek in konec izvedbe;

Izpolnitev obrazca št. 2:Prijava – Sklop 2;

3 v primeru dodeljenih sredstev sofinanciranja mora 
prijavitelj predmetno investicijo uvrstiti v svoj Načrt razvojnih 
programov iz katerega bo razvidno, da ima v celoti 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije;

Izjava o vključenosti investicije v NRP občine;

4 Prijavitelj ima sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi 
investicijskega dokumenta (dokument identifikacije 
investicijskega projekta izdelan na podlagi Uredbe 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10, 27/16);

Potrjen sklep in dokument identifikacije 
investicijskega projekta s strani ustanovitelja;

5 Prijavitelj mora biti lastnik objekta ali prostorov z ustreznim 
dokazilom.

Izpisek iz zemljiške knjige oziroma drug ustrezen 
dokument iz katerega je razvidno lastništvo.

7. Merila za izbor projektov
Prijave,  za  katere  bo  ugotovljeno,  da  izpolnjujejo 

vse  formalne  pogoje  v  skladu  z  določbami  razpisa  in 
razpisne dokumentacije ter v nadaljevanju navedena 
izločitvena merila, bo ocenila komisija za vodenje po-
stopka  Javnega  razpisa  za  sofinanciranje  nadgradnje 
in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje 
v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupno-
stih po merilih za ocenjevanje prijav.

Merila za ocenjevanje prijav so naslednja:
7.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, 

komisija za vodenje postopka javnega razpisa prijavo 
izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje prijav.

Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica – Sklop 1

DA     NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim 
s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica – Sklop 1

DA     NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta vsebuje vse pričakovane aktivnosti, ki so predvidene 
v posameznem podsklopu.
Dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica – Sklop 1

DA     NE
(izločitveno merilo)
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7.2. Merila za ocenjevanje prijav
Merilo za sklop 1:
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa bo 

pri podeljevanju točk upoštevala naslednje ocenjevalno 
lestvico, razen če je pri posameznem merilu navedeno 
drugače:

Točke Ocena Pomen
0 Nezadostno Merilo ni izpolnjeno.
1 Zadostno Merilo je izpolnjeno na 

najnižji ravni.
3 Delno ustrezno Merilo je delno izpolnjeno.
5 Ustrezno Merilo je izpolnjeno.

MERILO – SKLOP 1  VREDNOTENJE

UTEŽ

NAJVEČJE 
MOŽNO ŠT.

TOČK
A. VSEBINSKA USTREZNOST PROJEKTA 30
Projekt je skladen z vsebinskimi izhodišči in s cilji razpisa ter vključuje izvajanje 
vseh aktivnosti sofinanciranja, ki so opredeljene v javnem razpisu. Njegova struktura 
je predstavljena jasno in jedrnato, v skladu z zahtevami prijavnega obrazca.

2 10

Ciljne skupine so ustrezno utemeljene, način njihovega vključevanja in doseganja je 
ustrezen. 1 5

Projekt je ustrezno utemeljen in usklajen z nacionalnimi in mednarodnimi
strateškimi dokumenti ter specifičnim ciljem OP 2014–2020 1 5

Projekt vključuje načrt sodelovanja ZD s ključnimi deležniki v lokalnih skupnostih s ciljem 
krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa 2 10

B. IZVEDLJIVOST PROJEKTA 20
Projekt je skladen z opredeljenim terminskim načrtom ter se izvaja redno in skozi celotno 
obdobje trajanja razpisa 1 5

Projekt predvideva krepitev kapacitet ZD (nove zaposlitve, udeležba na izobraževanjih, 
usposabljanjih, dogodkih, delavnicah in strokovnih srečanjih v okviru projekta, ki jih bosta 
organizirala MZ in NIJZ)

2 10

Kadrovski načrt je skladen z opredelitvijo in zahtevami v javnem razpisu 1 5
C. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO PROJEKTA 45
Reference in izkušnje prijavitelja s področja upravljanja projektov; število že izvedenih 
nacionalnih in/ali mednarodnih projektov prijavitelja v obdobju od 2010 do leta 2016 1 5

Vključevanje ter povezovanje s ključnimi deležniki v lokalnih skupnostih na področju 
aktivnosti krepitve zdravja lokalnega prebivalstva v obdobju od leta 2014 do 2016 
(dokazljivo s preverljivimi podatki: izjava deležnika – Obrazec št. 5)

1 5

Kadrovska struktura in obseg kadra v obstoječem ZVC v letu 2016 1 5
Kadrovska struktura in obseg kadra v patronažni službi v letu 2016 1 5
Obvezna dodatna strokovna usposobljenost kadra v ZVC v letu 2016 2 10
Realizacija Programa svetovanja za zdravje v okviru ZVC v letu 20165 3 15
D. FINANCIRANJE IN UPRAVLJANJE PROJEKTA  20
Finančni načrt je jasen, konkreten ter natančno definiran. 1 5
Vsi stroški so utemeljeni in smotrno načrtovani za doseganje načrtovanih ciljev, glede 
na predvidene aktivnosti. 1 5

Glede na načrtovane aktivnosti in kadrovske kapacitete ter zastavljene cilje in predvidene 
učinke je izvedljivost projekta pričakovana. 2 10

NAJVEČJE ŠTEVILO MOŽNIH TOČK 115

5 Priloži se obrazec št. 7: Realizacija nemedikamentoznih obravnav v Programih svetovanja za zdravje v obdobju 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje 
možno skupno število točk je 115. Izbranih bo 16 prija-
viteljev  v Kohezijski  regiji  Vzhodna Slovenija,  ki  bodo 
dosegli najvišje število točk in 9 prijaviteljev v Kohezijski 
regiji Zahodna Slovenija, in sicer tisti, ki bodo prejeli 
najvišje število točk.

V primeru, da bi imelo več prijaviteljev iz iste kohe-
zijske regije enako skupno število točk, bo izbran tisti, ki 
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bo dosegel več točk pri merilih C »Usposobljenost upra-
vičenca za izvedbo projekta«, nadalje pa glede na šte-
vilo točk doseženih pri merilih A »Vsebinska ustreznost 
projekta«. V primeru, da je število še vedno enako, bo 
izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri merilu D »Finan-
ciranje in upravljanje projekta«, v primeru, da je število 
točk še vedno enako, bo izbran prijavitelj, ki je prej oddal 
vlogo na MZ.

Merilo za sklop 2:

MERILO – SKLOP 2 OPIS MERILA MAKS.ŠT. TOČK
1. USTREZNOST PROJEKTA
Ocenjuje se preglednost in celovitost opisa 
vsebine projekta, jasnost, preglednost in 
natančnost opredelitve namenov in ciljev 
projekta ter njihova relevantnost za doseganje 
namenov in ciljev razpisa

– popolna preglednost, celovitost in skladnost 
vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti 
in z zastavljenimi nameni in cilji projekta. 
Navedene aktivnosti so potrebne za dosego 
namenov in ciljev projekta.

10

– delno ustrezna preglednost, celovitost in 
skladnost vsebine projekta glede na predvidene 
aktivnosti. Navedene aktivnosti so potrebne za 
dosego namenov in ciljev projekta.

5

– nepreglednost, necelovitost in neskladnost 
vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti. 
Navedene aktivnosti so delno potrebne, 
nepotrebne za dosego namenov in ciljev 
projekta.

0

Ocenjuje se preglednost in jasnost načrtovanih 
aktivnosti. Ocenjuje se, ali so načrtovane 
aktivnosti opredeljene in utemeljene ali 
je predviden njihov obseg.

– popolna preglednost načrtovanih aktivnosti 
projekta, njihova ustrezna utemeljitev,

10

– delna preglednost načrtovanih aktivnosti 
projekta in delna ustreznost utemeljitve,

5

– nepreglednost načrtovanih aktivnosti projekta. 0
Ocenjuje se, ali je terminski načrt izvedbe 
projekta pregleden in ustrezen glede na 
načrt projekta. Ocenjuje se, ali bo načrtovane 
aktivnosti mogoče izvesti v času trajanja 
projekta.

– terminski načrt izvedbe projekta je pregleden 
in ustrezen glede na načrt projekta, načrtovanje 
aktivnosti so realno izvedljive v času trajanja 
projekta,

10

– terminski načrt izvedbe projekta je delno 
pregleden in ustrezen glede na načrt projekta, 
načrtovane aktivnosti so delno realno izvedljive 
v času trajanja projekta,

5

– terminski načrt izvedbe projekta je nepregleden 
in ni ustrezen glede na načrt projekta, 
načrtovane aktivnosti so delno ali niso realno 
izvedljive v času trajanja projekta.

0

Ocenjuje se, ali je finančna konstrukcija 
podrobno utemeljena, razčlenjena in jasna. 
Ocenjuje se ali predlagani upravičeni stroški 
ustrezni in v skladu s predvidenimi aktivnostmi 
projekta.

– finančna konstrukcija je jasna, razčlenjena in 
utemeljena,

10

– deloma jasna, razčlenjena in utemeljena, 5
– nejasna, nerazčlenjena in deloma oziroma 
neutemeljena.

0

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 40
Projekt je ustrezen, v kolikor dosega najmanj 20 točk.

8. Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodelje-

na sredstva (predviden datum začetka in konca črpanja 
sredstev).

MZ bo v okviru sklopa 1 sofinanciralo le upravičene 
stroške  (datum  opravljene  storitve  oziroma  dobavlje-
nega blaga), nastale od objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS do 31. 12. 2019. Obdobje upravičenosti 
izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih 
knjigovodskih  listin)  je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. 
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz prora-
čuna) upravičenca je od 1. 1. 2018 do 1. 3. 2020.

MZ bo v okviru sklopa 2 sofinanciralo le upravičene 
stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljene-



Stran 2422 / Št. 56 / 13. 10. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ga blaga), nastale od objave javnega razpisa v Uradnem 
listu do 31. 10. 2019. Obdobje upravičenosti  izdatkov 
(datum  plačila  računov  oziroma  verodostojnih  knjigo-
vodskih listin) je od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2019. Obdobje 
upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

9. Financiranje
9.1. Način financiranja
Javni  razpis  za  izbor  operacij  delno  financira 

Evropska unija,  in sicer  iz ESS  in ESRR. Javni  raz-
pis za izbor operacij se izvaja v okviru 9. prednostne 
osi  »Socialna  vključenost  in  zmanjševanje  tveganja 
revščine«  in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vklju-
čevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 
dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 
specifičnega  cilja  9.1.3  »Preprečevanje  zdrsa  v  re-
vščino  oziroma  socialno  izključenost  in  zmanjševa-
nje neenakosti v zdravju« in 9.3 prednostne naložbe 
»Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki 
prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statu-
su, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dosto-
pom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, 
ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne 

oblike storitev«, specifičnega cilja 9.3.1: »Izboljšanje 
kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020.

Namenska  sredstva  ESS  in  ESRR  predstavljajo 
80 %  celotnih  upravičenih  javnih  izdatkov  za  upravi-
čene  stroške  projekta. Namenska  sredstva  slovenske 
udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih 
izdatkov za upravičene stroške projekta.

9.2. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za 

sklop 1 za leti 2018 in 2019 znaša 11.498.040,00 EUR.
Skupna  razpoložljiva  sredstva  za  sklop  2  za  leti 

2018 in 2019 znaša 5.500.000,00 EUR (investicija).
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proraču-

na Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezij-
ske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:

Tabela 10: Finančna konstrukcija za sklop 1 za po-
samezen ZD glede na velikost ZD

2018 2019 SKUPAJ
Veliki ZD 367.727,00 397.727,00 765.454,00
Srednji ZD 207.873,00 230.873,00 438.746,00
Majhen ZD 171.068,00 194.068,00 365.136,00

Tabela 11: Finančna konstrukcija za sklop 1 glede na razdelitev ZD in kohezijsko regijo

2018 2019 SKUPAJ
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – KRVS
Veliki ZD (3 ZD) 1.103.181,00 1.193.181,00 2.296.362,00
Srednji ZD (4 ZD) 831.492,00 923.492,00 1.754.984,00
Majhen ZD (9 ZD) 1.539.612,00 1.746.612,00 3.286.224,00
Skupaj KRVS 7.337.570,00
Kohezijska regija Zahodna Slovenija – KRZS
Veliki ZD (2 ZD) 735.454,00 795.454,00 1.530.908,00
Srednji ZD (1 ZD) 207.873,00 230.873,00 438.746,00
Majhen ZD (6 ZD) 1.026.408,00 1.164.408,00 2.190.816,00
Skupaj KRZS 4.160.470,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE 5.444.020,00 6.054.020,00 11.498.040,00
EU DEL 80 % 4.355.216,00 4.843.216,00 9.198.432,00
SLO DEL 20 % 1.088.804,00 1.210.804,00 2.299.608,00

Tabela 12: Finančna konstrukcija za sklop 2

Velik ZD Srednji ZD Majhen ZD
Razpoložljiva sredstva za investicijski del z DDV 300.000,00 200.000,00 200.000,00

Tabela 13: Finančna konstrukcija za sklop 2 glede na razdelitev ZD in kohezijsko regijo

2018 2019 SKUPAJ
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – KRVS
Veliki ZD (3 ZD) 327.273,00 572.727,00 900.000,00
Srednji ZD (4 ZD) 290.909,00 509.091,00 800.000,00
Majhen ZD (9 ZD) 654.545,00 1.145.455,00 1.800.000,00
Skupaj KRVS 1.272.727,00 2.227.273,00 3.500.000,00
Kohezijska regija Zahodna Slovenija – KRZS
Veliki ZD (2 ZD) 218.182,00 381.818,00 600.000,00
Srednji ZD (1 ZD) 72.727,00 127.273,00 200.000,00
Majhen ZD (6 ZD) 436.364,00 763.636,00 1.200.000,00
Skupaj KRZS  727.273,00 1.272.727,00 2.000.000,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE  2.000.000,00 3.500.000,00 5.500.000,00
EU DEL 80 % 1.600.000,00 2.800.000,00 4.400.000,00
SLO DEL 20 % 400.000,00 700.000,00 1.100.000,00
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Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %.

9.3. Struktura stroškov
MZ si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe 

s prijaviteljem uskladi strukturo stroškov  iz finančnega 
načrta prijavljenega projekta.

9.4. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Prijavitelj  lahko  zaprosi  za  100 %  sofinanciranje 

stroškov projekta.
V primeru, da bo prijavitelj v svoji vlogi prijavil višje 

vrednosti od dejansko odobrene vrednosti, bo razliko 
od odobrenih sredstev do nastalih stroškov projekta kril 
iz drugih virov.

MZ si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva 
sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim pri-
javiteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja, 
in sicer v okviru razpoložljivih sredstev.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti MZ.

10. Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
10.1. Upravičene aktivnosti
Do  financiranja  na  podlagi  predmetnega  javnega 

razpisa so upravičene aktivnosti projektov, ki so:
– neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi 

tega javnega razpisa in
– v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
10.2. Upravičeni stroški in izdatki
Stroški  in  izdatki  projektov  v  okviru  tega  javnega 

razpisa so upravičeni, če so:
– neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega 

projekta, potrebni za njegovo izvajanje in v skladu s cilji 
prijavljenega projekta,

– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za 
blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile 
izvedene v okviru prijavljenega projekta,

– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospo-
darja,

– nastali  in plačani v obdobju upravičenosti posa-
meznega prijavljenega projekta,

– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listina-
mi oziroma listinami enake dokazne vrednosti,

– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi 
pravili.

V primeru,  da  so  dejanski  upravičeni  stroški  nižji 
od odobrenih oziroma prijavljenih, je upravičenec upra-
vičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih 
stroškov.

Vsa naročila blaga ali storitev  je potrebno  izvajati 
v  skladu  z  veljavnim  Zakonom  o  javnem  naročanju. 
V primerih, ko je ocenjena vrednost predmeta naročila 
brez davka na dodano vrednost nižja od 20.000,00 EUR, 
mora upravičenec kot naročnik pridobiti več konkurenč-
nih ponudb (vsaj tri).

10.3. Način določanja višine sofinanciranja in upra-
vičene vrste stroškov

Upravičeni stroški:
MZ bo upravičencem, ki bodo v skladu z merili za 

izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva za:
– stroške plač  in  drugih  povračil  stroškov  v  zvezi 

z delom (poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in 
vračljive podpore);

– posredne stroške v pavšalu;
– stroške storitev zunanjih izvajalcev;
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;

– investicije v neopredmetena sredstva;
– davek na dodano vrednost (DDV).
Upravičeni stroški za sklop 1:
A. Standardni strošek na enoto
Pogoji upravičenosti za standardni strošek na enoto 

(v nadaljevanju SSE):
V skladu z Opisom metode izračuna poenostavljenih 

oblik  stroškov dela za operacijo »Nadgradnja  in  razvoj 
preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primar-
nem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnostih« bo za 
izračun upravičenih stroškov zaposlenih (kot zaposlene 
se razume osebe, ki so z upravičencem sklenile pogodbo 
o zaposlitvi na operaciji) upravičenec uporabljal poeno-
stavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, 
in  sicer bodo v okviru operacije »Nadgradnja  in  razvoj 
preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primar-
nem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnostih« stroški 
zaposlenih,  povrnjeni  v obliki  standardnega stroška na 
enoto. Enota SSE predstavlja mesečni strošek različnih 
kadrovsko dopolnjenih skupin v zdravstvenem domu, ki 
izvajajo nagrajene preventivne programe.

SSE A velja za Strošek dodatnega kadra, ki bo do-
polnil obstoječi  tim za  izvajanje programa Priprava na 
porod in starševstvo, Vzgoja za zdravje otrok in mlado-
stnikov ter Programa za krepitev zdravja in zmanjševa-
nje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti v velikem, 
srednjem in malem ZD.

Višina SSE A:
2.278,35 EUR (mesečni strošek dodatnega kadra) 

* število FTE (full time equivalent)
SSE B velja za Strošek dodatnega kadra za izvaja-

nje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe 
v velikem, srednjem in malem ZD.

Višina SSE B:
2.361,87 EUR (mesečni strošek dodatnega kadra) 

* število FTE (full time equivalent)
SSE C velja za Strošek dodatnega kadra za izva-

janje nadgradenj pri preventivnih otrok in mladostnikov 
v velikem, srednjem in malem ZD.

Višina SSE C:
3.790,52 EUR (mesečni strošek dodatnega kadra) 

* število FTE (full time equivalent)
Dokazilo za zgoraj navedene SSE so izračuni me-

sečnih SSE in mesečna poročila o napredku.
B. Pavšalno financiranje posrednih stroškov
Pavšalno financiranje posrednih stroškov, določeno 

z uporabo odstotka
Posredni stroški so stroški, ki so povezani z nepo-

srednimi aktivnostmi operacije, in sicer v višini do 15 % 
vrednosti vseh izplačanih plač (obračun SSE za stroške 
plač) zaposlenih na projektu.

Med  posredno  upravičene  stroške  štejemo  tiste 
operativne  stroške,  ki  nastanejo oziroma so povezani 
z neposrednimi aktivnostmi prijavljenega projekta.

C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški  storitev  zunanjih  izvajalcev  so  namenjeni 

kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega pro-
jekta in so za operacijo nujno potrebni. Do teh stroškov 
niso upravičeni zaposleni in prostovoljci v prijavljenem 
projektu. Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb z za-
poslenimi v prijavljenem projektu ali s konzorcijskimi 
partnerji  je  neupravičen  strošek.  Prav  tako  je  strošek 
neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po 
pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti 
zastopnik upravičenca ali njegov družinski član, kar velja 
tako za upravičenca kot za konzorcijske partnerje.

Delo zunanjih izvajalcev ne more biti opredeljeno 
kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov opera-
cije oziroma posameznih dejavnosti.
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Stroški, ki se nanašajo na vsebino operacije in ki jih 
upravičencu zagotavljajo tretje osebe, lahko vključujejo 
na primer:

– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, 
trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);

– študije  o  izvedljivosti  projektov,  projektna  doku-
mentacija, nadzor in investicijski inženiring (po podjemni 
pogodbi oziroma postopku po ZJN-3);

– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno;
– storitve izobraževanja in usposabljanja;
– analize,  študije  in  načrti  z  informacijskega  po-

dročja;
– administrativno  tehnične  storitve  (npr.  uporaba 

zunanjih računovodskih storitev);
– storitve  izdelave  študij,  raziskav,  vrednotenj, 

ocen, strokovnih mnenj in poročil.
Kot upravičen strošek se lahko šteje tudi članarina 

v različnih združenjih (slovenskih ali tujih), če je članstvo 
v takem združenju neposredno povezano z izvajanjem 
operacije. Kot dokazilo se predloži utemeljitev, zakaj in 
kako je članstvo povezano z operacijo, v kolikor je po-
trebna tudi dokumentacija o postopku oddaje javnega 
naročila, če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ure-
ja  javno naročanje oziroma dokumentacija, zahtevana 
v pogodbi o sofinanciranju oziroma v odločitvi o podpori 
v  drugih  primerih  (le  ob  prvem  zahtevku  za  plačilo), 
pravna  podlaga  za  izplačilo  članarine  (sporazum,  po-
godba …), račun in dokazilo o plačilu.

Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi 
zaposlenimi je neupravičen strošek. To pravilo velja tudi 
v primeru konzrocija, ko konzorcijski partnerji sklepajo 
podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi pri svojih 
konzorcijskih partnerjih.

Strošek  storitve  zunanjega  izvajalca  je  neupravi-
čen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti  zastopnik  upravičenca,  ali  njegov  dru-
žinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca

– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb 
v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zuna-
njega izvajalca.

D. Stroški informiranja in komuniciranja
Upravičeni stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani.
E. Oprema  in  druga opredmetena osnovna  sred-

stva (v nadaljevanju oprema)
Investicije v opremo
V to kategorijo sodijo izdatki za investicije v opremo, 

ki so neposredno povezane s cilji projekta. V tem prime-
ru je lahko upravičen izdatek polna nabavna cena. Opre-
ma, katerega posamična nabavna vrednost po dobavite-
ljevem obračunu ne presega vrednosti 500,00 EUR, se 
lahko v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi 
izkazuje skupinsko kot drobni inventar ali kot opred-
meteno osnovno sredstvo (npr. računalniki, prenosniki, 
tablice, mobilni telefoni ipd.). Če nam osnovno sredstvo 
služi za opravljanje temeljne poslovne dejavnosti in se 
bo uporabljalo dlje kot eno leto, ga je potrebno opre-
deliti  kot  osnovno  sredstvo  (npr.  računalnik,  katerega 
vrednost je 400,00 EUR).

Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri iz-
vajanju projekta

V to kategorijo sodi nakup opreme, ki ni  izključno 
povezana s cilji projekta in ki se ne uporablja 100 % 
samo za namen operacije. Primer za tako opremo je lah-

ko nakup računalnikov, ki jih zaposleni uporabljajo tudi 
za druge aktivnosti upravičenca, ki niso del operacije. 
V tem primeru so kot upravičeni stroški  lahko določijo 
stroški amortizacije v deležu uporabe za aktivnosti pri 
izvajanju operacije za obdobje trajanja operacije. Celotni 
stroški amortizacije so upravičeni, kadar je trajanje ope-
racije enako ali daljše kot amortizacijska doba.

Seznam  opreme  za  sklop  1,  ki  jo  je  ZD  dolžan 
zagotoviti za podporo izvajanju aktivnosti v projektu je 
v prilogi št. 6 (Priloga 6: Seznam obvezne opreme za 
podporo izvajanja projekta – Sklop 1).

Najem opreme
V to kategorijo sodi najem opreme, ki je neposredno 

povezana s cilji projekta. Upravičen je znesek najema, 
ki ga najemnik plača najemodajalcu in je dokazan s po-
trjenim računom ali knjigovodsko listino enake dokazne 
vrednosti. Upravičenec mora dokazati, da je bil najem 
stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opreme. 
Če bi bili pri drugem načinu (na primer zakupu opreme) 
stroški nižji (kar dokazuje upravičenec), presežek stro-
škov ni priznan kot upravičen strošek.

Zakup (lizing)
Upravičen je znesek za zakup, ki ga zakupnik pla-

ča zakupodajalcu in je dokazan s potrjenim računom ali 
knjigovodsko listino enake dokazne vrednosti. Zakupnik 
mora  predvsem  dokazati,  da  je  bil  zakup  stroškovno 
najbolj  učinkovit  način  za  uporabo  opreme. Če  bi  bili 
pri drugem načinu  (na primer najemu opreme) stroški 
nižji  (kar dokazuje upravičenec), presežek stroškov ni 
priznan kot upravičen strošek.

F. Investicije v neopredmetena sredstva
Izdatki  za  nakup  in  stroški  vzdrževanja  neopred-

metenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega 
premoženja,  pridobitev  patentov,  nakup  licenčne  pro-
gramske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih 
osnovnih sredstev, so upravičeni do sofinanciranja.

G. Davek na dodano vrednost
Pogoji upravičenosti:
DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen 

strošek  le v primeru, da upravičenec nima pravice do 
odbitka DDV, razen če sredstva kohezijske politike za 
upravičenca predstavljajo državno pomoč. Obračunani 
DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uve-
ljavi pravice do odbitka DDV.

Pri načrtovanju upravičenih stroškov in izdatkov je 
treba biti pozoren na DDV status. Obstajajo 3 možnosti:

– če je upravičenec identificiran za namene DDV in 
ima pravico do odbitka celotnega DDV, se DDV ne sme 
vključiti med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, 
da je DDV neupravičen strošek in se mora financirati iz 
lastnih virov);

– če je upravičenec identificiran za namene DDV in 
nima pravice do odbitka DDV, se DDV lahko vključi med 
upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je celoten 
znesek DDV upravičen strošek);

– če  je upravičenec  identificiran za namene DDV 
in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se DDV lah-
ko vključi med upravičene stroške in izdatke le v višini 
neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV delno upra-
vičen, delno pa neupravičen strošek oziroma izdatek).

Dokazila:
– potrdilo pristojnega finančnega urada, iz katere-

ga je razvidno ali je upravičenec kot davčni zavezanec 
v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identifici-
ran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo 
izdaja, kadar je to zahtevano v besedilu javnega razpisa 
ali javnega povabila oziroma na zahtevo PO, IO ali OU;

– če  je  iz potrdila razvidno, da  je upravičenec kot 
davčni zavezanec  identificiran za namene DDV, mora 
biti iz potrdila razvidno še, kakšne dejavnosti opravlja:
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– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka 
celotnega DDV

– neobdavčljive  in/ali  oproščene  dejavnosti,  od 
katerih nima pravice do odbitka DDV ali

– neobdavčljive  in/ali  oproščene  dejavnosti,  od 
katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene de-
javnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem 
primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).

Upravičeni stroški za sklop 2:
A. Stroški gradnje nepremičnin
Izdatki za gradnjo  lahko vključujejo plačila za vse 

dejavnosti v zvezi s pripravo in izvedbo gradbenih, obr-
tniških in instalacijskih del, vključno s projektno in inve-
sticijsko dokumentacijo.

Pogoji upravičenosti:
– nepremičnina  se  bo  uporabljala  za  namen  in 

v skladu s cilji, določenimi v operaciji;
– pridobljena so bila vsa dovoljenja za gradnjo ne-

premičnine,  razen v primeru gradnje po FIDIC rumeni 
knjigi, kjer je treba gradbeno dovoljenje pridobiti tekom 
izvajanja operacije in pred začetkom gradnje;

– upoštevati je treba veljavno Uredbo o enotni me-
todologiji za pripravo in obravnavo investicijske doku-
mentacije  na  področju  javnih  financ  (to  ne  velja  za 
zasebni sektor);

– upoštevati je treba zakonodajo in predpise s po-
dročja graditve objektov;

– če zemljišče, na katerem bo stavba zgrajena, ni 
v lasti upravičenca, mora biti med upravičencem in la-
stnikom zemljišča sklenjena pogodba o najemu, pogod-
ba o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijska pogodba 
ali drugo dokazilo v skladu z 9. členom Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (s trajanjem najmanj 5 let po zaključku operacije);

– izbor izvajalcev mora biti izveden skladno s po-
stopki javnega naročanja, če je upravičenec naročnik po 
zakonu, ki ureja javno naročanje ali s postopki javno-za-
sebnega partnerstva, če je upravičenec javni partner po 
zakonu, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.

Dokazila:
– dokazilo o  lastništvu zemljišč  (izpis  iz zemljiške 

knjige, izpis pridobi skrbnik pogodbe sam, saj gre za 
vpogled  v  javne  evidence),  kopija  sklenjene  pogodbe 
o najemu, pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, po-
godbe o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijske po-
godbe ali drugo dokazilo v skladu z 9. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti;

– pravnomočna gradbena dovoljenja, če je potreb-
no (vključno z vsemi morebitnimi spremembami);

– dokumentacija v postopku oddaje javnega naroči-
la, če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno 
naročanje, dokumentacija v postopku javno-zasebnega 
partnerstva oziroma dokumentacija, zahtevana v pogod-
bi o sofinanciranju oziroma v odločitvi o podpori;

– pogodba o gradbenih delih;
– potrjene posamezne gradbene situacije, ki vsebu-

jejo podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni 
vrednosti izvedenih del, prej izplačanih zneskih in zne-
sku, ki ga je treba plačati na podlagi izstavljene situacije;

– končno  poročilo/končna  izjava  (če  je  v  pogod-
bi predvidena);

– uporabno dovoljenje in potrdilo o prevzemu (v 
kolikor obstaja);

– dokazilo o plačilu situacij.
B. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanje opreme so 

upravičeni, če so skladni s cilji operacije.

Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Nakup vozil je upravičen le v kolikor je neposredno 

povezan s cilji projekta in je nakup bolj racionalen od 
najema vozila.

Pogoji upravičenosti:
Oprema se uporablja za namen in v skladu s cilji, 

določenimi v operaciji.
Investicije v opremo
V to kategorijo sodijo izdatki za investicije v opremo, 

ki so neposredno povezane s cilji projekta. V tem prime-
ru je lahko upravičen izdatek polna nabavna cena. Opre-
ma, katerega posamična nabavna vrednost po dobavite-
ljevem obračunu ne presega vrednosti 500,00 EUR, se 
lahko v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi 
izkazuje skupinsko kot drobni inventar ali kot opred-
meteno osnovno sredstvo (npr. računalniki, prenosniki, 
tablice, mobilni telefoni ipd.). Če nam osnovno sredstvo 
služi za opravljanje temeljne poslovne dejavnosti in se 
bo uporabljalo dlje kot eno leto, ga je potrebno opre-
deliti  kot  osnovno  sredstvo  (npr.  računalnik,  katerega 
vrednost je 400,00 EUR).

Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri iz-
vajanju projekta

V to kategorijo sodi nakup opreme, ki ni  izključno 
povezana s cilji projekta in ki se ne uporablja 100 % 
samo za namen operacije. Primer za tako opremo je lah-
ko nakup računalnikov, ki jih zaposleni uporabljajo tudi 
za druge aktivnosti upravičenca, ki niso del operacije. 
V tem primeru so kot upravičeni stroški  lahko določijo 
stroški amortizacije v deležu uporabe za aktivnosti pri 
izvajanju operacije za obdobje trajanja operacije. Celotni 
stroški amortizacije so upravičeni, kadar je trajanje ope-
racije enako ali daljše kot amortizacijska doba.

Seznam opreme za sklop 2, ki je namenjena zago-
tavljanju funkcionalnosti prostorov ZD, predvidene za iz-
vajanje nadgradenj preventivnih programov in navedena 
v tabeli 9 (Tabela 9: Upravičenost sofinanciranja v okviru 
dobave opreme prostorov – Sklop 2).

Zakup (lizing)
Upravičen je znesek za zakup, ki ga zakupnik pla-

ča zakupodajalcu in je dokazan s potrjenim računom ali 
knjigovodsko listino enake dokazne vrednosti. Zakupnik 
mora  predvsem  dokazati,  da  je  bil  zakup  stroškovno 
najbolj  učinkovit  način  za  uporabo  opreme. Če  bi  bili 
pri drugem načinu  (na primer najemu opreme) stroški 
nižji  (kar dokazuje upravičenec), presežek stroškov ni 
priznan kot upravičen strošek.

Dokazila:
– dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, 

če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naro-
čanje oziroma dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofi-
nanciranju oziroma v odločitvi o podpori v drugih primerih;

– pogodba ali naročilnica;
– račun (navedba oznake, tipa opreme, v primeru 

sestavljenih naprav/proizvodnih linij natančna specifika-
cija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto);

– dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne 
komponente v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih li-
nij (za dobave iz EU: dobavnica, tovorni list; v kolikor gre za 
uvoz: dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovorni list);

– dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno 
leto izdelave – garancije, certifikati, tehnične specifika-
cije, potrdila proizvajalcev);

– izjava  s  podpisom  in  žigom  odgovorne  osebe 
upravičenca o namenskosti opreme (za kaj se bo upo-
rabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik po 
koncu operacije);

– fotografije opreme;
– dokazilo o plačilu.
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C. Davek na dodano vrednost
Pogoji upravičenosti:
DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen 

strošek  le v primeru, da upravičenec nima pravice do 
odbitka DDV, razen če sredstva kohezijske politike za 
upravičenca predstavljajo državno pomoč. Obračunani 
DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uve-
ljavi pravice do odbitka DDV.

Pri načrtovanju upravičenih stroškov in izdatkov je 
treba biti pozoren na DDV status. Obstajajo 3 možnosti:

– če je upravičenec identificiran za namene DDV in 
ima pravico do odbitka celotnega DDV, se DDV ne sme 
vključiti med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, 
da je DDV neupravičen strošek in se mora financirati iz 
lastnih virov);

– če je upravičenec identificiran za namene DDV in 
nima pravice do odbitka DDV, se DDV lahko vključi med 
upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je celoten 
znesek DDV upravičen strošek);

– če  je upravičenec  identificiran za namene DDV 
in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se DDV lah-
ko vključi med upravičene stroške in izdatke le v višini 
neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV delno upra-
vičen, delno pa neupravičen strošek oziroma izdatek).

Dokazila:
– potrdilo pristojnega finančnega urada, iz katere-

ga je razvidno ali je upravičenec kot davčni zavezanec 
v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identifici-
ran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo 
izdaja, kadar je to zahtevano v besedilu javnega razpisa 
ali javnega povabila oziroma na zahtevo PO, IO ali OU;

– če  je  iz potrdila razvidno, da  je upravičenec kot 
davčni zavezanec  identificiran za namene DDV, mora 
biti iz potrdila razvidno še, kakšne dejavnosti opravlja:

– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka 
celotnega DDV

– neobdavčljive  in/ali  oproščene  dejavnosti,  od 
katerih nima pravice do odbitka DDV ali

– neobdavčljive  in/ali  oproščene  dejavnosti,  od 
katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene de-
javnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem 
primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).

10.4. Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki za sklop 1 in sklop 2:
Neupravičeni  stroški  in  izdatki  niso  predmet  sofi-

nanciranja in jih krije upravičenec oziroma konzorcijski 
partner sam.

Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz 

naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– stroški v okviru pavšalnega financiranja, če pre-

segajo 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja 
zaposlenega na projektu;

– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če niso zakon-

sko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije, zavarovalne premije (razen 

v primeru, če niso zakonsko obvezne za upravičenca), 
različne bonitete in solidarnostne pomoči ter odpravnine;

– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani  iz 
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projek-
ta financirani iz drugih javnih virov;

– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinan-
ciranju prijavljenega projekta;

– investicijski  stroški,  ki  ne  predstavljajo minimal-
nega standarda in

– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vse-
bino ter cilji prijavljenega projekta.

10.5. Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje  so  vrste  stroškov  in  dokazila  za  iz-

kazovanje  stroškov  in  izdatkov  določeni  v  Navodilih 
posredniškega  organa  MZ  upravičencem  o  izvajanju 
operacij  in upravičenih stroških v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju Navodila PO; do-
stopna na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pa-
geuploads/evropska_kohezijska_politika/Navodila_po-
sredniskega_organa_Ministrstva_za_zdravje_upravi-
cencem.pdf)

11. Postopek izbora prijaviteljev
11.1. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 

sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. 11. 

2017 do 10. ure.
Vloga za sklop 1
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu 

skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu 
na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem 
z  vidno oznako »Ne odpiraj  –  prijava na  Javni  razpis 
za  izbor  operacij  »Nadgradnja  in  razvoj  preventivnih 
programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstve-
nem varstvu in lokalnih skupnostih««, ki je del razpisne 
dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova 
pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefano-
va 5, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov 
v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo 
pomembna tiskana oblika.

Vloga za sklop 2
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu 

skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu 
na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem 
z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga JR »Nadgradnja in 
razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v pri-
marnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – 
Sklop 2««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo 
polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Mini-
strstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. V prime-
ru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se 
šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do 
zgoraj določenega roka, ne glede na način dostave, pri-
spele v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 
5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22.

Vloge  v  neustrezno  označenih  in  nepravočasno 
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale in bodo 
s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

11.2. Dodatne informacije in obveščanja
Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi 

z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti 
zahtevana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov 
MZ: razpis-nadgradnja.mz@gov.si

Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani 
MZ pod rubriko »Pogoste vsebine za javnost«, »Javne 
objave«,  »Javni  razpisi  s  področja  zdravja«  v  rubriki 
»Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo 
lahko status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vpra-
šanja se smejo postavljati do vključno dne 13. 11. 2017 
do 12. ure.

MZ bo organiziralo informativno delavnico za po-
tencialne prijavitelje, podatki o tem bodo objavljeni na 
spletni strani MZ: www.mz.gov.si.

11.3. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti 
prijav in ocenjevanje za sklop 1 in sklop 2

Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter po-
stopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za vodenje 
postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: ko-
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misija),  ki  jo  imenuje  ministrica  za  zdravje  ali  od  nje 
pooblaščena oseba.

V prostorih MZ bo potekalo javno odpiranje vlog 
v  prisotnosti  članov  komisije.  Vloge  se  bodo  odpirale 
dne 20. 11. 2017 ob 12. uri. Pri odpiranju vlog bo ko-
misija ugotavljala formalno popolnost vlog. Vloga se 
bo štela kot formalno popolna, če bodo predloženi vsi 
dokumenti tako, kot je določeno v točki 11.6 te razpisne 
dokumentacije.

Komisija bo v  roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev,  tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov  vloge,  ki  vplivajo  ali  bi  lahko  vplivali  na  drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je MZ prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozi-
vom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Izmed vseh prijaviteljev na posameznem vsebin-
skem sklopu, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, 
bo izbran po en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo na podlagi 
meril zbral najvišje skupno število točk v skladu s 7. toč-
ko tega javnega razpisa.

Zavržene bodo vloge, ki ne bodo:
– poslane v roku in na način, ki je določen v 11.1 toč-

ki tega javnega razpisa,
– vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva 

besedilo tega javnega razpisa in ne bodo dopolnjene 
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 

iz 6. točke tega javnega razpisa,
– ki bodo v primeru, če bo na posameznem vsebin-

skem področju podanih več prijav, po številu točk uvr-
ščene na nižje mesto kot ga bodo zasedle ostale prijave.

O  izbranih,  zavrnjenih  in  zavrženih  vlogah  bo  na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v 7. točki tega javnega razpisa.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 
zdravje za izvajanje operacij evropske kohezijske politi-
ke v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani 
prijavitelj dolžan spoštovati pri  izvajanju operacije, sta 
sestavni del razpisne dokumentacije.

MZ si pridržuje pravico, da  lahko  javni  razpis ka-
darkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, in sicer 
z  objavo  v  Uradnem  listu  RS  in  na  spletnem  naslo-
vu:  http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_jav-
nost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja.

Pred  potekom  roka  za  oddajo  prijav  lahko  MZ 
spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb 
oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma 
dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in 
bo  objavljena  tudi  na  spletnem  naslovu:  http://www.
mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_obja-
ve/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja.

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma po-
oblaščene  osebe  o  izidu  javnega  razpisa  obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od prejema zadnje popolne 
vloge.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupraviče-
no niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od preje-
ma sklepa MZ o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vlo-
žitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

11.5. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na sple-

tnem naslovu MZ: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vse-
bine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podro-
cja_zdravja/.

11.6. Seznam prijavnih obrazcev in prilog
11.6.1 Prijavni obrazci za sklop 1
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki mo-

rajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del prijave:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavi-

telju in konzorcijskih partnerjih – Sklop 1;
– Obrazec št. 2: Prijavnica – Sklop 1;
– Obrazec št. 3: Finančni načrt projekta – Sklop 1;
– Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev za Sklop 1;
– Obrazec št. 4a: Izjava prijavitelja in konzorcijskih 

partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih po-
gojev za Sklop 1;

– Obrazec  št.  5:  Izjava  deležnika  o  povezovanju 
z ZD – Sklop 1;

– Obrazec št. 6: Izjava prijavitelja o kadrovski struk-
turi in obsegu kadra v obstoječem ZVC in v patronažni 
službi v letu 2016 – Sklop 1;

– Obrazec  št.  7:  Realizacija  nemedikamentoznih 
obravnav v Programu svetovanja za zdravje v obdobju 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 – Sklop 1.

11.6.2  Priloge,  ki  so  del  razpisne  dokumentacije 
za sklop 1

– Priloga  št.  1:  Vzorec  pogodbe  o  sofinanciranju 
– Sklop 1;

– Priloga št. 2: Označba prijave – Sklop 1;
– Priloga  št.  3:  Vzorec  konzorcijske  pogodbe  – 

Sklop 1;
– Priloga št.  4: Seznam kazalnikov  za Sklop 1  in 

Sklop 2;
– Priloga št. 5: Seznam izobraževanj (usposabljanj) 

– Sklop 1;
– Priloga št. 6: Seznam obvezne opreme za podpo-

ro izvajanja projekta – Sklop 1;
– Tabela 1: Koheziski regiji Republike Slovenije;
– Navodila  posredniškega  organa  Ministrstva  za 

zdravje upravičencem o izvajanju operacij in upraviče-
nih stroških v okviru Operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
s prilogami;

– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva 
EKP v obdobju 2014–2020.

11.6.3 Prijavni obrazci za sklop 2
– Obrazec  št.  1:  Osnovni  podatki  o  prijavitelju  – 

Sklop 2;
– Obrazec št. 2: Prijava – Sklop 2;
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja – Sklop 2;
11.6.4  Priloge,  ki  so  del  razpisne  dokumentacije 

za sklop 2
– Priloga št. 1: Sklep o potrditvi investicijske doku-

mentacije in DIIP – Sklop 2;
– Priloga št. 2: Izpisek iz zemljiške knjige oziroma 

drug enakovreden dokument;
– Priloga  št.  3:  Pravilno  opremljena  ovojnica  – 

Sklop 2;
– Priloga  št.  4:  Vzorec  pogodbe  o  sofinanciranju 

– Sklop 2;
– Priloga št. 5: Soglasje oziroma pooblastilo ostalih 

občin  solastnic  javnega  zdravstvenega  zavoda  v  pri-
meru,  da  je  lastništvo  javnega  zdravstvenega  zavoda 
razdeljeno med več občin.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
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12. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, 
izbranih na javnem razpisu

12.1. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje

Upravičenec bo moral pri  porabi dodeljenih  sred-
stev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz 
Navodil  posredniškega  organa  Ministrstva  za  zdravje 
upravičencem o  izvajanju operacij  in upravičenih stro-
ških v okviru Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 s priloga-
mi za  izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 
2014–2020. V primerih, ko je ocenjena vrednost pred-
meta naročila brez davka na dodano vrednost nižja od 
20.000,00 EUR, mora upravičenec kot naročnik pridobiti 
več konkurenčnih ponudb (vsaj tri).

12.2.  Zahteve  glede  informiranja  in  obveščanja 
javnosti,  ki  jim  morajo  zadostiti  upravičenci  skladno 
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili 
organa upravljanja.

Upravičenec  bo  moral  pri  informiranju  in  obve-
ščanju  javnosti  upoštevati  115.  in  116.  člen  Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

12.3. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno 

z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
12.4. Zahteve glede hranjenja dokumentacije 

o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 

originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj  skladno s pravili Evropske unije  in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral  upravičenec  zagotoviti  dostopnost  do  vseh  do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisi-
ji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O na-
tančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravi-
čenec po končani operaciji pisno obveščen s strani MZ.

Upravičenec bo dolžan voditi  in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali  po ustrezni  računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

12.5.  Zahteve  glede  dostopnosti  dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti  tehnični, admini-
strativni  in  finančni  nadzor  nad  izvajanjem  operacije, 
katerega  sofinanciranje  temelji  ali  se  izvaja  na  pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s  strani  MZ  kot  posredniškega  organa,  organa  upra-
vljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter 
drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih 
organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 

omogočil  vpogled  v  računalniške  programe,  listine  in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kra-
ju samem predhodno pisno obveščen. Upravičenec bo 
dolžan ukrepati skladno s priporočili  iz končnih poročil 
nadzornih organov in redno obveščati MZ o izvedenih 
ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne  finančne  popravke  –  znižanje  sofinanciranja 
upravičenih  stroškov  in  izdatkov,  upravičenec  pa  bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

12.6. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih  možnosti  moških  in  žensk  ter  preprečiti  vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami,  ki  so oziroma bodo vključene v  izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti  in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7.  in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Upravičenec bo moral  cilje operacije uresničevati 
v  skladu  z  načelom  trajnostnega  razvoja  in  ob  spod-
bujanju  cilja  Evropske  Unije  o  ohranjanju,  varovanju 
in  izboljšanju  kakovosti  okolja,  ob  upoštevanju  nače-
la onesnaževalec plača v  skladu z 8.  členom Uredbe 
1303/2013/EU.

12.7. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih 
skrivnosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije  javnega  značaja,  razen  tistih,  ki  jih  prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US  in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso 
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma 
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa 
se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo MZ domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne 
vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti ozi-
roma dostopni javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.
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12.8. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov 
operacije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evi-
dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen  izpis  iz  računovodskih  evidenc. Če  se  bodo  pri 
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke,  ki  nastajajo  tekom  izvajanja  operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska.  Poračun  se  izvede  najkasneje  ob  predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

12.9. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja  in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96.  in 125. členom 
Uredbe  1303/2013/EU,  5.  in  19.  členom  ter  Prilogo 
I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in MZ zagota-
vljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. 
Omejitve glede sprememb operacije morajo biti v skladu 
s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Kazalnike,  ki  jih  bo  potrebno  zbirati  za  namene 
spremljanja  in  vrednotenje  operacije,  so  natančneje 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji (Priloga št. 4: Se-
znam kazalnikov za Sklop 1 in Sklop 2)

13. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da upravičenec MZ ni seznanil 
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev MZ o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponareje-
ne listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike  Slovenije.  Če  je  bilo  takšno  ravnanje  izvedeno 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

13.1. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Dvojno uveljavljanje stroškov in  izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovolje-
no. V  kolikor  se  ugotovi  dvojno  uveljavljanje  stroškov 
in  izdatkov, bo zahtevano vračilo že  izplačanega zne-
ska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slove-
nije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca 
izgubljeni.

Ministrstvo za zdravje

Št. 35922-22/2017-3  Ob-3199/17

Ministrstvo za okolje  in prostor, Agencija Republi-
ke Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju:  Agencija)  na  podlagi  97.  člena  Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-

čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) 
objavlja

javni razpis
za podelitev javnih pooblastil za izvajanje 

monitoringa stanja okolja
I. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo  za  okolje  in  prostor,  Agencija  Repu-

blike Slovenije  za  okolje  je  v  skladu  s  96.  in  97.  čle-
nom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
–  uradno  prečiščeno  besedilo,  49/06  –  ZMetD,  66/06 
–  odl. US,  33/07  – ZPNačrt,  57/08  – ZFO-1A,  70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) in tretjega od-
stavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi (Uradni list 
RS, št. 35/15, 62/15 in 84/16) zadolžena za zagotavlja-
nje monitoringa stanja okolja. Izvajanje takšnega moni-
toringa  lahko  država  zagotavlja  neposredno  ali  preko 
javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, 
ustanovljenemu za izvajanje opazovanja teh pojavov, 
izbranemu na podlagi javnega razpisa.

Predmet  razpisa  je  podelitev  javnih  pooblastil  za 
izvajanje:

1)  monitoringa  kemijskega  in  ekološkega  stanja 
voda  ter stanja voda na območjih s posebnimi zahte-
vami ter

2) monitoring stanja tal.
II.  Upravičenci  do  pridobitve  javnega  pooblastila: 

upravičenec do pridobitve javnega pooblastila za izva-
janje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja voda 
ter stanja voda na območjih s posebnimi zahtevami ter 
monitoringa stanja tal je javni zavod, ki je ustanovljen za 
ta namen in izpolnjuje splošne in strokovne pogoje za 
podelitev javnega pooblastila.

III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelj mora vložiti vlogo za pridobitev pooblastila 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 
z vsemi prilogami in dokazili.

Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila 
izpolnjevati naslednje pogoje:

a) mora biti javni zavod;
b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji;
c) je ustanovljen za izvajanje monitoringa oziroma 

sklopa monitoringa oziroma monitoringa elementa kako-
vosti, za katerega vlaga vlogo za pridobitev pooblastila;

d) strokovne pogoje ki so, za izvajanje monitoringa 
oziroma sklopa monitoringa oziroma elementa kakovosti 
monitoringa za katerega vlaga vlogo za pridobitev poo-
blastila, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Pooblastilo se izdaja do 31. 3. 2024.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, navede-

nih v razpisni dokumentaciji.
IV.  Odločanje  o  ustreznosti  vlog:  strokovna  ko-

misija,  imenovana  s  posebnim  sklepom  za  odločanje 
o ustreznosti vlog, bo tekom postopka javnega razpisa 
strokovno  ocenila  vse  pravočasne  in  popolne  vloge. 
Javno pooblastilo bo podeljeno javnemu zavodu, ki bo 
izpolnjeval vse zahtevane splošne in strokovne pogoje 
iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

V. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od 

dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije do zaključka javnega razpisa. Razpisna do-
kumentacija je objavljena na spletni strani Agencije Re-
publike Slovenije za okolje: http://www.arso.gov.si/o%20
agenciji/razpisi/
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Vse ostale strokovne informacije glede javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije je mogoče dobiti pri:

1. v zvezi s pridobitvijo javnega pooblastila za izva-
janje monitoring kemijskega in ekološkega stanja voda 
ter  stanja  voda  na  območjih  s  posebnimi  zahtevami: 
mag. Mojca Dobnikar Tehovnik,  tel.  01/478-41-83  (za 
točke A, B in C iz razpisne dokumentacija), dr. Nataša 
Dolinar, tel. 478-44-24 (za točki D in E iz razpisne doku-
mentacije) in Jurij Jerman, tel. 478-41-43 (za točko F iz 
razpisne dokumentacije);

2. v zvezi s pridobitvijo javnih pooblastil za iz-
vajanje  monitoringa  stanja  tal:  dr.  Petra  Karo  Bešter, 
tel. 478-41-53.

VI. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na 

naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 
1b, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v vložišču Agen-
cije Republike Slovenije za okolje.

Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni 
naslov prispela do petka 27. oktobra 2017 do 10. ure, 
ne glede na način prispetja.

Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označe-
ne z natančno oznako na sprednji strani:

– Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– številka in datum javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge 

bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Nepravilno označe-
nih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala. Nepopol-
ne vloge (tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih 
razpisnih pogojev), ki v naknadno določenem roku ne 
bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavrnjene.

VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na podla-
gi predloga komisije, odloči o podelitvi javnega poobla-
stila posameznemu vlagatelju generalni direktor Agen-
cije Republike Slovenije za okolje z odločbo.

Agencija Republike Slovenije za okolje

Št. 6316-17/2017-33 Ob-3222/17

Javna  agencija  za  raziskovalno  dejavnost  Repu-
blike  Slovenije,  Bleiweisova  30,  Ljubljana,  na  podla-
gi  14.  in  15.  člena  Zakona  o  raziskovalni  in  razvojni 
dejavnosti  (Uradni  list  RS,  št.  22/06  –  UPB1,  61/06 
– ZDru-1, 112/07, 9/11  in 57/12 – ZPOP-1A), 15. čle-
na Pravilnika  o Ciljnih  raziskovalnih  programih  (CRP) 
(Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) (v nadaljnjem besedilu: 
Pravilnik  o  CRP),  Metodologije  ocenjevanja  prijav  za 
razpise  št.  6319-2/2013-38  –  uradno  prečiščeno  be-
sedilo  št.  4,  z dne 5.  6.  2017  (v nadaljnjem besedilu: 
Metodologija), Metodologije  ocenjevanja  in  izbora  pri-
jav  za  izbiro  raziskovalnih  projektov  Ciljnega  razisko-
valnega  programa  »CRP  2017«  za  izvedbo  javnega 
razpisa v letu 2017, št. 012-1/2017-5, z dne 18. 9. 2017 
(v nadaljnjem besedilu: Metodologija CRP), Usmeritev 
Ministrstva  za  izobraževanje,  znanost  in  šport  za  pri-
pravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega progra-
ma »CRP 2017« v letu 2017, št. 631-5/2017/12, z dne 
1. 9. 2017, Usmeritev o spremembi Usmeritev za pri-
pravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega progra-
ma (CRP) »CRP 2017« v letu 2017, št. 631-5/2017/16, 
z  dne  21.  9.  2017  in  Usmeritev,  št.  631-5/2017/20, 
z dne 3. 10. 2017 (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve), 
in  na  podlagi  soglasij:  Ministrstva  za  izobraževanje, 
znanost in šport, št. 631-5/2017/23, z dne 5. 10. 2017, 
Urada  Vlade  Republike  Slovenije  za  Slovence  v  za-
mejstvu  in po svetu, št. 53010-1/2017/9, z dne 5. 10. 
2017, Ministrstva za zdravje, št. 631-1/2017-16, z dne 

6. 10. 2017, Urada Republike Slovenije za kemikalije, 
št. 012-2/2017/22, z dne 5. 10. 2017, Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, št. 631-68/2017/1, z dne 
5.  10.  2017,  Ministrstva  za  kulturo,  št.  631-1/2017/9, 
z dne 6. 10. 2017, Ministrstva za okolje in prostor, 
št. 631-2/2017-12 z dne 6. 10. 2017, Ministrstva za oko-
lje  in  prostor, Geodetska  uprava Republike Slovenije, 
št. 35301-2/2017-2, z dne 6. 10. 2017, Ministrstva za no-
tranje zadeve, št. 630-149/2017/22, z dne 6. 10. 2017, 
Javne agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 
št.  3711-7/2017/10,  z  dne 9.  10.  2017, Ministrstva  za 
infrastrukturo,  št.  375-20/2017/7,  z  dne  10.  10.  2017, 
Ministrstva za pravosodje, št. 631-2/2017, z dne 6. 10. 
2017 in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, z dne 6. 10. 2017, objavlja

javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega 

raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017
1. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa
– Javna  agencija  za  raziskovalno  dejavnost  Re-

publike  Slovenije,  Bleiweisova  30,  1000  Ljubljana  (v 
nadaljnjem besedilu: agencija),

– Ministrstvo  za  izobraževanje,  znanost  in  šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,

– Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v za-
mejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo  za  zdravje, Štefanova  ulica  5,  1000 
Ljubljana,

– Urad Republike Slovenije za kemikalije, Ajdovšči-
na 4, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 
Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 
Ljubljana,

– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 
1501 Ljubljana,

– Javna  agencija  Republike  Slovenije  za  varnost 
prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 
Ljubljana,

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in 
enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega 

programa »CRP 2017« v letu 2017 (v nadaljnjem bese-
dilu: Javni razpis CRP 2017)  je  izbor  in sofinanciranje 
raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektor-
jem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem 
razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju 
javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenč-
nosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Javni razpis CRP 2017 temelji na strateških ciljih, 
opredeljenih v dokumentih udeležencev javnega razpi-
sa CRP 2017. Seznam dokumentov je priloga javnemu 
razpisu.

Predmet  javnega  razpisa  CRP  2017  je  določen 
s  prioritetnimi  vsebinami  v  okviru  težišč  »CRP  2017« 
udeležencev CRP, in sicer:

Težišče 1: Ukrepi in aktivnosti na področju vzgoje, 
izobraževanja in raziskovanja,

Težišče 2: Slovenci zunaj Republike Slovenije,
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Težišče 3: Krepitev in varovanje zdravja ter optimi-
zacija zdravstvene oskrbe,

Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in oko-
lja kemikalijam,

Težišče 5: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov 
za doseganje trajnostnega razvoja in spodbujanje pove-
čanja konkurenčnosti slovenskega turizma,

Težišče 6: Sodelovanje v kulturi,
Težišče 7: Okolje in prostor,
Težišče  8:  Učinkovito  upravljanje  nasilne  radika-

lizacije  in  sovražnega govora  ter učinkovito delovanje 
pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji,

Težišče 9: Učinkovita in cenejša država,
Težišče 10: Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe 

energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz in 
inovativne tehnologije v železniški infrastrukturi,

Težišče 11: Krepitev zaupanja v pravosodne insti-
tucije,

Težišče 12: Izboljševanje delovanja trga dela.
Težišča  javnega  razpisa  CRP  2017  tematsko  in 

problemsko  ustrezajo  strateškim  in  drugim  razvojnim 
dokumentom udeležencev CRP.

Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski 
okvir za razpisane teme in pokrivajo skupne vsebine 
in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP ter 
imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP. 
Tematski sklopi sledijo ciljem in prednostnim program-
skim usmeritvam.

Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obra-
zložitvijo  ciljev,  skupno  okvirno  višino  sredstev  in  ce-
lotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe 
udeleženca so priloga javnemu razpisu.

Razpisani tematski sklopi oziroma teme
Težišče 1: Ukrepi in aktivnosti na področju vzgoje, 

izobraževanja in raziskovanja
1.1 Tematski sklop: Motivacija za učenje  in kako-

vost procesov poučevanja
1.1.1 Naslov teme: Spodbudno učno okolje za mo-

tivirano učenje in kakovostno znanje
Cilji:
– Na  podlagi  analize  dejavnikov  učnega  okolja, 

poučevanja  in  pouka  v  povezavi  z  učno motivacijo  in 
znanjem učencev ugotoviti, kako pri pouku spodbujati 
motiviranost učencev za učenje  in pozitiven odnos do 
znanja na posameznih predmetnih področjih in dosega-
nje kakovostnega znanja pri različnih učencih (npr. učno 
uspešnih in manj uspešnih, pri učencih iz družin nižjega, 
srednjega  ter višjega socioekonomskega položaja, pri 
učencih priseljencev in slovenskih učencih; pri učencih 
na različnih stopnjah izobraževanja);

– Na podlagi analize medgeneracijskih razlik v uč-
nem  okolju,  poučevanju  in  učni  motivaciji  v  povezavi 
z znanjem učencev v Sloveniji  (analiza časovnih tren-
dov) ugotoviti, katere dejavnike v učnem okolju in pou-
čevanju v sodobni slovenski šoli bi bilo smiselno okrepiti 
oziroma izboljšati, da bi zagotovili kakovost učnih pro-
cesov, pozitiven odnos do znanja in kakovostno znanje 
prihodnjih generacij otrok, ki se šolajo v Sloveniji;

– Na podlagi analize povezanosti učnega okolja, po-
učevanja, učne motivacije in dosežkov učencev v različ-
nih državah, ki so s Slovenijo primerljive (npr. države EU), 
ugotoviti, kateri so ključni elementi kakovosti učnih proce-
sov, ki vodijo do kakovostnega znanja in pozitivnega od-
nosa do znanja otrok na različnih stopnjah izobraževanja;

– Oblikovati nabor procesnih kazalnikov kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega sistema, ki bo omogočil spre-
mljanje in vrednotenje na ravni posameznih šol, na ravni 
posameznih stopenj izobraževanja ter na ravni celotne-
ga vzgojno izobraževalnega sistema.

1.2 Tematski sklop: Nesnovna kulturna dediščina in 
izobraževanje

1.2.1 Naslov  teme: Slovenske pravljice  v  izobraže-
vanju

Cilji:
– Umestitev slovenskega literarnega izročila (literar-

nega in tradicijskega) v izobraževalne programe od vrtca 
do srednje šole;

– Oblikovati  predloge  za  podroben  načrt  literarnih 
vsebin v učbenikih, založniški dejavnosti  (zbirke pravljic, 
slikanice);

– Didaktična  diseminacija  v  razširjeni  informacij-
sko-komunikacijski strukturi: izbor in posodobitev literar-
nega izročila (književnega in tradicijskega) v učbenikih, be-
rilih, založništvu (slikanice, različne zbirke idr.) in sodobnih 
medijih (e-aplikacije);

– Povezovanje  z mednarodno  literarno  dediščino  – 
poznavanje vezi slovenske z evropsko literarno dediščino.

1.3 Tematski sklop: Vključevanje Romov v izobraže-
valni sistem

1.3.1  Naslov  teme:  Vključenost  Romov  v  srednje-
šolsko  in  visokošolsko  izobraževanje  ter  izobraževanje 
odraslih

Cilji:
– Kvantitativni  pregled  stanja:  pridobiti  informaci-

je/ocene o  številu Romov,  vključenih  v  srednješolsko  in 
univerzitetno  izobraževanje  ter  izobraževanje odraslih  in 
informacije o uspešnosti Romov v srednješolskem, univer-
zitetnem in izobraževanju odraslih;

– Raziskati dejavnike, ki vplivajo na vključenost Ro-
mov v srednješolske/univerzitetne programe, da nadalju-
jejo svojo izobraževalno pot, in dejavnike, ki so jim sploh 
omogočili priti do te stopnje, da imajo možnost nadaljevati 
z izobraževanjem;

– Identificirati probleme in ovire, s katerimi se srečuje-
jo romski dijaki in študentje, in preučiti možnosti za odpravo 
ali ublažitev teh problemov in ovir;

– Odnos  srednješolskih  in  univerzitetnih  ustanov 
do  vključevanja  Romov:  pridobiti  informacije  o  morebi-
tnih prilagoditvah srednješolskih in univerzitetnih ustanov 
romskim dijakom/študentom, učna pomoč  romskim dija-
kom/študentom;

– Pridobiti  informacije  o  percepcijah  romskih  dija-
kov/študentov glede njihove vključenosti v srednješolsko 
ali univerzitetno izobraževanje oziroma izobraževanje od-
raslih, o sprejetosti s strani drugih dijakov/študentov, s stra-
ni učiteljev/profesorjev ter proučiti želje in poklicne aspiraci-
je romskih dijakov in študentov ter njihove percepcije glede 
možnosti zaposlitve po končanem izobraževanju.

1.4 Tematski sklop: Dvojezično izobraževanje v Pre-
kmurju

1.4.1 Naslov  teme: Uresničevanje  ciljev  dvojezične 
vzgoje in izobraževanja na narodnostno mešanem obmo-
čju v Prekmurju

Cilja:
– Ugotoviti  in analizirati prispevek dvojezičnega izo-

braževanja  v  Prekmurju  k  uresničevanju  institucionalne 
dvojezičnosti na narodno mešanem območju, kot jo pred-
pisuje zakonodaja;

– Ugotoviti pomen madžarskega  jezika za posame-
znika v nadaljevanju šolanja in v vključevanju v poklicno 
življenje in družbeno okolje.

1.5 Tematski sklop: Izobraževanje, raziskovanje
1.5.1 Naslov teme: Enakost spolov na področju izo-

braževanja
Cilji:
– Predlogi  za  sistematično  spremljanje  vpisa  v  štu-

dijske programe, ki izobražujejo pedagoški kader z vidika 
vključenosti obeh spolov v te programe;
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– Analizirati študijske programe in kurikule z vidika 
vključenosti tematik enakosti spolov v navedene študij-
ske programe ter ugotavljati in poročati o napredku ali 
nazadovanju povezanim z omenjenimi problematikam 
enakosti spolov;

– Vključevanje  tematike  enakosti  spolov  v  stalna 
strokovna  izpopolnjevanja  vsega  pedagoškega  kadra 
na vseh ravneh izobraževanja;

– Predlogi za sistematično zbiranje spolno razliko-
vane podatke o zaposlenih (pedagoški kader) in njiho-
vemu napredovanju na področju izobraževanja na vseh 
ravneh;

– Seznanjati širšo strokovno in laično javnost o iz-
sledkih in jih senzibilizirati v smeri razumevanja pomena 
enakosti spolov.

1.5.2  Naslov  teme:  Analiza  učinkovitosti  vlaganj 
v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji

Cilji:
– Analiza  učinkovitosti  vlaganj  v  raziskovalno-ra-

zvojno dejavnost;
– Analiza (ne)upravičenosti davčnih olajšav za raz-

iskovalno-razvojno dejavnost in njihov vpliv na RR de-
javnost gospodarskih subjektov;

– Pomen vlaganj v RR dejavnost za gospodarsko 
rast;

– Analiza učinkov vlaganj na RR dejavnost glede na 
velikost podjetja, področje itd.

1.6 Tematski sklop: Šport
1.6.1 Naslov teme: Razvoj poročilnega sistema za 

prikazovanje telesnega in gibalnega razvoja posamezni-
ka in celotne populacije

Cilji:
– Identifikacija  odstopanj  v  telesnem  in  gibalnem 

razvoju otrok;
– Analiza odstopanj glede na predhoden individual-

ni razvoj in v primerjavi z vrstniki;
– Predstavitev analize ključnim deležnikom (učite-

ljem, vodstvu šole, staršem, šolskemu zdravniku, vod-
stvu lokalne skupnosti);

– Zasnova intervencijskih programov za izboljšanje 
telesne zmogljivosti otrok.

1.7 Tematski sklop: Soočanje javnega šolskega sis-
tema  z  rastočimi  izzivi  religijsko  in  svetovnonazorsko 
pluralne družbe

1.7.1 Naslov teme: Priprava strokovno utemeljenih 
izhodišč za učinkovito soočanje  javnega šolskega sis-
tema  z  rastočimi  izzivi  religijsko  in  svetovnonazorsko 
pluralne družbe

Cilja:
– Analizirati mednarodna teoretična in praktična iz-

hodišča pri umeščanju  religioznih vprašanj v vzgojno- 
izobraževalni sistem;

– Oblikovanje  konceptualnih  izhodišč  in  temeljnih 
smernic v kontekstu religijske in svetovnonazorske plu-
ralizacije znotraj vzgojno- izobraževalnega sistema.

Težišče 2: Slovenci zunaj Republike Slovenije
2.1 Tematski sklop: Ozaveščenost širše slovenske 

javnosti glede problematike slovenstva zunaj Republike 
Slovenije

2.1.1 Naslov teme: Dejanska in potrebna priso-
tnost  tematike slovenskega zamejstva v učnih načrtih 
v osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji – Vse-
binske zasnove za re-valvacijo vloge tematike zamej-
stva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah

Cilji:
– Preučiti  trenutno navzočnost omenjenih  tematik 

v učnih načrtih in njeno dejansko izvajanje;
– Analiza  stopnje  poznavanja  omenjene  tematike 

med  populacijo  višjih  razredov  osnovnih  šol  in  vseh 

letnikov srednje šole, pa tudi med najširšimi sloji prebi-
valstva Republike Slovenije;

– Pripraviti vsebinsko zasnovo za dopolnitev in de-
jansko implementacijo vsebin v učnih načrtih;

– Preučiti vpliv obstoječih učnih načrtov na pozna-
vanje zamejske tematike med populacijo v osnovnih in 
srednjih šolah;

– Dopolniti  obstoječe  učne  načrte  v  osnovnih  in 
srednjih šolah v vsebinah, ki obravnavajo tematiko slo-
venskega zamejstva.

2.1.2 Naslov teme: Dejanska in potrebna priso-
tnost tematike slovenskega izseljenstva v učnih načrtih 
v osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji – Vse-
binske zasnove za re-valvacijo vloge tematike izseljen-
stva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah

Cilji:
– Preučiti  trenutno navzočnost omenjenih  tematik 

v učnih načrtih in njeno dejansko izvajanje;
– Analiza  stopnje  poznavanja  omenjene  tematike 

med  populacijo  višjih  razredov  osnovnih  šol  in  vseh 
letnikov srednje šole, pa tudi med najširšimi sloji prebi-
valstva Republike Slovenije;

– Pripraviti vsebinsko zasnovo za dopolnitev in de-
jansko implementacijo vsebin v učnih načrtih;

– Preučiti vpliv obstoječih učnih načrtov na pozna-
vanje izseljenske tematike med populacijo v osnovnih 
in srednjih šolah;

– Dopolniti  obstoječe  učne  načrte  v  osnovnih  in 
srednjih šolah v vsebinah, ki obravnavajo tematiko Slo-
vencev v izseljenstvu.

Težišče 3: Krepitev in varovanje zdravja ter optimi-
zacija zdravstvene oskrbe

3.1 Tematski sklop: Povezovanje ukrepov za pre-
prečevanje bolezni

3.1.1.  Naslov  teme:  Pismenost  na  področju  du-
ševnega zdravja v Sloveniji, destigmatizacjia duševnih 
težav in determinante iskanja pomoči v primeru duševne 
stiske

Cilji:
– Analiza  stopnje  pismenosti  na  področju  dušev-

nega zdravja v Sloveniji (poznavanje duševnih bolezni, 
znakov, načinov zdravljenja …);

– Analiza  determinant,  ki  vplivajo  na  iskanje  po-
moči;

– Razvoj  in  predlogi  ukrepov  za  povečevanje  pi-
smenosti  na  področju  duševnega  zdravja  (npr.  prva 
psihološka pomoč).

3.1.2 Naslov teme: Prevalenca in dolgoročni vplivi 
obremenjujočih  izkušenj  v  otroštvu  na  funkcioniranje 
v odraslosti

Cilji:
– Analiza  stanja  obremenjujočih  izkušenj  v  otro-

štvu  med  odraslimi  prebivalci  Slovenije  –  nacionalna 
raziskava;

– Ugotavljanje  povezav  med  obremenjujočimi  iz-
kušnjami in različnimi izidi funkcioniranja v odraslosti;

– Preprečevati  oziroma  zmanjševati  potencialno 
obremenjujoče  izkušnje v otroštvu  in mladostništvu  in 
posledice v odraslosti;

– Zmanjševati  škodo  potencialno  obremenjujočih 
izkušenj  v  otroštvu  in  mladostništvu  za  socialno-eko-
nomski položaj, zdravje in druge vidike;

– Prepoznati in krepiti varovalne dejavnike;
– Hitro  in  učinkovito  prepoznavati  ljudi  s  takšnimi 

izkušnjami;
– Seznanitev različnih javnosti z ugotovitvami;
– Usmeritve  za  nadaljnje  delo  na  tem  področju 

v Sloveniji.
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3.1.3 Naslov  teme: Zgodnja diagnostika uroloških 
rakov v Sloveniji – analiza stanja in predlog ukrepov za 
izboljšavo

Cilji:
– Priprava celovite analize obstoječega stanja na 

področju zgodnje diagnostike uroloških rakov na primar-
nem zdravstvenem nivoju ter na osnovi tega predlogi za 
izboljšanje stanja;

– Analiza diagnostičnih postopkov ter napotitev na 
sekundarni/terciarni zdravstveni nivo za pričetek prvega 
zdravljenja v letu 2014;

– Na osnovi analize stanja ter ugotovljenih dej-
stev predlogi za izboljšavo zatečenega stanja.

3.1.4 Naslov  teme: Analiza  podatkov  o  kakovosti 
pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo

Cilji:
– Analiza stanja spremljanja kakovosti pitne vode iz 

lastne oskrbe s pitno vodo (LOPV);
– Oblikovanje podatkovne baze o kakovosti pitne 

vode  iz LOPV za področja, kjer se  izvaja državni mo-
nitoring;

– Oblikovanje podatkovne baze o kakovosti pitne 
vode  iz  LOPV  za  področja,  kjer  se  ne  izvaja  državni 
monitoring (podatki lokalnih skupnosti, medresorska po-
vezljivost podatkov);

– Oblikovanje celovitega seznama nosilcev vodne 
pravice (dovoljenja) za lastno oskrbo s pitno vodo;

– Podpora izvajanju Akcijskega načrta za izvajanje 
Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v pove-
zavi z okoljem;

– Naključno  preskušanje  kakovosti  pitne  vode  iz 
LOPV,  kjer  ne  obstaja  nobenih  podatkov  o  kakovosti 
pitne vode;

– Priprava predlogov za izboljšanje varnosti za za-
gotavljanje varnosti pitne vode iz LOPV.

3.1.5 Naslov teme: Analiza o ustnem zdravju pre-
bivalcev Slovenije

Cilji:
– Ugotavljanje stanja na področju ustnega zdravja, 

ter izboljšanje zdravje ust prebivalcev Slovenije z uskla-
jeno  podporo  (informiranje,  svetovanje  in  učenje  ve-
ščin vzdrževanja zdravja z ustrezno prehrano) za vse 
populacijske skupine pri vseh izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti;

– Vzpostaviti  enoten  sistem  izobraževanja  vseh 
zdravstvenih delavcev v zvezi z ustnim zdravjem ter 
pripraviti vsebine in jih enotno uvesti v izvajanje vzgoje 
za zdravje in zdravstvene nege na vseh ravneh in za vse 
populacijske skupine;

– Vzpostavitev sistema spremljanja oralnega zdrav-
ja v skladu z evropskimi smernicami in nacionalnimi 
potrebami (pripravljen vprašalnik, metodologija), pripra-
vljeni izhodiščni rezultati pilota.

3.1.6 Naslov teme: Analize spolnega vedenja, pou-
čenosti, stališč in zdravja v zvezi s spolnostjo prebival-
cev Slovenije

Cilji:
– Podpora  izvajanju Nacionalne strategije prepre-

čevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017–2025 (Vla-
da  RS,  april  2017)  v  zvezi  s  prednostnim  področjem 
»preprečevanje okužbe s HIV« in 1. ciljem »prepreče-
vanje prenosa s spolnimi odnosi«;

– Spolno vedenje, vključno s številom spolnih par-
tnerjev  v  različnih  obdobjih  življenja,  plačevanjem  za 
spolnost, spolnimi praksami (vaginalni, oralni, analni 
spolni  odnosi  in  masturbacija),  uporabo  kondoma  in 
kontracepcije itd.;

– Determinante različnih vedenjskih vzorcev pove-
zanih s povišanim tveganjem za okužbo s HIV ali spolno 
prenesenih okužb;

– Poučenost  o  spolnosti,  okužbi  s  HIV  in  drugih 
spolno prenesenih okužbah;

– Stališča v zvezi s spolnostjo;
– Porazdelitev  in determinante spolno prenesenih 

okužb.
3.1.7 Naslov teme: Izvedba demonstracijskega pro-

jekta predekspozicijske profilakse med moškimi, ki imajo 
spolne odnose z moškimi

Cilji:
– Priprava  protokola  za  oceno  izvedljivosti,  stro-

škov, in varnosti predekspozicijske profilakse za skupino 
slovenskih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi in 
imajo izjemno veliko tveganje za okužbo s HIV;

– Pridobitev  soglasja  Komisije RS  za medicinsko 
etiko;

– Priprava  kriterijev  za  vključevanje  (npr.  moških 
starejših od 18 let, ki  imajo spolne odnose z moškimi, 
MSM,  z  zelo  tveganim  obnašanjem  za  okužbo  s HIV 
itd.);

– Analiza podatkov in poročilo o oceni izvedljivosti, 
stroškov, in varnosti predekspozicijske profilakse.

3.1.8 Naslov teme: Ocena zdravstvenih tveganj 
zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih ele-
ktričnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji

Cilji:
– Pripraviti predloge za oblikovalce politik za pomoč 

pri  odločanju  na  področju  zdravja  in  okolja,  umešča-
nja novih virov sevanj v bližino vzgojno izobraževalnih 
ustanov v Sloveniji ter ukrepe za zmanjševanje tveganj 
za zdravje otrok in mladostnikov zaradi izpostavljenosti 
elektromagnetnih sevanj;

– Analizirati izpostavljenosti določenih posebej ob-
čutljivih skupin prebivalstva – posebno otrok v starosti 
do  15  let  v  različnih mikrookoljih  v  bližini  transforma-
torskih  postaj,  VN  daljnovodov  in  različnih  električnih 
in elektronskih naprav doma. Posnetek stanja tako ča-
sovne kot tudi osebne izpostavljenosti NF električnim in 
magnetnim poljem;

– Določiti inducirana električna polja v tkivih v pre-
natalnem  in  postnatalnem obdobju  z  numerično  dozi-
metrijo  za  različne modele  fetusa  (nosečnica  v  26.  in 
30. tednu) in otrok (5, 8 in 11 let starosti) zaradi sočasne 
izpostavljenosti magnetnim in električnim poljem omre-
žne frekvence 50 Hz ter harmonskim komponentam do 
800 Hz v bližini transformatorskih postaj, visokonapeto-
stnih daljnovodov in podzemnih kablovodov;

– Izdelati karto obremenjenosti okolja z nizkofre-
kvenčnim magnetnim poljem na območju celotne Slove-
nije zaradi obratovanja visokonapetostnih daljnovodov;

– Razviti algoritem za oceno izpostavljenosti otrok 
letnim  povprečnim  vrednostim  magnetnega  polja  na 
podlagi podatkov o prebivališču. Algoritem naj pri oce-
njevanju letne povprečne vrednosti izpostavljenosti upo-
števa podatke o elektroenergetski infrastrukturi v bližini, 
rezultate  numeričnih  izračunov  sevalnih  obremenitev 
transformatorskih postaj, visokonapetostnih daljnovodov 
in podzemnih kablovodov, rezultate trajnih meritev in vse 
druge razpoložljive podatke;

– Izvesti geografsko analizo bremena raka v Slo-
veniji s poudarkom na otroških levkemija, možganskih 
tumorjev  in  vseh  otroških  rakov  skupaj  v  Sloveniji  za 
obdobje  zadnjih  50  let  ter  analizirati  povezavo  z  niz-
kofrekvenčnimi magnetnimi polji. Ob upoštevanju pov-
prečnih letnih vrednosti magnetnega polja in podatkov 
iz Registra raka Republike Slovenije ugotoviti, koliko je 
povečano tveganje raka pri otrocih, ki živijo na obmo-
čjih, kjer je izpostavljenost magnetnim poljem večja od 
0.4 μT, in oceniti, koliko primerov levkemij pri otrocih bi 
lahko pripisali izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magne-
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tnim poljem v zadnjih desetih letih, če je povezava med 
izpostavljenostjo in pojavom bolezni vzročna;

– Pripraviti program strategije komuniciranja in oza-
veščanja  javnosti  o  problematiki EMS  in  zdravstvenih 
tveganjih s posebnim poudarkom na otrocih v pre in 
postnatalnem obdobju;

– Podrobno analizirati izpostavljenost (trajne meri-
tve (24/7) v vzgojno izobraževalnih ustanovah v Sloveniji 
in meritve osebne izpostavljenosti) otrok magnetnim po-
ljem omrežne frekvence 50 Hz, harmonskih komponent 
do 800 Hz ter visokofrekvenčnih sevanj glede na bližino 
stacionarnih virov sevanja (daljnovodi, trafo postaje, 
brezžični sistemi, wifi ruterji …).

3.1.9 Naslov teme: Pregled stališč, znanja, vedenj 
in delovanja glede elektronskih cigaret med zdravstveni-
mi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstve-
ne dejavnosti in opuščanja kajenja

Cilji:
– Zbrati mednarodno  literaturo  o  stališčih,  znanju 

in vedenjih zdravstvenih delavcev glede elektronskih 
cigaret;

– Zbrati  podatke  o  stališčih,  znanju,  vedenjih  in 
delovanju glede elektronskih cigaret v izbrani skupini 
zdravstvenih delavcev, to je tistih, ki delajo na področju 
preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja 
v Sloveniji (zdravstveno vzgojni centri/centri za krepi-
tev zdravja, referenčne ambulante družinske medicine, 
patronažno zdravstveno varstvo, rehabilitacija bolnikov 
z boleznimi srca in ožilja);

– Pripraviti poročilo raziskave s predlogi ukrepov in 
članek za objavo;

– Pripraviti izobraževalno gradivo in aktivnosti glede 
elektronskih cigaret za zdravstvene delavce, ki delajo na 
področju preventivne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.

3.2  Tematski  sklop:  Razvoj  in  optimizacija  služb 
v zdravstveni dejavnosti

3.2.1 Naslov teme: Analiza stanja in ocena kadro-
vskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki 
Sloveniji

Cilja:
– Analiza  obstoječega  zdravstvenega  osebja 

(zdravniki  in  zdravstvena  nega)  za  zdravljenje  raka 
v Republiki Sloveniji (radioterapija, kirurško zdravljenje, 
zdravljenje z zdravili) leto 2017;

– Projekcija  zahtevanega  zdravstvenega  osebja 
(zdravniki  in  zdravstvena  nega)  za  obdobje  2018  do 
2021 ob upoštevanju trendov incidence in novih, z do-
kazi podprtih terapij.

3.2.2 Naslov teme: Varnost zdravstvenega osebja 
pri obravnavi bolnikov

Cilji:
– Natančneje ugotoviti razširjenost nasilja nad za-

poslenimi v zdravstvu in postaviti okvir za funkcionalno 
izobraževanje za prepoznavanje nasilnega vedenja  in 
ustrezno ukrepanje;

– Pripraviti  model  funkcionalnega  izobraževanja 
prepoznavanja nasilnega vedenja in ustreznega ukre-
panja;

– Izvesti pilotni projekt funkcionalnega usposablja-
nja  in  pridobiti  preliminarne  rezultate  uspešnosti  pilo-
tnega projekta;

– Pripraviti predlog ukrepov in rednega izobraževa-
nja zaposlenih na področju obvladovanja nasilja.

Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in oko-
lja kemikalijam

4.1 Tematski sklop: Pridobivanje podatkov za pri-
pravo ukrepov za zmanjševanje tveganj za ljudi in okolje 
zaradi kemikalij

4.1.1 Naslov teme: Izvajanje evropske kemijske 
zakonodaje REACH na osnovi znanstvenih ugotovitev 
o učinkih nevarnih kemikalij za ljudi in okolje

Cilji:
– Izvajanje Evropske kemijske zakonodaje REACH 

(registracija, evalvacija, avtorizacija in omejitve kemika-
lij), s poudarkom na raziskavah nevrotoksičnosti;

– Identifikacija  in karakterizacija ene ali več snovi 
z nevrotoksičnimi učinki;

– Priprava dosjeja XV za vključitev snovi na kandi-
datno listo snovi v skladu z Uredbo REACH ali priprava 
drugih  ukrepov  za  zmanjševanje  tveganja  za  zdravje 
človeka in okolje;

– Priprava  predloga  povezovanja  akademskega 
okolja  in  regulatornih  teles  –  odločevalcev  v  državni 
upravi RS (predvsem Urada RS za kemikalije).

4.1.2 Naslov teme: Izdelava strokovnih podlag, po-
trebnih za revizijo nacionalnega izvedbenega načrta po 
7. členu Stockholmske konvencije o obstojnih organskih 
onesnaževalih

Cilji:
– Priprava posnetka stanja za nove POPs kemikali-

je v Sloveniji za potrebe revizije izvedbenega načrta po 
Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesna-
ževalih UNEP: http://chm.pops.int/TheConvention/The-
POPs/ TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx;

– Izpolnjevanje obveznosti po Stockholmski kon-
venciji o obstojnih organskih onesnaževalih;

– Izpolnjevanje  obveznosti  po  EU  Uredbi  (EU) 
št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih;

– Identifikacija področij in možnih ukrepov zmanjše-
vanja izpostavljenosti novim POPs kemikalijam;

– Identifikacija odpadkov, ki vsebujejo POPs snovi 
in predlog ravnanja z njimi.

4.1.3 Naslov teme: Poskus interpretacije rezultatov 
biomonitoringa  v  povezavi  s  podatki  o  onesnaženosti 
okolja, s poudarkom na onesnaženosti  zraka  in oceni 
potencialnih vplivov teh onesnažil na zdravje prebival-
cev

Cilji:
– Izvajanje zakonodaje na področju spremljanja in 

vrednotenja kakovosti zunanjega zraka  (Uredba o ka-
kovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15), 
Uredba o arzenu, kadmiju,  živem srebru, niklju  in po-
liciklicnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku 
(Uradni list RS, št. 39/06), Direktiva 2008/50/ES Evrop-
skega parlamenta in sveta o kakovosti zunanjega zraka 
in cistejšem zraku za Evropo (Uradni list Evropske unije, 
L152));

– Izvajanje Evropske kemijske zakonodaje REACH 
(registracija, evalvacija, avtorizacija in omejitve kemi-
kalij), ki  temelji na raziskavah izpostavljenosti snovem 
v okolju;

– Izvajanje 51.a člena Zakona o kemikalijah za na-
men določanja nacionalnih prioritet;

– Dopolnile raziskave k Evropski iniciativi za huma-
ni biomonitoring (EHBMI) oziroma projektu HBM4EU;

– Raziskava kumulativne izpostavljenosti prebival-
cev onesnažilom preko življenjskega okolja, predvsem 
preko onesnaženega zraka, ki predstavlja tveganje za 
zdravje, s pomočjo humanega biomonitoringa v izbrani 
populaciji prebivalcev, za namen preverjanja učinkovito-
sti že sprejetih ukrepov ter kot podpora za sprejemanje 
novih ukrepov;

– Priprava metodologije  za  interpretacijo  obstoje-
čih rezultatov biomonitoringa s poudarkom na povezavi 
s podatki o onesnaženosti zraka, oceni izpostavljenosti 
onesnažilom  iz  zraka  ter  oceni  njihovih  potencialnih 
vplivov na zdravje;
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– Priprava predlogov oblikovalcem politik za pomoč 
pri odločanju na področju zdravja in okolja ter pri pripra-
vi ukrepov za zmanjševanje  tveganj za zdravje zaradi 
onesnaženega zraka.

Težišče 5: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov 
za doseganje trajnostnega razvoja in spodbujanje pove-
čanja konkurenčnosti slovenskega turizma

5.1 Tematski sklop: Trajnostni razvoj
5.1.1  Naslov  teme:  Postavitev  metodologije  za 

popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja 
(inkubatorjev – podjetniških, univerzitetnih, tehnoloških 
parkov, so-delo (co-working), pospeševalnikov  itd.) na 
območju Slovenije, izvedba terenskega popisa in vzpo-
stavitev ažurne evidence

Cilji:
– Vzpostaviti delujoč sistem spremljanja sprememb 

poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na obmo-
čju Slovenije za učinkovitejše načrtovanje rabe prostora 
in umeščanje investicij ter privabljanja investitorjev;

– Ažurirati obstoječe in pridobiti dodatne informacije 
o poslovnih conah in na tej osnovi identificirati ključne, ki 
so na nacionalni in regionalni ravni posebej primerne za 
investitorje (obstoječe, degradirane, širitve);

– Ažurirati  obstoječe  in pridobiti  dodatne  informa-
cije o subjektih inovativnega okolja s ciljem izboljšanja 
ukrepov  za  spodbujanja  podjetništva  na  nacionalni  in 
regionalni ravni;

– Pripraviti  izhodišča oziroma priporočila  za usmer-
janje  razvojnih  ukrepov  na  področju  gospodarskega  in 
prostorskega razvoja za posamezne tipe poslovnih con po 
dejavnostih in velikosti, ki naj bi prispevala k učinkovitejše-
mu usklajevanju nacionalne, regionalne in lokalne ravni.

5.2 Tematski sklop: Trajnostni turizem
5.2.1 Naslov teme: Analiza nosilnih zmogljivosti tu-

rističnih  destinacij  v Sloveniji  in  vzpostavitev modelov 
upravljanja – Vzpostavitev trajnostnega modela upra-
vljanja z obiskom

Cilji:
– Pregled  obstoječih  modelov  merjenje  nosilnih 

zmogljivosti turističnih destinacij in modelov upravljanja 
z obiskovalci;

– Analiza  študije  primerov  –  prikaz  različnih  vrst 
destinacij, ki so imele težave z nosilnimi zmogljivostmi 
v Sloveniji in primerljivih državah;

– Analiza strateških in nišnih turističnih tokov v Slo-
veniji  (pri  tem sta dve možnosti: 1. Na podlagi podat-
kov, ki že obstajajo, kot na primer na Tripadvisor-ju  in 
2. Izvedba primarne kvantitativne raziskave in zbiranje 
podatkov na terenu);

– Oblikovanje modela za merjenje nosilnih zmo-
gljivosti turističnih destinacij v Sloveniji po izbranih tipih 
(avtomobilski, kolesarski, peš ...);

– Izbor  reprezentativnih  kriznih  točk  (con)  poten-
cialno prekomernega obiska turistov in merjenja obre-
menitev;

– Določitev strateških in nišnih turističnih tokov ter 
nosilnih zmogljivosti turističnih destinacij v Sloveniji v iz-
branih conah in po tipih;

– Priprava predlogov za ukrepanje in aktivno upra-
vljanje z obiskovalci po izbranih conah in tipih;

– Priprava strateških smernic in priporočil upravlja-
nja z obiskom za turistične deležnike z namenom zmanj-
ševanja pritiska turizma na okolje.

5.2.2  Naslov  teme:  Identifikacija  potrebnih  znanj 
in  veščin  kadrov  za  uspešen  in  konkurenčen  sloven-
ski turizem v skladu s sodobnimi trendi, mednarodno 
primerljivostjo  ter  oblikovanje  izhodišč  in  priporočil  za 
posodobitev programov izobraževanja in usposabljanja, 
med drugim s poudarkom na varnosti v turizmu

Cilji:
– Analiza potreb turističnega gospodarstva na po-

dročju kadrov;
– Ocena ustreznosti obstoječih izobraževalnih pro-

gramov glede na potrebe turističnega gospodarstva in 
stanju varnosti v turizmu;

– Ocena potreb po dodatnih programih usposa-
bljanja;

– Zaposljivost  oseb,  ki  so  končali  izobraževalne 
programe s področja gostinstva in turizma;

– Priporočila za prenovo programov izobraževanja 
in usposabljanja na vseh ravneh  in različnih področjih 
(glede  na  ugotovljene  potrebe  turističnega  gospodar-
stva).

Težišče 6: Sodelovanje v kulturi
6.1 Tematski sklop: Kultura
6.1.1 Naslov teme: Mladi, sodelovanje v kulturi in 

digitalizacija vsakdanjega življenja
Cilji:
– Splošen:  Ugotoviti  ključne  vrednote  in  mejnike 

v  življenjskih potekih,  ki  v  sodobni  družbi  sooblikujejo 
sodelovanje mladih (12–34 let) v kulturi

– Specifični:
– izdelati tipologijo kulturne potrošnje in kulturne-

ga udejstvovanja v povezavi z vrednotnimi usmeritvami;
– analizirati  točke prelomov/prehodov v kulturni 

potrošnji in kulturnem udejstvovanju z vidika življenjskih 
potekov  (npr.  prehodov  iz  ene  stopnje  izobraževanja 
v drugo, prehoda iz šolanja v zaposlitev/prekarnost, od-
hoda od staršev, oblikovanja lastne družine …);

– analizirati motive in ovire za posamezne oblike 
kulturne potrošnje in kulturnega udejstvovanja;

– ugotoviti odnos do institucionalne kulturne po-
nudbe v Sloveniji;

– ugotoviti katera vrsta kulturne potrošnje oziro-
ma kulturnega udejstvovanja  in v kolikšni meri poteka 
prek spleta.

Težišče 7: Okolje in prostor
7.1 Tematski sklop: Trajnostni urbani razvoj in ze-

mljiška politika
7.1.1 Naslov teme: Integracija celostnih prome-

tnih strategij in občinskih prostorskih načrtov s celovito 
obravnavo dostopnosti v prostorskem načrtovanju

Cilji:
– Analiza in predlog načinov integracije prometne in 

prostorske strategije;
– Predlogi tujih pristopov in metodologij integracije, 

ki jih mogoče prenesti v slovenski sistem;
– Predlog  korakov  za  izvedbo  obravnavane  inte-

gracije;
– Kriteriji  in  standardi  dostopnosti  do  prostorskih 

programov z različnimi potovalnimi načini.
7.1.2 Naslov teme: Možnosti financiranja in zagota-

vljanja komunalne opreme
Cilji:
– Pregled načinov financiranja gradnje nove komu-

nalne opreme v drugih, primerljivih državah;
– Pregled načinov financiranja oziroma zagotavlja-

nja sredstev za prenovo obstoječe komunalne opreme 
oziroma  sredstev  za  ohranitev  obstoječe  komunalne 
opreme v drugih, primerljivih državah;

– Predlogi modelov oziroma metodologij financira-
nja gradnje nove komunalne opreme, ki jih je v srednje-
ročnem obdobju mogoče prenesti v slovenski sistem;

– Predlogi modelov oziroma metodologij financira-
nja za prenovo obstoječe komunalne opreme oziroma 
zagotavljanja sredstev za ohranitev obstoječe komunal-
ne opreme, ki jih je v srednjeročnem obdobju mogoče 
prenesti v slovenski sistem;
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– Primerjalna analiza (SWOT ali druga) ustreznosti 
vseh predlaganih modelov za obe predhodni alineji, z vi-
dika finančnih učinkov na občinske proračune, izvajanja 
investicij v novo komunalno opremo in investicij v preno-
vo obstoječe komunalne opreme ter z vidika učinkov za 
investitorje oziroma zavezance za plačilo;

– Podaja stroškovne ocene finančnega primanjklja-
ja  sredstev  za  prenovo  obstoječe  komunalne  opreme 
in izgradnjo nove komunalne opreme v srednjeročnem 
obdobju na vzorcu 10 lokalnih skupnosti;

– Ocena tveganja prisotnosti državne pomoči v smi-
slu 107. člena PDEU.

7.1.3 Naslov teme: Pregled in analiza razvojnih vizij 
in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih 
ukrepov urbanega razvoja

Cilji:
– Analiza  razvojnih  vizij  in  potencialov  slovenskih 

mest;
– Opredelitev prioritetnih področij za spodbujanje in 

financiranje urbanega razvoja v Sloveniji;
– Opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja.
7.2 Tematski  sklop: Državni  koordinatni  sistem  in 

državna geoinformacijska infrastruktura
7.2.1 Naslov  teme: Povečanje zanesljivosti  javnih 

omrežij gnss signal in 0. red
Cilji:
– Analiza tehničnih problemov pri delovanju omrežij;
– Analiza problemov in izkušenj uporabnikov;
– Predlogi za tehnične izboljšave omrežja SIGNAL 

in delovanja 0. Mreže;
– Sistematično urejeni predlogi za izboljšanje delo-

vanja Službe za GNSS;
– Predlogi za izboljšanje storitev uporabnikom.
7.3  Tematski  sklop:  Celovito  upravljanje  obmo-

čij/prostora
7.3.1 Naslov teme: Nadgradnja metodologije dolo-

čanja območij nacionalne prepoznavnosti krajine
Cilji:
– Preveriti  in  nadgraditi  že  izdelano  metodologijo 

določanja območij krajine kot območij nacionalne prepo-
znavnosti. Rezultati naloge bodo uporabljeni v okviru pro-
cesa prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije 
(SPRS 2050, Akcijski program za izvajanje SPRS 2030);

– Podrobneje določiti merila in kriterije za opredelje-
vanje prepoznavnosti slovenskih krajin. Rezultati naloge 
bodo uporabljeni za pripravo splošnih  in podrobnejših 
pravil  urejanja  prostora  v  okviru  priprave  Državnega 
prostorskega reda Slovenije (DPR);

– Podrobneje določiti pravila urejanja prostora na 
območju Triglavskega narodnega parka.

7.4 Tematski sklop: Trajnostni urbani  in prostorski 
razvoj, strateško prostorsko načrtovanje

7.4.1 Naslov  teme: Celovita demografska analiza 
s projekcijami za podeželska in urbana območja krajine

Cilji:
– Zagotovitev strokovnih podlag za pripravo regio-

nalnih prostorskih planov;
– Identifikacija razlogov za praznjenje nekaterih ob-

mejnih in podeželskih območij;
– Ocena prihodnjega gibanja značilnosti gospodinj-

stev  –  načrtovanje  ustrezne  mreže  in  načina  oskrbe 
s storitvami splošnega pomena.

7.4.2 Naslov teme: Vrednote okolja in prostora 
2003–2018

Cilji:
– Poizvedba stopnje usklajenosti med (formalnimi) cilji 

prostorskega in okoljskega razvoja RS ter dejanskimi in 
anticipiranimi vrednotami posameznikov – prebivalcev RS;

– Identifikacija sedanjih oziroma aktualnih življenj-
sko-stilskih praks, ki se nanašajo na odnos prebivalstva 

do rabe prostora in odnosa do okolja ter primerjava in 
identificiranje sprememb v obdobju zadnjih 15 let;

– Anticipacija  postopno  pojavljajočih  se  življenj-
sko-stilskih trendov, ki se nanašajo na odnos prebival-
stva do rabe prostora in okolja, primerjava in identifici-
ranje sprememb v obdobju zadnjih 15 let;

– Longitudinalna primerjava v časovnem intervalu 
med  letoma  2003  in  2018  vrednot,  stališč,  percepcij, 
mnenj, vedenj (obnašanj) in prostorskih »strategij« pre-
bivalstva Slovenije o prostorskih ter okoljskih vprašanjih 
in raznovrstnosti (iz)rabe prostora nasploh.

7.5  Tematski  sklop:  Preventiva  pred  naravnimi 
nesrečami  in  prilagajanje  na  podnebne  spremembe: 
zmanjšanje poplavne ogroženosti

7.5.1 Naslov teme: Razvoj metode za oceno koristi 
gradbenih  in negradbenih ukrepov za zmanjšanje po-
plavne ogroženosti

Cilj:
– Izdelati enotno uporabljivo metodo za oceno kori-

sti gradbenih in negradbenih ukrepov zmanjševanja po-
plavne ogroženosti za pripravo investicijske dokumenta-
cije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavno investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

7.6 Tematski sklop: Podnebne spremembe
7.6.1 Naslov teme: Vrednotenje ukrepov za zmanj-

ševanje emisij TGP v industriji
Cilji:
– Analiza potencialov  za zmanjšanje emisij  toplo-

grednih plinov v industriji na področjih energetske učin-
kovitosti, obnovljivih virov energije in snovne učinkovi-
tosti na podlagi ankete;

– Analiza scenarijev za zmanjševanje emisij TGP 
v industriji do leta 2030 s pogledom do leta 2050;

– Analiza učinkov EU ETS sheme, dajatev na emi-
sije  CO2 in drugih ekonomskih instrumentov (in mo-
dalitet  teh  instrumentov)  na  zmanjšanje  emisij  TGP, 
na doseganje  ciljev  konkurenčnosti  gospodarstva  ter 
drugih okoljskih, energetskih in makroekonomskih ci-
ljev in učinkov.

Težišče  8:  Učinkovito  upravljanje  nasilne  radika-
lizacije  in  sovražnega govora  ter učinkovito delovanje 
pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji

8.1 Tematski sklop: Notranje zadeve in nacionalna 
varnost

8.1.1 Naslov teme: Vzroki in upravljanje nasilne 
radikalizacije v Sloveniji – vloga različnih deležnikov

Cilji:
– Preučiti pomen, vpliv ter načine izvajanja nasilne 

radikalizacije v Sloveniji;
– Ugotoviti katere so ranljive skupine in kateri ukre-

pi bi bili primerni, da ta proces preprečimo, ali drugače 
primerno upravljamo;

– Določiti znake za zgodnjo detekcijo in pravočasno 
prepoznavanje, pravilno naslavljanje, razumevanje in 
odzivanje na nasilno radikalizacijo;

– Oblikovati določljive dejavnike, metode in postop-
ke, ki bi bili uporabni pri celovitem, ne-represivnem ter 
več-institucinalnem odzivanju (deradikalizaciji) v sloven-
ski družbi;

– Identificirati vse za upravljanje radikalizacije pri-
stojne deležnike in njihove vloge na državni ravni;

– Prepoznavanje dobrih praks in nadgradnja obsto-
ječih spoznanj.

8.1.2 Naslov teme: Sovražni govor na spletnih druž-
benih omrežjih v Sloveniji

Cilji:
– Preučiti, kako hitro se spletna družbena omrežja 

SDO odzovejo na prijave različnih domnevnih žrtev ozi-
roma oškodovancev in državnih organov;
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– Ugotoviti, ali odstranijo vsebino določenih skupin, 
ki razpihujejo sovraštvo proti ranljivim skupinam, in pod 
kakšnimi pogoji in merili krojijo domet svobode izražanje 
oziroma definicijo »sovražnega govora«;

– Raziskati  samoregulacijo  SDO  z  vidika  načela 
sorazmernosti svobode izražanja in njenih omejitev, ki 
veljajo v Sloveniji;

– Ugotoviti, ali upravičene fizične osebe in javni or-
gani, ki imajo interes, vsebine tudi shranijo za potrebe 
kasnejšega dokazovanja v različnih pravnih postopkih;

– Preučiti in analizirati dostop do podatkov o upo-
rabnikih: civilno pravni zahtevki in policijski zahtevki in 
njihova obravnava s strani SDO;

– Odstranitev  vsebin:  upravičeni  vlagatelji,  števi-
lo zahtev/odstranitev, stopnje odstranitve, analiza meril 
odstranjevanja;

– Opraviti  pregled  javnih  in  delujočih  slovenskih 
skupin, kjer bi poleg novih strani  iskali še sporne vse-
bine in opravili analizo primerov sovražnega govora teh 
skupin;

– Opraviti analizo prijav na spletne prijavne točke 
v Sloveniji, prijav na policijo, ODT in analizo vseh kazen-
skih sodb o sovražnem govoru preko SDO;

– Fenomenologija  sovražnega  govora  na  SDO 
v Sloveniji:  katera omrežja, analiza spornih vsebin za 
izbrano obdobje, za izbrana SDO najbolj uporabljena 
v Sloveniji;

– Primerjalna  kazensko pravna analiza  sodelova-
nja med spletnimi družbenimi omrežji na eni strani  ter 
policijo in zasebnimi upravičenci v državah članicah EU;

– Poiskati  ločnico med  sovražnim  govorom  v  šir-
šem, tj. sociološko-družbenem pomenu, in v ožjem, tj. 
kazensko pravnem pomenu, ter s tem povezano ustre-
zno  ločnico oziroma razmejitev med prekrškom  in ka-
znivim dejanjem.

8.1.3 Naslov  teme: Policija  in  pluralizacija  policij-
ske dejavnosti v Sloveniji: krepitev zavedanja lokalnih 
skupnosti za soodvisnost pri zagotavljanju varnosti med 
različnimi deležniki

Cilji:
– Oceniti in analizirati trenutno stanje v Sloveniji na 

področju delovanja institucij pluralne policijske dejavno-
sti (obstoj, zakonska regulativa, stopnja medsebojne po-
vezanosti …) in ugotoviti možnosti za sinergične učinke 
pri zagotavljanju varnosti prebivalcev;

– Določitev potrebnih kompetenc in programov za 
krepitev teh kompetenc policistov, ki delujejo v siste-
mu pluralne policijske dejavnosti – opredelitev modela 
izobraževanja  (uporabnega  v  okviru Policijske  akade-
mije)  in usposabljanja  (uporabnega v okviru procesov 
usposabljanja  in  izpopolnjevanja)  in morebitna  posle-
dična posodobitev obstoječih programov izobraževanja 
in usposabljanja;

– Ugotavljanje javnega mnenja prebivalcev Slove-
nije o zaupanju in pomenu institucij pluralne policijske 
dejavnosti in ugotavljanje percepcije o vrstah varnostnih 
problemov z vidika prebivalcev Sloveniji;

– Opredelitev modela usposabljanja vseh deležni-
kov  pluralne  policijske  dejavnosti  z  vidika  reševanja 
varnostnih problemov v skupnosti; razvoj SARA modela 
za vse deležnike, ki so odgovorni za reševanje varno-
stnih problemov v lokalnih skupnostih in posledična po-
sodobitev programov usposabljanj, ki jih policija izvaja 
za  npr.  občinske  redarje,  varnostnike,  okoljevarstven 
nadzornike itd.

Težišče 9: Učinkovita in cenejša država
9.1 Tematski sklop: Strateški razvoj delovanja naci-

onalnega sistema varnosti cestnega prometa

9.1.1 Naslov teme: Raziskava dejavnikov varnosti 
cestnega prometa

Cilji:
– Pregled  in  ocena  stanja  varnosti  cestnega  pro-

meta;
– Z evalvacijo ugotoviti pomanjkljivosti delovanja 

sistema varnosti cestnega prometa;
– Ugotovitev  vzrokov za stanje  varnosti  cestnega 

prometa;
– Opredelitev ključnih ukrepov za večjo varnost ce-

stnega prometa;
– Izboljšanje preventivnega delovanja na področju 

varnosti cestnega prometa.
Težišče 10: Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe 

energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz in 
inovativne tehnologije v železniški infrastrukturi

10.1 Tematski  sklop:  Implementacija  trajnostnega 
pristopa v energetski in železniški infrastrukturi z upora-
bo inovativnih tehnologij in materialov

10.1.1  Naslov  teme:  Razvoj  in  načrtovanje  spre-
mljanja  rabe energije preko povezovanja  različnih po-
datkovnih baz

Cilji:
– Pregledno  in  ažurno  spremljanje  stanja  rabe 

energije  na  področju  rabe  energije  (posebej  področja 
ogrevanja  in  hlajenja)  v  Sloveniji  in  priprava  ažurne 
»žive« toplotne karte Slovenije;

– Učinkovito in pregledno spremljanje rabe energije 
in spremljanje doseganja ciljev URE in OVE;

– Dosegljivost realnih podatkov iz različnih baz v re-
alnem času;

– Komplementarnost podatkov iz različnih baz;
– Pravilno in celovito ocenjevanje potencialov URE 

in OVE.
10.1.2 Naslov  teme: Razvoj  inovativnega železni-

škega pragu
Cilji:
– Preiskave in optimizacija sodobnih veziv in polnil 

za železniške pragove;
– Izvedba eksperimentalnih meritev na kritičnih od-

sekih železniških prog z namenom pridobitve podatkov 
o dejanskih obtežbah in vplivih na pragove;

– Razvoj numeričnih modelov za simulacijo obna-
šanja pragov pod predvideno obtežbo;

– Razvoj konstrukcijskih detajlov, s katerimi bi ome-
jili tveganja zaradi izjemnih dogodkov;

– Razvoj inovativno zasnovanih pragov, ki bodo 
vključevali  najnovejša  spoznanja  s področja  sodobnih 
materialov in razvitih numeričnih modelov ter rezultatov 
opravljenih ekperimentalnih raziskav;

– Eksperimentalne in numerične raziskave obstoje-
čih in novo razvitih železniških pragov.

Težišče 11: Krepitev zaupanja v pravosodne insti-
tucije

11.1 Tematski sklop: Empirična podpora oblikova-
nju ustrezne politike na področju kazenskega postopka

11.1.1 Naslov teme: Implementacija določb Zakona 
o kazenskem postopku v praksi – izdelava metodolo-
škega okvira za izboljšanje sistematičnega spremljanja 
implementacije  in  empirična  analiza  najbolj  občutljivih 
institutov v praksi

Cilji:
– Po delnem vzoru implementacijskega spremljanja 

insolvenčne in stečajne zakonodaje vzpostaviti pregle-
den nabor ključnih kvantitativnih  indikatorjev za stalno 
spremljanje kazenskega postopka in jih povezati v ko-
herentno celoto;

– Na podlagi konkretnih poravnavanj, priznanj kriv-
de in kaznovalnih nalogov preveriti ali so tovrstni insti-
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tuti res nagnjeni predvsem v škodo socialno šibkejšega 
sloja prebivalstva;

– Oceniti  učinkovitost  uporabe  instituta  odvzema 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, 
vključno z začasnim zavarovanjem (po ZKP) ter primer-
java z učinkovitostjo odvzema premoženja nezakonitega 
izvora (po ZOPNI);

– Na  podlagi  števila  zavrženj  kazenskih  ovadb 
osvetliti naravo in vsebinsko argumentiranost zavrženj;

– Z  vidika  interesov  oškodovanca  oziroma  žrtve 
oceniti delovanje prevzema pregona in uveljavljanja pre-
moženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku, 
oziroma v pravdnem postopku, če ga sodišče napoti na 
pravdo, ter po spremembi ZKP na podlagi števila obrav-
navanih žrtev v kazenskem postopku oceniti delovanje 
prenovljenega sistema obravnave in položaja žrtev v ka-
zenskem postopku (implementacija novele ZKP-N) ter 
identificirati morebitna področja za dodatno nadgradnjo;

– Na  podlagi  števila  zbiranj  obvestil  in  zaslišanj 
v  predkazenskem postopku po obstoječi  ureditvi  oce-
niti uporabo instituta ter po spremembi ZKP, na podlagi 
števila  zaslišanj  osumljencev  in  prič  pred  policijo  ozi-
roma državnim tožilcem, oceniti uporabo  in morebitne 
pomanjkljivosti tega instituta v praksi (implementacija 
novele ZKP-N);

– Oceniti uporabo instituta sodne preiskave v raz-
merju do posameznih preiskovalnih dejanj ter po spre-
membi ZKP (ZKP-N), na podlagi števila zahtev za prei-
skavo oziroma posameznih preiskovalnih dejanj, oceniti 
vpliv sprememb z novelo ZKP-N na pogostejšo uporabo 
posameznih preiskovalnih dejanj  in posledično predvi-
denim skrajšanjem časa predkazenskega postopka do 
vložitve obtožnice ter s tem tudi oceniti potencial in po-
trebo po nadaljnjem reformiranju kazenskega postopka 
v smeri policijsko-tožilske preiskave.

Težišče 12: Izboljševanje delovanja trga dela
12.1 Tematski  sklop:  Zmanjševanje  segmentacije 

na trgu dela in zagotavljanje dostojnega dela za vse
12.1.1 Naslov teme: Pravni, ekonomski, socialni in 

zdravstveno varstveni vidiki prekarnega dela
Cilja:
– Pridobiti celovit vpogled v prekarno delo in učinke, 

ki jih ima takšno delo na posameznika in družbo v celoti;
– Pridobiti podlago za oblikovanje ukrepov za ome-

jevanje negativnih učinkov prekarnosti z vidika pravne-
ga, ekonomskega, socialnega in zdravstvenega varstva.

3. Okvirna višina sredstev
Predvideni  okvirni  obseg  sredstev  za  realizacijo 

tega razpisa znaša 3.181.200,00 EUR. Razpis bo reali-
ziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Repu-
blike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Okvirna višina sredstev po udeležencih za celotno 
obdobje trajanja projektov:

Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije 1.487.350,00
Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport 167.000,00
Urad Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu 20.000,00
Ministrstvo za zdravje 433.500,00
Urad RS za kemikalije 80.000,00
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 112.300,00
Ministrstvo za kulturo 32.000,00
Ministrstvo za okolje in prostor 396.950,00
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Geodetska uprava Republike 
Slovenije 35.000,00

Ministrstvo za notranje zadeve 75.000,00
Javna agencija Republike Slovenije 
za varnost prometa 21.600,00
Ministrstvo za infrastrukturo 170.500,00
Ministrstvo za pravosodje 90.000,00
Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 60.000,00

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne or-

ganizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko 
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 
(v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) ali v register za-
sebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo 
pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti  (Uradni  list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – 
ZDru-1  112/07,  9/11,  57/12  – ZPOP-1A)  in  s  predpisi 
agencije.

Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več 
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična 
RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskoval-
nega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu 
in pri kateri je ob podpisu pogodbe zaposlen vodja raz-
iskovalnega projekta.

5. Pogoji
Pogoji javnega razpisa so določeni v Zakonu o raz-

iskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raz-
iskovalnih  programih  (CRP),  Pravilniku  o  kriterijih  za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskoval-
nega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) (v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik o kriterijih), Metodologiji ocenjevanja 
prijav za razpise, Metodologiji ocenjevanja in izbora 
prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega razisko-
valnega  programa  »CRP  2017«  za  izvedbo  Javnega 
razpisa v letu 2017, v Usmeritvah Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa 
Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v  letu 
2017, v Usmeritvah o spremembi Usmeritev za pripra-
vo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa 
(CRP) »CRP 2017« v letu 2017 in v Usmeritvah.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

5.1 Pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo 

sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in 
tehnični sodelavci.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projek-
tnih  podskupin  na  različnih  raziskovalnih  organizaci-
jah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, 
v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Pri-
javitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi 
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih 
pravic in obveznosti.

Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec, 
pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na 
poziv poteklo največ deset let po letu zagovora njego-
vega  prvega  doktorata.  Raziskovalec,  ki  je  že  izvajal 
CRP projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti CRP 
projekta kot mladi doktor.

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec 
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

5.2 Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja  projekta  in  člani  projektne  skupine  morajo 

imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapaci-
tete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur 
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki 
projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
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Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se pre-
verijo  ob  podpisu  pogodbe.  Pogodba  mora  biti  pod-
pisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru 
projektov.

5.3 Raziskovalna uspešnost raziskovalcev
Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo 

projekta  v  skladu  z  29.  členom  Zakona  o  raziskoval-
ni  in  razvojni  dejavnosti  in  3.  ali  4.  členom Pravilnika 
o kriterijih.

5.3.1 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta:

1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, 
ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja ka-
zalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih.

2. Izkazuje citiranost, kot je določena v 2. točki pr-
vega odstavka drugega člena, ali ima dokazane prenose 
lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehno-
logije, prodani računalniški programi, izvedeni pomemb-
ni objekti ali  izdelki  ipd.; COBISS  tip 2.02, 2.03, 2.04, 
2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 
in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem 
znanstvenem korpusu ali zbirki.

3. Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav 
(A1)  in dokumentiranega sodelovanja z drugimi finan-
cerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih 
citatov v zadnjih desetih letih.

Vstopni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati raziskoval-
ci, je A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0, kjer CI pomeni število 
čistih citatov.

Kandidati za vodje raziskovalnih projektov morajo 
izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so dolo-
čeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. 
Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo 
izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno 
določeni.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj.
Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskovalnih 

projektov je:
A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni  in A3 ≥ A3 

minimalni.
V nadaljevanju so v tabelah prikazani pogoji za 

vede  in  posamezna  področja.  Področje  je  navedeno 
takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen dru-
gačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso 
navedena, veljajo pogoji za vedo.

1. Ocena A1
a. A1 minimalni je določen v naslednji tabeli:

Veda/področje A1 
minimalni

Naravoslovje, Tehnika, Medicina, 
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, 
Geografija

0,5

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

b. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev, 
je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:

Veda/področje A1 
minimalni

Naravoslovje, Tehnika, Medicina, 
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, 
Geografija

0,4

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

2. Čisti citati
Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je na-

vedeno v tabelah. Če področje ni navedeno v tabeli, se 
zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo.

a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je 
za  vodje  raziskovalnih  projektov  določeno  v  naslednji 
tabeli:

Veda/področje CI 
minimalni

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, 
Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport

15

Tehnika, Biotehnika, Matematika, 
Geologija

50

Medicina, Biologija, Računsko intenzivne 
metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, 
Energetika, Materiali

100

Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, 
Biotehnologija

200

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je 
za vodje raziskovalnih projektov, ki imajo status mladega 
doktorja, določeno v naslednji tabeli:

Veda/področje CI 
minimalni

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, 
Promet, Vodarstvo

5

Tehnika, Matematika, Geologija, 
Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, 
Rastlinska produkcija in predelava, 
Geografija

10

Naravoslovje, Medicina, Biotehnika 20

Vodje vseh raziskovalnih projektov morajo izpol-
njevati  pogoj,  da  je  vrednost A’  več  kot  0. Minimalna 
vrednost A3 je za vodje aplikativnih projektov enaka 0.

Ne glede na vse prejšnje določbe je vstopni pogoj 
za  vodje  podoktorskih  projektov,  da  imajo A1  >  0  in 
A' > 0.

Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vod-
jo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega 
prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat 
v  obdobju  2014  –  13.  11.  2017).  Podoktorand  mora 
imeti opravljen zagovor doktorata do 13. 11. 2017. Če 
je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja 
za  starševsko  varstvo,  pri  čemer  se  za  enega  otroka 
upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad 
tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi 
bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, 
določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju,  in 
zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh 
mesecev.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-
njevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, 
ki  so  opredeljene  v  Metodologiji,  pridobi  in  izračuna 
agencija.  Agencija  bo  za  izračun  kvantitativne  ocene 
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (CO-
BISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega 
razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov 
v  bazah  SICRIS  (COBISS)  pred  zaključkom  javnega 
razpisa (CI).

Vse prijave, katerih vodje dosegajo navedene po-
goje,  agencija  posreduje  v  ocenjevanje  udeležencem 
CRP.

6. Prijava na javni razpis
Prijavitelji se na razpis prijavijo s prijavno vlogo – 

obrazcem ARRS-CRP-JR-Prijava/2017.
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec 

nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili 
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o  državnih  pomočeh  na  področju  raziskovalne  dejav-
nosti,  št.  007-7/2015-11  z  dne  8.  4.  2017,  predložiti 
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči 
ARRS-PROJ-CRP-DP-2017.

Prijava  na  javni  razpis  se  kot  Prijavna  vloga  na 
obrazcu ARRS-CRP-JR-Prijava/2017 izpolnjuje na sple-
tnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo 
raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki sple-
tnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, poobla-
ščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na 
spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

– z  digitalnim  potrdilom  (SIGEN-CA,  SIGOV-CA, 
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA);

– z uporabniškim  imenom  in geslom  (raziskovalci 
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, 
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev 
v RO ali agencija).

Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, 
točke 1, 11, 12, 21.1, 21.2 in 21.3 pa tudi v angleškem 
jeziku  (navedene  točke morajo  biti  izpolnjene  v  obeh 
jezikih).

Prijavitelj  v  prijavni  vlogi  označi,  ali  se  vsebi-
na predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno 
skrivnost.

7. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kri-

teriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta, 
raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga pro-
jekta ter izvedljivost predloga projekta.

Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenje-
vanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrob-
neje določeni z Metodologijo CRP, ki  je skupaj z oce-
njevalnim listom sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Čas trajanja projektov
Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 3. 2018.
Projekti  praviloma  trajajo  od  12  do  24  mesecev. 

Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je 
v prijavi potrebno posebej utemeljiti.

9. Izbor raziskovalnih projektov
9.1. Postopek izbora
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot 

ga določata Pravilnik o CRP in Metodologija CRP.
Programski svet sprejme predlog prednostnega se-

znama skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo 
izbranih projektov posebej za agencijo in posebej za 
vsakega drugega udeleženca CRP.

Programski  svet  predlog  prednostnega  seznama 
za agencijo posreduje v sprejem direktorju agencije. 
Predlog prednostnega seznama po posameznih udele-
žencih CRP pa posreduje v sprejem posameznim ude-
ležencem CRP.

Na podlagi predloga prednostnega seznama Pro-
gramskega sveta, agencija in udeleženci CRP, sprejme-
jo obrazložene delne sklepe o izboru prijav za (so)finan-
ciranje raziskovalnih projektov na razpis CRP, s sezna-
mom izbora prijav (v nadaljnjem besedilu: delni sklepi).

Po  predhodnem  sprejetju  delnih  sklepov  s  strani 
agencije in udeležencev CRP, direktor agencije sprejme 
ugotovitveni Sklep o izboru projektov.

Agencija izda na podlagi Sklepa o izboru projektov 
prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora 
prijav.

9.2. Pravna sredstva
Prijavitelj  lahko  zoper  odločitev  o  rezultatih  izbo-

ra prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila 
o  izboru.  O  ugovoru  s  sklepom  odloči  Upravni  odbor 
agencije.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi prijavitelji.

9.3. Spletna stran
Prijavitelj mora po odobritvi  projekta na spletnem 

mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma 
podstran,  ki bo namenjena projektu,  ter bo omogoča-
la diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine 
spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi 
podatki  glede  financiranja,  sestava  projektne  skupine 
s povezavami na SICRIS, faze projekta in opis njihove 
realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposre-
dno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa agencije 
in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu 
SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. 
Spletna stran predstavitev projekta mora ostati aktivna 
še  5  let  po  zaključku  projekta. O  vzpostavitvi  spletne 
strani izvajalec poroča v letnem in zaključnem poročilu.

Izvajalec  naj  v  najvišji  možni  meri  sledi  načelom 
odprtega dostopa do znanstvenih informacij, kot je obja-
vljeno v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znan-
stvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Slo-
veniji 2015–2016.

10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1 Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijav-

na  vloga  na  obrazcu ARRS-CRP-JR-Prijava/2017  na 
spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je 
popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpiso-
ma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja 
raziskovalnega projekta).

Prijave morajo biti oddane do vključno 13. 11. 2017 
do 14. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne 
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do 
preobremenjenosti strežnika.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima 
podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do 
vključno 13. 11. 2017 do 14. ure.

10.2 Oddaja prijavne vloge brez kvalificiranega di-
gitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poo-
blaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega 
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni 
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na 
spletnem portalu agencije eObrazci  (obrazec Prijavne 
vloge ARRS-CRP-JR-Prijava/2017)  in  v  tiskani  obliki, 
ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zasto-
pnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja  in vodje 
raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega pod-
pisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo  je  treba dostaviti  v  zaprti  ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za izbiro 
raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega progra-
ma  »CRP  2017«  v  letu  2017  –  št.  prijave_____«  ter 
z  nazivom  in  naslovom  prijavitelja,  na  naslov:  Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava  brez  digitalnega  podpisa  se  šteje  za  pra-
vočasno,  če  je  izpolnjena  na  spletnem  portalu  agen-
cije  eObrazci  do  vključno  13.  11.  2017  do  14.  ure  in 
v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako 
do vključno 13. 11. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna se 
šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Slo-
veniji do vključno 13. 11. 2017 do 14. ure (upošteva se 
poštni žig).

10.3 Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpi-

sanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 10.1. – z di-
gitalnim podpisom; točka 10.2. – brez digitalnega pod-
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pisa) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa 
ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki 
bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj 
ne bo dopolnil v zahtevanem roku.

Nepravočasnih  in nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavi-
telja in se prijava odpre).

11. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje 
prijav  bo  16.  11.  2017  ob  10.  uri  na  sedežu  Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku 
dostavljene in pravilno označene prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov 
obveščeni predvidoma v februarju 2018.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prido-
bite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si 
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, 
pri Ljiljani Lučič, na tel. 01/400-59-13.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-3223/17

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitar-
nih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 
FIHO), Ljubljana, Stegne 21/c, na podlagi Zakona o la-
stninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list 
RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11  in 58/12), 
Pravil Fundacije za financiranje  invalidskih  in humani-
tarnih organizacij v RS (Uradni list RS, št. 9/99, 45/05), 
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fun-
dacije za financiranje invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij v Republiki Sloveniji (prečiščeno besedilo z dne 
9. 9. 2009, v nadaljevanju: Pravilnik), Navodil za upora-
bo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih de-
lovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij 
(besedilo z dne 2. 10. 2012, v nadaljevanju: Navodila) 
in sklepa 4. seje sveta z dne 10. oktobra 2017, objavlja

javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije v letu 2018
1. Predmet razpisa
Predmet  razpisa  je  financiranje  oziroma  sofinan-

ciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev 

invalidskih organizacij ter programov in storitev huma-
nitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav 
oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,

– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humani-

tarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
2. Višina razpoložljivih sredstev
Za financiranje finančno ovrednotenih letnih delov-

nih načrtov invalidskih in humanitarnih organizacij se za 
leto 2018 načrtuje:

a) za invalidske organizacije: 11.370.450,00 €
b) za humanitarne organizacije: 6.122.550,00 €
Skupaj 17.493.000,00 €.
V skladu z določili 5. člena Pravilnika o merilih  in 

pogojih za uporabo sredstev FIHO se pred ocenjeva-
njem prijavljenih finančno ovrednotenih letnih delovnih 

načrtov invalidskih in humanitarnih organizacij, za vsako 
skupino organizacij  od  razpisanih zneskov odšteje po 
1 % sredstev kot nerazporejena rezervna sredstva, ki 
se porabijo v skladu z Navodili o razpolaganju z rezerv-
nimi sredstvi.

3. Pogoji za prijavo
Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko 

prijavijo:
Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile 

z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalid-
skih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02)

ali
humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile 

z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humani-
tarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03).

4. Dokumentacija, ki je sestavni del vloge
I.  Organizacije,  ki  kandidirajo  za  sredstva  FIHO 

za izvajanje posebnih socialnih programov in storitev 
invalidskih organizacij ter programov in storitev huma-
nitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav 
oziroma  reševanje  socialnih  potreb  posameznikov  ter 
za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, 
morajo k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo 
dokumentacijo:

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa invalidske 
organizacije  (samo organizacije,  ki  se  prvič  prijavljajo 
na razpis),

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa humanitar-
ne organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo 
na razpis),

– fotokopije pogodb ali sklepov o sofinanciranju so-
cialnih programov v letu 2017 s strani ministrstev RS in 
uradov RS ali EU komisije in drugih mednarodnih finan-
cerjev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, v primeru večletnega 
so/financiranja s strani mestnih občin, če so v letu 2017 
prejemali sredstva iz navedenih naslovov,

– fotokopija potrdila o aktivnem članstvu v organih 
mednarodne organizacije (nivo upravljanja in strokov-
nega sveta), ki  je vsebinsko povezano s poslanstvom 
organizacije in sofinanciranjem FIHO (9. člen Pravilnika 
in 19. člen Navodila).

II. V primeru prijave organizacij kandidatk za sofi-
nanciranje naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdr-
ževanje je potrebno k vlogi za pridobitev sredstev prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

a. nakup opreme predložiti:
– predračun,
– tehnični opis s prospektom ali skico.
b. pripravljalna dela za naložbe v objekte in zemlji-

šča predložiti:
– elaborat  o  socialni  in  ekonomski  upravičenosti 

zaradi izdelave tehnične in druge dokumentacije.
c. investiranje v objekte in zemljišča predložiti:
– dokazila o urbanistični in gradbeni urejenosti ozi-

roma lastništvo,
– strokovne  ocene  o  utemeljenosti  in  možnostih 

za rekonstrukcijo, adaptacijo oziroma dozidavo objekta,
– elaborat  o  socialni  in  ekonomski  upravičenosti 

nakupa objekta ali zemljišča.
d. vzdrževanje objektov in opreme predložiti:
– opis investicijskega vzdrževanja objekta oziroma 

opreme,
– strokovna  ocena  o  smotrnosti  vzdrževalnih  po-

segov.
5. Način prijave
Organizacije – kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje 

za prijavo na razpis, izpolnijo vlogo v elektronski obliki 
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v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na 
spletni  strani  www.fiho.si.  Na  istem  spletnem  naslo-
vu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in 
tehnična  navodila  za  uporabnike  spletnega  programa 
“FIHO razpisi”.

Organizacije – kandidatke pridobijo uporabni-
ško  ime  in geslo  za  vnašanje podatkov  v  spletni  pro-
gram  “FIHO  razpisi”  na  FIHO,  Ljubljana,  Stegne  21c, 
tel. 01/500-77-00, e-mail: info@fiho.si.

Organizacije – kandidatke morajo izpolnjeno vlogo 
v elektronski  obliki  v  spletnem programu FIHO  razpis 
potrditi s klikom na gumb »zaključi«, sicer vloga ne bo 
štela za popolno.

Zaključene vloge v spletnem programu »FIHO raz-
pisi«, ki bodo imele ustrezno oznako o zaključenosti, je 
organizacija – kandidatka dolžna  izpisati na papirju  in 
jo podpisano s strani odgovorne osebe organizacije ter 
žigosano po pošti priporočeno poslati na naslov: Funda-
cija za financiranje invalidskih in humanitarnih organiza-
cij v RS, 1000 Ljubljana, Stegne 21c. V zgornjem kotu 
na prednji strani ovojnice je treba napisati: »Ne odpiraj, 
vloga na javni razpis za financiranje invalidskih oziroma 
humanitarnih organizacij«, na zadnji strani pa polni na-
slov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma 
humanitarno organizacijo.

Invalidske in humanitarne organizacije, ki se na 
razpis  prijavljajo  prvič  oziroma niso bile  sofinancirane 
iz sredstev FIHO v letu 2016, morajo v okviru spletnega 
programa »FIHO razpisi« izpolniti tudi podatke o svojem 
poslovanju v letu 2016 in izvajanju svojih programov za 
leto 2016 v skladu s predpisano klasifikacijo uporabni-
kov in storitev, ki je sestavni del Navodila za uporabo 
meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih  letnih de-
lovnih programov.

Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih se-
stavljajo društva, povezana v zvezo, predložijo enotni 
finančno ovrednoten letni delovni program (drugi odsta-
vek 12. člena Pravilnika).

Enovita društva ne prijavljajo programskih sklopov 
na lokalnem nivoju.

Z oddajo vloge na razpis se vlagatelji v celoti stri-
njajo z vsemi razpisnimi pogoji, določenimi v  tem raz-
pisu in splošnih aktih FIHO ter z merili za ocenjevanje 
vlog  in  pogoji  za  uporabo  sredstev  FIHO,  določenimi 
v Pravilniku in Navodilih (oba dokumenta sta dostopna 
v poglavju Akti FIHO na www.fiho.si). Na spletni strani 
FIHO so prijaviteljem na voljo  tudi vsebinska navodila 
za izpolnjevanje vlog.

Vlagatelji z oddajo vloge na razpis dovoljujejo, da 
pristojne komisije oziroma organi FIHO preverijo podat-
ke o njihovem pravnem statusu z vpogledom v javno 
dostopne registre, evidence oziroma baze podatkov.

V primeru, da vloge vlagateljic vsebujejo podatke, 
ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, 
opredeljeni kot poslovna skrivnost ali da so vloge (ali deli 
vlog) varovani s pravicami intelektualne lastnine tretjih 
oseb, lahko vlagateljice to vidno označijo.

6. Rok za prijavo
Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi 

razpisa v Uradnem listu RS.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 

zadnji dan  roka za oddajo vlog oddana s priporočeno 
pošiljko, kar  je  razvidno  iz datuma prejema na potrdi-
lu o oddani pošiljki. Vloge,  ki  bodo prispele na sedež 
fundacije z datumom prejema vloge, ki bo kasnejši od 
zadnjega dne roka za prijavo, bodo prosilcem vrnjene 
neodprte.

Vloge,  ki  ne  bodo  poslane  v  roku  s  priporočeno 
pošiljko, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.

Vloge, na katerih iz ovojnice ne bo razvidno, kdo jih 
pošilja, se bodo neodprte zavrgle.

Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z raz-
pisom so na voljo vsak delovni dan od 9. do 12. ure po 
tel. 01-500-77-00 ali osebno v prostorih fundacije.

Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2018 bodo 
potekali v prostorih Emona Efekta, Stegne 21c, II. nad-
stropje, 1000 Ljubljana:

– v torek, 17. 10. 2017, od 9. do 12. ure, za huma-
nitarne organizacije

– v sredo, dne 18. 10. 2017, od 9. do 12. ure, za 
invalidske organizacije.

Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zara-
di razporeditve udeležencev glede na prostorske zmo-
gljivosti  predhodno  sporočiti  strokovni  službi FIHO na 
e-mail: info@fiho.si.

7. Datum odpiranja vlog: pristojni komisiji za oce-
njevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
fundacije bosta najkasneje v sedmih dneh po končanem 
razpisnem roku odprli pravočasno poslane vloge.

8. Pogoji za financiranje
Iz sredstev FIHO se lahko financirajo oziroma sofi-

nancirajo tiste organizacije, ki izpolnjujejo razpisne po-
goje,  poleg  tega  pa  morajo  izpolnjevati  še  naslednje 
pogoje:

– da izvajajo najmanj en posebni socialni program 
(invalidske organizacije) ali program nacionalnega po-
mena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrože-
ne posameznike s celotnega območja države (humani-
tarne organizacije),

– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru 
javne službe,

– da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni 
program za leto 2018, iz katerega so razvidni delovanje 
organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti), progra-
mi in storitve ter morebitne naložbe v osnovna sredstva 
organizacije ter njihovo vzdrževanje,

– da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi 
programov v skladu s 23. členom Pravilnika, če so pre-
jele sredstva v preteklih letih,

– da izvajanje posebnih socialnih programov in sto-
ritev invalidskih organizacij ter programov in storitev 
humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v in-
validskih in humanitarnih organizacijah.

9. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovo-
ra na zapisnik

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlo-
gov za razporeditev sredstev fundacije bosta pri odpi-
ranju vlog ugotavljali ali so vloge pravočasne, ali vloge 
izpolnjujejo pogoje za prijavo in pogoje za financiranje in 
ali je razpisna dokumentacija popolna. O odpiranju vlog 
bosta komisiji vodili zapisnik, ki bo vseboval:

– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– seznam vseh vlog po vrstnem redu odpiranja vlog 

s polnim imenom vlagatelja,
– seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa,
– seznam vlog s popolno dokumentacijo, vendar 

z nejasnimi oziroma netočnimi podatki,
– rok za ugovor.
Vloga se šteje za popolno le v primeru, če je ustre-

zno izpolnjena in zaključena v elektronski obliki v sple-
tnem programu »FIHO razpisi« in tako izpisana, s strani 
odgovorne osebe podpisana in žigosana, skupaj z ustre-
zno dokumentacijo, pravočasno ter s priporočeno pošto 
poslana na zgoraj navedeni naslov.

V skladu s 15. členom Pravilnika, se vloge, ki ne 
izpolnjujejo pogojev in roka za prijavo ter pogojev za 
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financiranje iz tega razpisa ali niso pravilno označene, 
izločijo in vrnejo organizaciji skupaj z zapisnikom o od-
piranju vlog, v katerem je podana obrazložitev komisije.

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, 
ki ne vsebujejo popolne dokumentacije, ki je sestavni del 
vloge, se izločijo iz nadaljnje obravnave.

Če komisiji ugotovita, da je dokumentacija posame-
znega vlagatelja popolna, vendar določeni podatki niso 
jasni ali točni, zahtevata, da jo vlagatelj dopolni. Rok za 
dopolnitev je 7 dni od vročitve zahteve po dopolnitvi (prvi 
odstavek 17. člena Pravilnika).

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju vlog poslan 

vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so 
vložile  zahtevke  za  pridobitev  sredstev  fundacije  za 
leto 2018. Ugovor na zapisnik se v  roku 7 dni pošlje 
Nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor o ugovoru 
odloči  v  10  dneh  od  dneva  prejema  ugovora.  Odlo-
čitev  nadzornega  odbora  o  ugovoru  na  zapisnik  je 
dokončna.

10. Ocenjevanje in priprava predloga za razpore-
ditev sredstev FIHO: pristojni komisiji za ocenjevanje in 
pripravo predlogov  za  razporeditev  sredstev FIHO  in-
validskim in humanitarnim organizacijam bosta na pod-
lagi  določil  Pravilnika  o merilih  in  pogojih  za  uporabo 
sredstev FIHO in v skladu z Navodili za uporabo meril 
pri  ocenjevanju  finančno  ovrednotenih  letnih  delovnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij oce-
nili prispele vloge organizacij – kandidatk ter pripravi-
li predlog razporeditve sredstev fundacije za leto 2018 
in ga posredovali v razpravo  in odločitev Svetu FIHO. 
Pravilnik in Navodila sta dostopna na spletni strani FIHO 
www.fiho.si v rubriki Akti FIHO.

11. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev in po-
godbe o medsebojnih razmerjih

Sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije 
za leto 2018 bodo invalidske in humanitarne organiza-
cije prejele v 15 dneh od odločitve na seji sveta. Zoper 
sklep sveta o razporeditvi sredstev, s katerim bo odlo-
čeno o posamezni vlogi na  javni  razpis,  lahko  invalid-
ska oziroma humanitarna organizacija v roku 15 dni po 
prejemu sklepa vloži pritožbo na Nadzorni odbor FIHO.

Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim 
bodo dodeljena sredstva, bo po pravnomočnosti sklepa 
sveta fundacije poslana v podpis pogodba o medseboj-
nih razmerjih in obveznostih v zvezi s financiranjem in 
uporabo dodeljenih sredstev skladno z določili Pravilni-
ka. Organizacijam se bodo odobrena sredstva začela 
nakazovati po tem, ko bosta pogodbo podpisali obe 
pogodbeni stranki.

12. Izplačila odobrenih sredstev: sredstva za izvaja-
nje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in 
humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akon-
tacijo, predvidoma v višini dvanajstine sklepa o razpo-
reditvi sredstev. Če bo dejanski priliv sredstev fundacije 
v letu 2018 nižji ali višji od načrtovanega po finančnem 
načrtu fundacije, bo svet fundacije v skladu s 7. členom 
Pravilnika sprejel sklep o zmanjšanju ali povečanju odo-
brenih sredstev v skladu s Pravilnikom.

Fundacija za financiranje invalidskih  
in humanitarnih organizacij v RS

Št. 430-12/2017-4 Ob-3187/17

Na podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje pro-
gramov organizacij in društev na področju humanitarnih 
in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture 
in  stanovskih  organizacij  (Uradni  list  RS,  št.  122/08) 
Občina Log - Dragomer objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih 
in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične 
kulture in stanovskih organizacij v letu 2017-II
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-

pisa  je Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log 
pri Brezovici.

2. Predmet javnega razpisa
a) S področja skrbi za socialno ogrožene, invalide, 

ostarele in izboljšanja kvalitete življenja občanov Občine 
Log - Dragomer

– sofinanciranje programov/aktivnosti humanitarnih 
organizacij  in  društev,  ki  vsebujejo  elemente  skrbi  za 
invalide,  ostarele,  elemente  reševanja  socialnih  stisk 
upravičencev,  elemente  dobrodelnosti  in  samopomoči 
(na primer: prevozi oseb na zdravljenja, letni obiski pri 
starostnikih nad 75 let, dnevna pomoč ostarelim),

– sofinanciranje pomoči posamezniku za ohranja-
nje socialne in zdravstvene varnosti,

– sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok,

– sofinanciranje programov za aktivno preživljanje 
prostega časa otrok in mladostnikov s specifičnimi po-
trebami,

– sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih,
– sofinanciranje predavanj članom in za širše oko-

lje,
– sofinanciranje izdaje glasila ali biltena,
– sofinanciranje dobrodelnih prireditev,
– sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilago-

jenega specialnim potrebam invalidov ali razvidni sku-
pini socialno ogroženega prebivalstva,

– sofinanciranje rehabilitacijskih programov.
b) S področja delovanja mladincev ter tehnične kul-

ture in stanovskih organizacij s sedežem v občini
– sofinanciranje programov/aktivnosti društev in or-

ganizacij, ki izvajajo programe, namenjene spodbujanju 
kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih (na pri-
mer: ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in 
inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracij-
sko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, 
zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik od-
visnosti, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 
kompetenc mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju 
javnih zadev v družbi, ki izboljšujejo dostop mladih do kul-
turnih dobrin in do trga delovne sile, razvijajo podjetnost 
mladih, skrbijo za mlade z manj priložnostmi v družbi),

– sofinanciranje organizacije prireditev, večdnevnih 
aktivnosti  izven občine, tečajev oziroma tematskih de-
lavnic ter celoletnih krožkov za otroke in mladino,

– sofinanciranje organizacije tekmovanj ter sodelo-
vanja na tekmovanjih oziroma prireditvah,

– sofinanciranje organizacije strokovnega predava-
nja ali ekskurzije za člane in občane občine,

– sofinanciranje izdaje tiskane brošure, glasila, bil-
tena oziroma internetne strani.

3. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spod-
bujanje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejav-
nosti tehnične kulture in stanovskih organizacij.

4. Upravičenci:
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki delu-

jejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovih programih 
pa so elementi skrbi za invalide, ostarele, reševanje so-
cialne stiske upravičencev, dobrodelnost in samopomoč 
in so registrirane za izvajanje opredeljenih dejavnosti,

– mladinske skupine, klubi, društva ter druge orga-
nizacije, ki izvajajo programe, namenjene spodbujanju 
kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih,
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– organizacije in skupine tehnične kulture,
– stanovske organizacije.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima sedež v Občini Log - Dragomer vsaj eno 

leto, oziroma da so člani občani Občine Log - Dragomer,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti po 

Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije de-
javnosti  (Uradni  list  RS,  št.  2/02,  111/05  –  Odl.  US, 
69/07) v skladu s 4. točko tega razpisa in delujejo naj-
manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske  in organizacijske možnosti  za  realizacijo pro-
gramov,

– da se ne sofinancirajo za redno dejavnost in pro-
grame iz katere koli druge postavke proračuna Občine 
Log - Dragomer,

– da sredstva niso pridobili za leto 2017 že na pod-
lagi Javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinancira-
nje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti 
tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2017-II 
številka  430-5/2017-2  z  dne  3.  5.  2017  objavljenega 
v Uradnem list RS, št. 24 z dne 12. 5. 2017.

6. Merila javnega razpisa
Vloge bodo presojane in ocenjevane v skladu z me-

rili,  ki  jih  določa  Pravilnik  za  vrednotenje  programov 
organizacij in društev na področju humanitarnih in mla-
dinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in sta-
novskih organizacij (Uradni list RS, št. 122/08).

Komisija bo v skladu z navedenim pravilnikom ugo-
tovila število vseh prispelih vlog, število vseh formalno 
popolnih in pravočasnih vlog, pozvala predlagatelje ne-
popolnih vlog k predložitvi manjkajoče dokumentacije in 
za vse popolne in pravočasne vloge na podlagi pogojev 
in meril, ki jih opredeljuje navedeni pravilnik, pripravila 
oceno redne dejavnosti in posameznih programov.

Občinska uprava pa bo na osnovi  ocene ocenje-
valne  komisije  izračunala  vrednost  točke glede na  vi-
šino sredstev iz proračuna in glede na zbrano skupno 
število  točk predlagateljev za njihovo  redno dejavnost 
in programe.

Po določitvi vrednosti točke občinska uprava s skle-
pom obvesti vse predlagatelje o višini dodeljenih sred-
stev za redno dejavnost in posamezne programe, s ka-
terimi so kandidirali na javnem razpisu.

7. Okvirna vrednost javnega razpisa: okvirna vre-
dnost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za pred-
met tega javnega razpisa, znaša 4346,00 EUR. Vrednost 
vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu 
s spremembami proračuna Občine Log - Dragomer.

8.  Obdobje  za  porabo  dodeljenih  sredstev:  sofi-
nancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu 2017. 
Rok za porabo sredstev je 31. 12. 2017. Sredstva niso 
prenosljiva.

9. Rok javnega razpisa: javni razpis prične teči na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se zaključi 
7. 11. 2017 ob 15. uri.

10. Postopek obravnave vlog
Obravnava vlog bo potekala v skladu z določili Pra-

vilnika za vrednotenje programov organizacij in društev 
na področju humanitarnih  in mladinskih dejavnosti  ter 
dejavnosti  tehnične  kulture  in  stanovskih  organizacij 
(Uradni list RS, št. 122/08).

Odpiranje vlog je javno. Vloge se bodo odpirale 
7. 11. 2017 ob 17. uri v prostorih uprave Občine Log - 
Dragomer.  Postopek  ocenjevanja  in  vrednotenja  vlog 
ni javen in bo potekal takoj po zaključku postopka od-
piranja vlog.

Vloga mora biti  pravočasna  in popolna. Pravoča-
sna vloga  je  tista, ki  je predložena v roku, določenem 
v 9. točki tega javnega razpisa.

Popolna vloga je tista, ki vsebuje:
– pravilno in popolno izpolnjen prijavni obrazec, ki 

je del razpisne dokumentacije,
– plan dela za tekoče leto,
– poročilo o delu za preteklo leto,
– finančno poročilo za preteklo leto,
– zapisnik zadnjega občnega zbora,
– poimenski seznam članov ter dokazilo o plačani 

članarini,
– dokazilo o zagotovljenih materialnih, prostorskih, 

kadrovskih in organizacijskih možnostih,
– fotokopijo veljavnega temeljnega akta (statut ali 

pravila),
– fotokopijo odločbe o vpisu v ustrezni register (na 

primer.: centralni register društev, sodni register).
Društvo  ali  organizacija,  ki  ima  status  delovanja 

v  javnem  interesu,  mora  predložiti  ustrezno  odločbo 
pristojnega organa. Če je društvu ali organizaciji s po-
sebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, 
zaradi njegove splošno koristne dejavnosti, priznan po-
seben status, ali  je določeno, da je njegova dejavnost 
humanitarne narave, ali mu zakon na drug način nepo-
sredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki je 
v javnem interesu, se šteje, da je tako društvo v javnem 
interesu na podlagi tega zakona.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, 
ki  jih  ni  vložila  upravičena oseba  in  nepopolne  vloge, 
ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo 
s sklepom zavržene.

Sklep o izboru prejemnikov razpisanih sredstev se 
izda kot posamični upravni akt po Zakonu o splošnem 
upravnem postopku.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem 

naslovu www.log-dragomer.si. Prav tako je možno raz-
pisno  dokumentacijo  prevzeti  na  naslovu Občina  Log 
- Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Brezovica pri Ljubljani, in 
sicer vsak dan v času uradnih ur Občine Log - Drago-
mer, od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se 
izteče rok za oddajo vlog.

Razpisno dokumentacijo sestavlja:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec OBR-prijava,
– obrazec OBR-plan dela,
– obrazec OBR-poročilo o delu,
– obrazec OBR-izjava,
– obrazec OBR-poročilo o delu 2017,
– vzorec pogodbe.
12. Oddaja in dostava vloge
Vloga mora biti izpolnjena in v tiskani obliki poslana 

kot priporočena pošiljka na naslov Občina Log - Drago-
mer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici.

Vloga se lahko dostavi tudi fizično na Občino Log - 
Dragomer na naslov Na Grivi 5, v glavni pisarni.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in označena 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Vloga za javni 
razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih 
in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture 
in stanovskih organizacij v letu 2017-II«. V kolikor vloga 
ne bo pravilno označena, se ne bo uvrstila v nadaljnji po-
stopek ocenjevanja in vrednotenja vlog in bo s sklepom 
kot nepopolna zavržena.

Dopolnitve vlog se oddajajo, dostavljajo in ozna-
čujejo na način,  kot  je določen v prvem  in drugem  in 
tretjem odstavku te točke.
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Posamezni  upravičenec  lahko  na  javni  raz-
pis predloži samo eno vlogo.

Oddaja  vloge  pomeni,  da  se  upravičenec  strinja 
z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.

13. Izid razpisa
Upravičenci, ki bodo oddali vlogo, bodo o izidu jav-

nega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpi-
ranja vlog. Z izbranimi upravičenci bo Občina Log - Dra-
gomer sklenila pogodbo o sofinanciranju humanitarnih 
in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture 
in stanovskih organizacij v letu 2017-II.

V  kolikor  upravičenec,  kateremu  so  bila  dodelje-
na sredstva, ne vrne podpisane pogodbe v petnajstih 
dneh od izdaje poziva za podpis pogodbe, se šteje, da 
je odstopil od zahteve za sofinanciranje programov  in 
projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log 
- Dragomer v letu 2017-II.

14. Dodatne informacije: dodatne informacije in po-
jasnila zagotavlja mag. Larisa Istenič, tel. 01/750-77-30, 
e-mail: larisa.istenic@log-dragomer.si.

Občina Log - Dragomer

 Ob-3188/17

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše (koncedent) 
na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 – UPB in nadaljnji, v nadaljeva-
nju ZZDej), Odloka o mreži javne zdravstvene službe na 
primarni ravni v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 20/17), Odloka o predmetu in pogojih za po-
delitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni  dejavnosti  v Občini  Ruše  (Uradno  glasilo 
slovenskih občin, št. 20/17)  in Zakona o  javno zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije na področju 

zobozdravstvenega varstva odraslih,  
otrok in mladine

1. Naročnik – koncedent: Občina Ruše, Trg vstaje 
11, 2342 Ruše.

2. Predmet in obseg razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev ene koncesije 

na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok 
in mladine v obsegu:

– 0,65 programa zobozdravstvenega varstva otrok 
in mladine in

– 0,35  programa  zobozdravstvenega  varstva  od-
raslih.

3. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnov-
ni zdravstveni dejavnosti v Občini Ruše.

4. Območje  izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo 
opravljala na območju Občine Ruše.

5.  Začetek  in  čas  trajanja  koncesije:  koncesijsko 
razmerje se sklepa za določen čas 15 let z možnostjo 
podaljšanja. Koncesijsko  razmerje se prične opravljati 
v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 90 dni 
od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS).

6. Postopek izbire izvajalca: na podlagi tega javne-
ga razpisa bo ob upoštevanju meril izbran izvajalec, ki 
izpolnjuje pogoje določene z ZZDej in z razpisno doku-
mentacijo. Vloge bo obravnavala razpisna komisija, ki jo 
sestavljata predsednik in dva člana in jo imenuje župan 
Občine Ruše. Koncesionarja bo izbrala občinska uprava 
z upravno odločbo na podlagi predloga komisije.

7. Kraj  in čas dviga  razpisne dokumentacije:  raz-
pisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh 

Občine  Ruše  (www.ruse.si),  zainteresirane  osebe  jo 
lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni vsak delovni dan 
v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 8. in 
12. uro ter v sredo od 13.30 do 16.30) na naslovu Obči-
ne Ruše, Trg vstaje 11, Ruše. Razpisna dokumentacija 
je na voljo zainteresiranim osebam brezplačno. Dodatne 
informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati pri 
Trudi  Vene  preko  elektronske  pošte,  naslov  e-pošte: 
truda.vene@ruse.si.

8. Kraj in rok za predložitev vlog: ponudbe so lahko 
oddajo po pošti ali osebno v vložišču na naslovu Občina 
Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, v času uradnih ur do 
roka določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne 
glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča 
prispeti  do  spodaj  navedenega  roka,  sicer bodo štele 
za prepozne (prejemna teorija). Rok za oddajo ponudb 
je 6. 11. 2017 ob 10. uri. Vlogo morajo kandidati oddati 
v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Vlo-
ga – ne odpiraj«.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, 

morajo  kandidati  izpolnjevati  splošne  pogoje,  kot  jih 
določa 35. člen ZZDej ter pogoje določene s 6. členom 
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavno-
sti v Občini Ruše ter dodatne pogoje določene v razpisni 
dokumentaciji, in sicer:

– da je kandidat registriran za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet tega razpisa,

– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično uspo-
sobljen za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti,

– da  razpolaga  s  tehničnimi  sredstvi  za  izvajanje 
zobozdravstvene dejavnosti,

– dodatne  pogoje  določene  v  razpisni  dokumen-
taciji,

– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavno-
sti predpisana z zakonom.

10. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z na-

slednjimi merili: strokovna usposobljenost, strokovne 
izkušnje, delovni čas, strokovna usposabljanja.

Če dosežeta dva ali več kandidatov na podlagi po-
stavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, 
bo izbran kandidat, ki je dosegel večje število točk pri me-
rilu strokovna usposobljenost, če bo tudi po upoštevanju 
tega merila še vedno več kandidatov imelo enako število 
točk, bo imel prednost kandidat, ki je zbral večje število 
točk pri prvem  izmed spodaj naštetih meril po vrstnem 
redu kot so našteti: strokovne izkušnje, delovni čas, stro-
kovna  usposabljanja.  Če  bo  tudi  upoštevajoč  dodatna 
merila število dveh ali več najvišje rangiranih kandidatov 
enako, bo koncedent izbral koncesionarja z žrebanjem.

11. Pogoj za veljavnost vlog: kandidati morajo za 
veljavnost vloge predložiti finančno zavarovanje za re-
snost vloge,  in sicer bianco menico  in menično  izjavo 
v višini 2.000,00 EUR.

12. Kraj in čas odpiranja vlog: javno odpiranje po-
nudb bo 6. 11. 2017 ob 12. uri, v prostorih Občine Ruše, 
Trg vstaje 11, Ruše.

13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izi-
du javnega razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati pisno 
obveščeni predvidoma najkasneje v 30 dneh od roka za 
oddajo vlog.

14. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na raz-
pis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji ali 
dokumentaciji, ki ji je po vsebini enaka, na kateri je lahko 
samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je po-
trebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge.

Občina Ruše
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Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, ob-
javlja  na  podlagi  36.  člena Zakona  o  gospodarskih  jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 7. člena Odloka 
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na 
področju opravljanja pokopališke  in pogrebne dejavnosti 
ter  urejanju  pokopališč  v  Občini  Pivka  (Uradni  list  RS, 
št. 33/17)

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske 

javne službe na področju opravljanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti v Občini Pivka

1. Naročnik: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 
Pivka.

2.  Predmet  razpisa:  predmet  koncesije  je  24-urna 
dežurna služba za pogrebne dejavnosti, ki je obvezna ob-
činska gospodarska javna služba in pokopališka dejavnost, 
ki obsega upravljanje pokopališč in je izbirna lokalna javna 
služba. Za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavno-
sti  se  razpiše ena  koncesija  na območju Občine Pivka, 
tj.  pokopališča  v  krajih:  Dolnja  Košana,  Juršče,  Palčje, 
Pivka (staro in novo pokopališče), Suhorje, Šmihel, Trnje, 
Šilentabor in Zagorje. Koncesionar mora poleg storitev, ki 
so predmet tega razpisa, zagotavljati tudi določene stori-
tve, povezane s pogrebno dejavnostjo, ki se izvajajo po 
tržnih principih.

3. Trajanje koncesijske dejavnosti: Koncesija se bo 
podelila za dobo 10 let, s pričetkom 1. 1. 2018 in se lahko 
podaljša za največ polovico roka ob izpolnjevanju pogojev 
po tem razpisu.

4. Pogoji za ponudnika
Ponudnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki  izpol-

njuje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti 

in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustano-
vitveni akt

– da poda izjavo o izpolnjevanju pogojev o nekazno-
vanosti

– da ima zaposlene najmanj 4 osebe
– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za pokoj-

nika
– da ima tehnično in drugo opremo za izvedbo raz-

pisanih del
– da  zagotovi  ustrezno  zaščito  zaposlenih  v  zvezi 

s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki
– da zagotavlja prostore za poslovanje s strankami 

v Pivki
– da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov
– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba 

v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPPDej
– da poda izjavo, da bo v roku enega leta od uveljavi-

tve koncesije označil kataster grobov na terenu
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izku-

šnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, de-

lovne priprave in zadostno število delavcev, usposobljenih 
za opravljanje službe

– da predloži ustrezno garancijo za kvalitetno izvaja-
nje gospodarske  javne službe  in za morebitno povračilo 
škode koncedentu

– da ima poravnane davke in prispevke ter da ni 
v postopku prisilne  poravnave,  stečaja  ali  likvidacije  in 
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcij-
skega računa

– da zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti v okviru 
standardov in normativov.

Ponudniki lahko predložijo ustrezna jamstva, da bo 
ustrezna oprema, prostori in kader na voljo pred podpi-
som koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem 
razpisu.

V kolikor ponudnik nastopa v razpisu s podizvajal-
cem, veljajo za podizvajalca isti pogoji in kriteriji kot za 
glavnega ponudnika.

5. Prevzem  razpisne  dokumentacije:  celotna  raz-
pisna dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni 
strani naročnika na naslovu www.pivka.si.

6. Vprašanja ponudnikov
Ponudniki  lahko dobijo  informacije v zvezi z  izde-

lavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na 
osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu 
obcina@pivka.si.

Naročnik bo v najkrajšem času, najpozneje pa šest 
dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, objavil odgovo-
re na spletni strani naročnika na naslovu www.pivka.si. 
Vprašanja, ki prispejo na naslov naročnika po tem roku, 
se ne upoštevajo. Komunikacije s ponudniki o vprašanjih 
v zvezi z vsebino razpisa za podelitev koncesije v zvezi 
s pripravo ponudbe potekajo samo preko spletne strani 
naročnika.

Pred  pripravo  ponudbe  si  ponudnik  lahko  ogleda 
vsa pokopališča, ki so predmet razpisa. Ogled notranjo-
sti mrliških vežic je možen po predhodni najavi konce-
dentu na obcina@pivka.si.

7.  Sprememba  razpisne  dokumentacije:  naročnik 
si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo 
na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila 
najkasneje pet dni pred rokom za predložitev ponudb. 
V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne do-
kumentacije  bo  naročnik,  glede  na  obseg  in  vsebino 
sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predlo-
žitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot 
odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel 
ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in 
so obvezujoči za vse ponudnike. Ponudbe, ki ne bodo 
upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh do-
datkov, bodo štete za nepravilne in bodo izločene.

8.  Postopek  za  oddajo  ponudbe:  ponudnik  odda 
ponudbo v zapečatenem ovitku, na katerem je prilepljen 
obrazec ovojnica, ki je priložen na koncu razpisne do-
kumentacije. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno 
pošiljko po pošti  ali  osebno na naslov: Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka – sprejemna pisarna. 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila 
vročena na naslov do 14. 11. 2017 do 9. ure. V primeru, 
da ponudba ni označena kot je to zahtevano v tej točki, 
naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe 
ali za založitev ponudbe.

9. Spremembe in umik ponudbe:
– Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali 

zamenjati  do poteka  roka za predložitev ponudbe, ne 
da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za 
resnost  ponudbe,  pod  pogojem,  da  je  poslal  naročni-
ku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki 
obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.

– Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se 
mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu 
z zahtevami, kot se to zahteva v razpisni dokumenta-
ciji  z osnovno ponudbo z oznako »SPREMEMBA« ali 
»UMIK«.

– V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponud-
be v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova 
ponudba ocenjena kot nepravilna.

– Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik 
ne more več spremeniti oddane ponudbe,  je dopolniti 
ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. 
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Izključno naročnik sme, v soglasju s ponudnikom, popra-
viti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb, 
po zaključenem postopku odpiranja ponudb,  lahko pa 
tako ponudbo zavrne.

– Umik ponudbe v času po poteku roka za predlo-
žitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (na-
vedene  v  ponudbi),  bo  imel  za  posledico  unovčenje 
garancije za resnost ponudbe.

10. Odpiranje in vrednotenje ponudb
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opra-

vila odpiranje ponudb dne 14. 11. 2017 ob 10. uri, v pro-
storih Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
sejna soba, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstav-
niki  ponudnikov  navzoči  ali  ne.  Navzoči  predstavniki 
ponudnikov  pred  začetkom  javnega  odpiranja  izročijo 
strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na 
javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili 
pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku 
odpiranja ponudb.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravo-
časne in nepravilno opremljene ponudbe in jih neodprte 
vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so 
označene  z  »OBVESTILO  O  UMIKU  PONUDBE«  in 
bo vse ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, vrnila 
neodprte ponudnikom. Pri odpiranju ponudb bodo obja-
vljeni osnovni podatki o ponudniku in merilo. Zahtevani 
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti in sposob-
nosti ponudnikov se bodo preverjali v postopku ocenje-
vanja ponudb. O odpiranju ponudb bo komisija sproti 
sestavljala  zapisnik.  Po  en  izvod  zapisnika  prejmejo 
navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudni-
ki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti 
najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju ponudb.

Postopek  razpisa  vodi  komisija,  ki  jo  bo  imeno-
val razpisovalec. O izbiri koncesionarja odloči naročnik 
z upravno odločbo.

11. Način ocenjevanja ponudb: merilo za ocenjeva-
nje ponudb je višina koncesijske dajatve (v odstotku od 
letnega prometa brez DDV). Za letni promet se štejejo 
prihodki od pobiranja grobnin ter najemnin in uporabnin 
mrliških vežic. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil viš-
jo koncesijsko dajatev (višji odstotek od letnega prome-
ta). V kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako višino 
koncesijske dajatve, se bo izbor koncesionarja izvedel 
s pogajanji.

Občina Pivka

Št. 302-2/2017-JT  Ob-3221/17

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  – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči  za  razvoj  gospodarstva  v Mestni  občini  Celje 
(Uradni  list  RS,  št.  76/15)  ter  Uredbe  Komisije  (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis, Mestna občina Celje objavlja

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva  
v Mestni občini Celje za leto 2017 za mikro, mala  

in srednje velika podjetja (MSP)
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem raz-

pisu  se  dodeljujejo  z  namenom uresničevanja Stra-
tegije  za  razvoj  gospodarstva  Mestne  občine  Celje 
2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta 
Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 
ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavlja-

nje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, 
pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih 
potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega 
in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in ino-
vativnosti v občini.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet  javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na po-
dročju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih 
o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih  in nemateri-
alnih investicij,

– Ukrep  2:  sofinanciranje  stroškov  komunalnega 
prispevka

– Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih pro-
storov,

– Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in od-
piranja novih delovnih mest,

– Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkuba-
torjih in tehnoloških parkih,

– Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in in-
ternacionalizacije podjetništva.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-

čine Celje za leto 2017 v višini 200.000,00 EUR (prora-
čunska postavka 410201 Financiranje ukrepov za spod-
bujanje gospodarstva). Predvidena okvirna sredstva po 
področjih so sledeča:

– 70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in ne-
materialnih investicij (ukrep 1)

– 50.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunal-
nega prispevka (ukrep 2)

– 35.000  EUR  za  projekte  v  katere  vstopa MOC 
s področja podjetništva in gospodarstva:

– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov 
v višini 15.000,00 EUR (ukrep 3)

– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpira-
nja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)

– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih 
in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)

– 45.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije 
in internacionalizacije podjetništva (ukrep 6).

Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, 
navedenih v tem razpisu. Vsak ukrep zahteva oddajo 
samostojne vloge na predpisanih obrazcih v samostojni 
zaprti pisemski ovojnici. V primeru, če se bo prijavitelj 
prijavil na več ukrepov, bo lahko prejel finančno vzpod-
budo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega bo 
prejel najvišje število vlog od vseh oddanih vlog istega 
vlagatelja, v primeru oddaje vloge za ukrep sofinanci-
ranja samozaposlovanja in odpiranja delovnih mest in 
druge ukrepe, pa poleg ukrepa sofinanciranja samoza-
poslovanja  in odpiranja novih delovnih mest še za en 
ukrep, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih odda-
nih vlog prejel najvišje število točk.

Kvote po posameznih področjih so orientacijske in 
se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posame-
znih ukrepih, podelijo med druge ukrepe po prioritetah: 
ukrepi 4, 3, 5, 2, 1 in 6.

IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju ob-

čine
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar 

gre za sofinanciranje samozaposlitve.
Za podjetje se po tem razpisu šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro,  mala  in  srednja  velika  podjetij  (MSP)  iz 

člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES.
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Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje 
za že izvedene aktivnosti.

Upravičenci  lahko  uveljavljajo  pomoči  de minimis 
za stroške za obdobje od 1. 11. 2016 do 1. 10. 2017.

Pomoč odobrena po pravilu de minimis, lahko pokri-
va do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV); razen za 
ukrepe 1, 2, 3 in 6, pri katerih je pomoč do največ 50 % 
upravičenih stroškov (brez DDV).

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena pod-
jetja, ki:

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu 

o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reše-

vanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti,

– nimajo  poravnanih  finančnih  obveznosti  do  ob-
čine,

– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obve-
znosti do delavcev,

– ne izpolnjujejo drugih pogojev, določeni pri posa-
meznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo;

– delujejo na področju predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o usta-
novitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali  količine zadevnih proizvodov,  ki  so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če  je pomoč pogojena s  tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pomoči de minimis po tem razpisu se lahko dodelijo 
pod  pogojem,  da  upravičenec  v  izogib morebitni  pre-
seženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči  po  drugih  predpisih,  pred  dodelitvijo  sredstev 
poda pisno izjavo o:

– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,

– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni 
in še ne izplačani de minimis pomoči,

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

– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi 
podjetij.

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno pove-
zane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo 
dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom 
daje prednost pred uvoženimi.

Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za 
cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo 
dejavnost tovornega prometa.

Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč 
dodeljena  po  pravilu  »de  minimis«  v  skladu  z  Ured-
bo  Komisije  (EU)  št.  1407/2013  z  dne  18.  decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 
352, 24. 12. 2013) ter o znesku »de minimis« pomoči.

Občina  bo  kot  dajalec  pomoči  hranila  evidence 
o  individualni  pomoči  »de minimis«  10  let  od  datuma 
dodelitve pomoči.

V zvezi z  istimi upravičenimi stroški se pomoč de 
minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če 
bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena 
intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih iz-
jemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podje-
tju, ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 

treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države,  občine  ali  Unije  (v  primeru  podjetij,  ki  deluje-
jo v komercialnem cestnem  tovornem prevozu, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

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

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

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

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

(d)  podjetje,  ki  je  delničar  ali  družbenik  drugega 
podjetja,  na  podlagi  dogovora  z  drugimi  delničarji  ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje.

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo 
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 
360/2012.

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR 
oziroma 100.000 EUR).

V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih
Vsi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije, 

ki  je objavljena na spletni strani Mestne občine Celje, 
https://moc.celje.si/javna-narocila.

1. ukrep: Sofinanciranje materialnih in nematerial-
nih investicij

Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in 
zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinan-
ciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

Upravičeni stroški za materialne investicije na ob-
močju občine po tem razpisu so:

– stroški nakupa, urejanja  in opremljanja zemljišč 
na območju občine,

– stroški pridobivanja projektne in investicijske do-
kumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih 
prostorov,

– stroški nakupa proizvodne opreme in celovita ob-
nova obstoječe proizvodnje.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški  nakupa patentov,  licenc,  know-how-a ali 

nepatentiranega  tehničnega  znanja  ter  programske 
opreme za proizvodne procese.

Neupravičeni  stroški  so  stroški  nakupa  drobnega 
inventarja in pohištva.

Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju ob-

čine  in  investirajo v  razvoj  ter  razširitev dejavnosti  ter 
podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar  investirajo 
v dejavnost na območju občine, in

– ki opravljajo glavno dejavnost  razvrščeno v na-
slednja področja, oddelke, skupine  in razrede skladno 
z  Uredbo  o  standardni  klasifikaciji  dejavnosti  (Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, 
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Infor-
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macijske in komunikacijske dejavnosti, M – strokovne, 
znanstvene  in  tehnične  dejavnosti,  pri  dejavnosti  S  – 
Druge dejavnosti pa le, v kolikor se nanašajo na dejav-
nost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih 
centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter 
I – gostinstvo.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih 
sredstev za kritje stroškov posamezne investicije.

Materialna in nematerialna investicija mora ostati 
v lasti upravičenca najmanj 5 let.

Višina pomoči je omejena na največ 50 % upraviče-
nih stroškov oziroma največ do višine 10.000 EUR na 
posameznega upravičenca.

2. ukrep: Sofinanciranje stroškov komunalnega pri-
spevka

Namen  sofinanciranja  stroškov  komunalnega  pri-
spevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in 
investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in 
inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest 
s  ciljem vzpostavitev boljših možnosti  za gospodarski 
razvoj.

Upravičeni stroški so:
– stroški komunalnega prispevka.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke IV. tega 

razpisa ter:
– ki  investirajo v  razvoj  in  razširitev dejavnosti,  in 

podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar  investirajo 
v območju občine;

– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v na-
slednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS,  št.  69/07  in  17/08): C – Predelovalne dejavnosti, 
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Infor-
macijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne, 
znanstvene  in  tehnične  dejavnosti.  Izjemoma  so  mo-
goči  upravičenci,  ki  opravljajo  tudi  glavno  dejavnost: 
S – Druge dejavnosti – v kolikor se nanašajo na dejav-
nost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih 
centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter 
I – gostinstvo.

Prejemnik  pomoči  mora  zagotoviti  vsaj  25 %  la-
stnih sredstev za kritje stroškov komunalnega prispevka. 
Upravičenec mora izvajati dejavnost s stavbi, ki stoji na 
zemljišču/ih, ki so bile predmet sofinanciranja v občini 
najmanj 5 let po zaključku investicije.

Do sredstev  je podjetje upravičeno v primeru, da 
ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispe-
vek.

Višina  pomoči  je  omejena  na  največ  50 %  upra-
vičenih  stroškov  oziroma  največ  do  skupne  višine 
20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.

3.  ukrep:  Sofinanciranje  najemnin  poslovnih  pro-
storov

Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodar-
skega razvoja s poudarkom razvoja starega mestnega 
jedra in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev 
praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in 
območju dela mestnega predela Breg.

Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslov-
nih  prostorov  za  območje  Starega mestnega  jedra  in 
Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 83/16) in traja od 
dneva opravljanja poslovne dejavnosti, to je od dneva, 
ko je poslovni prostor odprt za potrošnike in uporabnike 
storitev, vendar največ za obdobje od 1. 11. 2016 dalje 
do 1. 10. 2017. Najvišje možno sofinanciranje najemnine 
je do 50 % najemnine oziroma največ 5 EUR/m2, skupaj 

pa največ 1.000,00 EUR na posameznega upravičenca. 
Upravičen  strošek  je  neto  najemnina  (brez  vključenih 
davčnih  dajatev)  in  brez  stroškov  obratovanja.  V  pri-
meru  dvoma  o  višini  najemnine,  si  komisija  pridržuje 
pravico preverjanje tržne najemnine skladno Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) in Pravilnik 
o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine 
Celje v najem (Uradni list RS, št. 8/17).

Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. točke tega 
razpisa, ki najemajo ali že imajo najete poslovne prosto-
re v Mestni občini Celje.

Višina sofinanciranja  je do 50 % upravičenih stro-
škov (brez vključenega DDV), vendar največ 5 EUR/m2 
oziroma do skupnega zneska 1.000,00 EUR na posa-
meznega upravičenca.

4. ukrep: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpi-
ranja novih delovnih mest

Namen pomoči  je povečevanje števila zaposlenih 
in  ustvarjanje  novih  delovnih  mest  ter  zmanjševanje 
brezposelnosti.

Upravičeni stroški so:
– stroški za  realizacijo samozaposlitve v višini do 

12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v vi-

šini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev  registrirano brezposelnega 

iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno 
izobrazbo  v  višini  do  12 mesečnih  plačanih  obveznih 
prispevkov.

Upravičeni  stroški  se  upoštevajo  za  obdobje  od 
1. 11. 2016 do 1. 10. 2017.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve 
so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju 
občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o go-
spodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini 
in  glavni  poklic  in  je  tudi  poslovni  sedež  na  območju 
občine in so se samozaposlili od 1. 11. 2016 in še niso 
zaprosili za pomoč iz tovrstnih razpisov.

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih 
delovnih mest so podjetja iz točke II. tega javnega raz-
pisa,  ki  imajo  poslovni  sedež  na  območju  občine  in 
podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če ima-
jo  na  območju  občine  poslovni  prostor  in  zaposlujejo 
za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru 
na območju občine. Do sredstev  je podjetje upraviče-
no v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe 
s  stalnim  bivališčem  na  območju  občine  in  v  kolikor 
nova  zaposlitev  pomeni  povečanje  skupnega  števila 
zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez 
upoštevanja upokojitev.

Kot nove zaposlitve se štejejo zaposlitve novih de-
lavcev od 1. 11. 2016 in za katere še ni bila dodeljena 
pomoč iz tovrstnih razpisov.

Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registri-
rano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja 
iz točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež 
na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež 
izven  občine,  če  imajo  na  območju  občine  poslovni 
prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti 
v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev 
je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane-
ga brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno 
bivališče na območju občine.

Vsaka  sofinancirana  zaposlitev  mora  trajati  naj-
manj dve leti. V primeru, da upravičenec za zaposleno 
osebo oziroma zase v primeru samozaposlitve prejme 
subvencijo  tudi  s  strani  državnih,  evropskih  ali  drugih 
virov, mora trajati zaposlitev osebe še najmanj 2 leti po 
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obdobju sofinanciranja iz drugih virov, kar upravičenec 
dokazuje s podaljšanjem pogodbe in drugimi ustreznimi 
dokazili.

Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stro-
škov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posa-
meznega prijavitelja.

5. ukrep: Sofinanciranje zagona podjetij v  inkuba-
torjih in parkih

Namen pomoči je spodbujanje zagona podjetij v su-
bjektih  inovativnega  okolja  (podjetniških  inkubatorjih, 
tehnoloških parkih)  in spodbujanje ustanavljanja novih 
tehnoloških in inovativnih podjetij.

Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave prototipa,
– stroški dela redno zaposlenih do 3 bruto minimal-

nih mesečnih plač,
– stroški najema poslovnih prostorov v inkubatorju 

oziroma v tehnološkem parku.
Upravičeni  stroški  se  upoštevajo  za  obdobje  od 

1. 11. 2016 do 1. 10. 2017.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke II. tega 

javnega razpisa, ki  imajo poslovni sedež na območju 
občine,  gre  za mlado  podjetje,  registrirano  po  1.  11. 
2014, in imajo na dan objave tega razpisa v Uradnem 
listu RS  sklenjeno  pogodbo  o  članstvu  v  inkubatorju 
oziroma  tehnološkem  parku  in  plačano  članarino  za 
to članstvo ter  izpolnjuje enega od spodaj navedenih 
pogojev:

– podjetje je prejemnik investicije semenskega ka-
pitala s strani zasebnega ali javnega vlagatelja

– podjetje je prejemnik sredstev s strani Slovenske-
ga podjetniškega sklada – razpisa P2, ali

– podjetje je sodelovalo na tekmovanju Start:up 
leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % maksimalnega števila 
točk oziroma doseglo vidnejšo uvrstitev na primerljivem 
domačem ali tujem tekmovanju.

Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stro-
škov za izdelavo prototipa in stroške redno zaposlenih 
ter do 50 % za najem poslovnih prostorov, vendar največ 
do zneska 2.500,00 EUR na posameznega upravičenca. 
ob tem ni dovoljeno dvojno sofinanciranje, tj. sofinanci-
ranje stroškov, za katre je upravičenec že prejel sredstva 
iz drugih javnih virov.

6. ukrep: Sofinanciranje stroškov promocije in inter-
nacionalizacije poslovanja

Namen sofinanciranja stroškov promocije je spod-
buditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih 
sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način pro-
movirati razvoj novih proizvodov in storitev.

Namen sofinanciranja stroškov internacionalizacije 
je  povečanje  mednarodnega  gospodarskega  sodelo-
vanja (predvsem izvoza), podporo  iskanju tujih naložb 
v gospodarstvo v regiji, podporo graditvi lastnih bla-
govnih znamk poslovnih subjektov v regiji, podporo in 
ozaveščanje novih načinov sodelovanja ter iskanja ra-
zvojnega kapitala.

Upravičeni stroški so:
– stroški  najema,  postavitev  in  delovanje  stojnice 

na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali 
v tujini za aktivne udeležence sejma (razstavljalce).

Upravičeni  stroški  se  upoštevajo  za  obdobje  od 
1. 11. 2016 do 1. 10. 2017.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke IV. tega 
javnega  razpisa,  ki  imajo  poslovni  sedež  na  območju 
občine in za to promocijo niso prejeli sredstev iz drugih 
javnih virov.

Višina sofinanciranja  je do 50 % upravičenih stro-
škov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posa-
meznega upravičenca.

VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora  prispeti  ne  glede  na  način  pošiljanja 

v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje, najkasneje do petka, 3. 11. 2017, do 
13. ure.

Prijava  na  razpis  mora  biti  izdelana  izključno  na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpol-
njena v slovenskem jeziku.

V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, 
za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge v eni 
kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le 
tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici za vsak 
ukrep posebej na naslov Mestne občine Celje, Glavna 
pisarna, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno 
prilepiti  pravilno  izpolnjen  in označen obrazec št.  0  iz 
razpisne dokumentacije.

VII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu 

s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila po-

rabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali 
so bila dodeljena na podlagi  neresničnih podatkov ali 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina 
na  predlog  pristojnega občinskega upravnega organa 
zahtevala  vračilo  dodeljenih  sredstev  s  pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje.

VIII. Reševanje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označe-

nih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od 
roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih 
programov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje po-
nudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika 
o  postopkih  za  izvrševanje  proračuna  Republike  Slo-
venije  (Uradni  list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011  in 3/13) ne bo  javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pi-
semske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Če  vloga  ne  bo  popolna,  bo  prijavitelj  obveščen 
s pozivom na dopolnitev izključno po elektronski pošti. 
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za pri-
spele z datumom prispetja dopolnitve. S tem datumom 
bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Nepopol-
ne  vloge,  ki  jih  prijavitelj  ne  bo  dopolnil  v  določenem 
roku, bo komisija zavrgla. Rok, določen za dopolnitev, 
bo začel šteti naslednji dan po pošiljanju elektronskega 
sporočila  na  kontaktni  naslov  vlagatelja,  ne  glede  na 
to, kdaj je elektronsko pošto vlagatelj dejansko prebral. 
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neu-
strezne zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele v predpi-
sanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo 
obravnavane.

Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga 
po posameznem vlagatelju.

V primeru oddaje dveh ali več vlog se šteje tista, ki 
je bila oddana zadnja. Vlagatelju se lahko podeli sub-
vencija za več različnih ukrepov le, če gre za v razpisu 
navedeno dopustno kumulacijo ukrepov, vendar največ 
do  skupne  višine  20.000,00  EUR  za  vse  ukrepe,  za 
katere je vlagatelj podal vlogo in je za njih bila ugoto-
vljena  upravičenost  podelitve.  V  primeru  nedopustne 
kumulacje  ukrepov,  bo  vlagatelj  lahko  prejel  finančno 
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vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za ka-
terega bo prejel najvišje število vlog od vseh oddanih 
vlog istega vlagatelja, v primeru oddaje vloge za ukrep 
sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja delovnih 
mest  in druge ukrepe, pa poleg ukrepa sofinanciranja 
samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest še 
za en ukrep, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih 
oddanih vlog prejel najvišje število točk.

Natančni  postopek določitve  višine  sofinanciranja 
ter merila za ocenjevanje so določeni v razpisni doku-
mentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.

IX. Izid razpisa
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-

nuje  župan.  O  izidu  javnega  razpisa  bodo  prijavitelji 
obveščeni z odločbo v roku 15 dni od obravnave vlog 
na komisiji.

Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji pro-
sti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli 
le določen del razpoložljivih sredstev.

X. Dodatne informacije: brezplačno razpisno doku-
mentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani 
Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila. 
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo  lahko za-
interesirani vlagatelji zastavijo  izključno po elektronski 
pošti na naslov: mestna.obcina.celje@celje.si do vključ-
no  19.  10.  2017  do  15.  ure. Mestna  občina Celje  bo 
odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne 
dokumentacije najkasneje do 23. 10. 2017 do 15.30.

Mestna občina Celje
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Javne dražbe

 Ob-3182/17

Radiotelevizija  Slovenija,  Javni  zavod,  Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana, na podlagi 2., 21.  in 33.  člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUU-
JFO,  v  nadaljevanju:  ZSPDSLS)  in  30.  člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 
v nadaljevanju: Uredba), objavlja

javno dražbo
za prodajo reportažnega vozila z opremo
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 

dražbe: Radiotelevizija Slovenija,  Javni  zavod, Kolod-
vorska  2,  1550  Ljubljana,  matična  številka:  5056497, 
identifikacijska številka za DDV: SI29865174.

2. Opis predmeta prodaje
Premičnina,  rabljeno  motorno  vozilo  (reportažno 

vozilo RA12),  znamka  vozila MERCEDES BENZ,  ko-
mercialna  oznaka  ACTROS  2540  L,  številka  šasije 
WDB9502141K464453,  leto  izdelave  2000,  moč  mo-
torja 290 kW, z delovno prostornino 11946 ccm, število 
prevoženih km 121.900 (na dan 1. 8. 2017), z vgrajeno 
A/V opremo.

Vozilo je neregistrirano in v dobrem voznem stanju.
3.  Izklicna  cena  in  najnižji  znesek  višanja:  izklic-

na cena je 141.750,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
1.000,00 EUR.

4. Način in rok plačila kupnine
Uspeli dražitelj mora kupnino, zmanjšano za višino 

vplačane varščine, plačati v roku 15 dni od sklenitve po-
godbe oziroma izdaje računa na transakcijski račun pro-
dajalca pri Banki Slovenija: IBAN RTV Slovenija: SI56 
0110 0603 0355 106, BIC: BSLJSI2X, namen plačila: 
»javna dražba – kupnina za reportažno vozilo RA12«.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistve-
na sestavina pravnega posle.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala ustno v slovenskem jeziku dne 14. 11. 2017, v pro-
storih RTV Slovenija – Komercialna služba (I. nadstro-
pje, sejna soba), Komenskega ulica 7, 1000 Ljubljana, 
z začetkom ob 13. uri.

6. Višina varščine
Ponudniki  morajo  pred  datumom  javne  draž-

be  plačati  varščino  v  višini  10 %  izklicne  cene,  to  je 
14.175,00 EUR, na transakcijski račun pri Banki Sloveni-
ja: IBAN RTV Slovenija: SI56 0110 0603 0355 106, BIC: 
BSLJSI2X,  sklic  00  20170212,  namen  plačila:  »javna 
dražba – varščina za reportažno vozilo RA12«.

Z  vplačilom  varščine  sprejme  ponudnik  razpisne 
pogoje, pravila javne dražbe, besedilo prodajne pogod-
be in obveznost pristopiti na javno dražbo.

Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju šte-
la  v  kupnino.  Ponudnikom,  ki  ne  bodo  uspeli,  pa  bo 
varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po opravljeni 
javni dražbi.

Vplačana varščina se ne vrne:
– če  ponudnik,  ki  je  vplačal  varščino,  ne  pristopi 

k javni dražbi,
– če uspešni dražitelj ne bo sklenil pogodbe,
– če uspešni dražitelj ne plača kupnine.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene 
z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po končani 
dražbi.

8. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled  premičnine,  ki  je  predmet  javne  draž-

be,  bo  organiziran  dne  26.  10.  2017,  s  pričetkom  ob 
10. uri. Interesenti se naj za ogled prijavijo najkasneje 
dan pred ogledom, na elektronski naslov: javna.naro-
cila@rtvslo.si, s pripisom: »Ogled vozila RA12 – javna 
dražba«.  Ogled  premičnine  bo  na  naslovu  Cvetkova 
ulica 1, 1000 Ljubljana, lokaciji bivšega podjetja Skupi-
na Viator&Vektor, družba za upravljanje podjetij, d.d. – 
v stečaju (sedaj Benussi d.o.o.), kjer ima naročnik najeto 
garažo za svoja vozila.

Vsi, ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem 
terminu zglasijo na dvorišču zgoraj navedene  lokacije 
ogleda.

9.  Ustavitev  postopka:  organizator  javne  dražbe 
oziroma prodajalec premičnine na podlagi objave javne 
dražbe ni zavezan k skleniti pogodbe o prodaji premič-
nine z uspelim dražiteljem. Javni zavod RTV Slovenija 
oziroma pooblaščena osebe s soglasjem predstojnika, 
lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne draž-
be  ustavi  brez  obrazložitve,  pri  čemer  se  dražiteljem 
povrne  izkazane  stroške.  Odškodninska  odgovornost 
zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli draži-
teljem je pri tem izključena.

10. Prenos  in  izročitev  premičnin:  prenos  in  izro-
čitev prodanega motornega vozila se opravi po plačilu 
celotne kupnine. Kupec mora vozilo prevzeti in odpeljati 
v roku 10 dni od plačila celotne kupnine.

11. Davščine in ostali stroški: motorno vozilo je že 
bilo registrirano v Republiki Sloveniji, zato ni predmet 
obdavčitve z davkom na motorna vozila. Vse morebitne 
stroške, povezane s prenosom lastništva, in druge stro-
ške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec.

12. Sodelovanje na javni dražbi in njeni pogoji (na-
čin, mesto in rok oddaje vseh zahtevanih dokumentov)

Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati:
– podatke o dražitelju (Obrazec 1 v prilogi),
– izjava dražitelja (v prilogi),
– potrdilo o vplačani varščini,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 

ni zastopnik.
Na javni dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, kate-

rih dokumenti bodo prispeli v zaprti ovojnici do 13. 11. 
2017 do 14. ure, na naslov: Javni zavod RTV Slovenija, 
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, po pošti ali osebno na 
Vložišče.  Na  sprednji  strani  ovojnice  mora  biti  nave-
deno: »Ne odpiraj – javna dražba – RA12«. Na zadnji 
strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov 
ponudnika.

Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
in ne bo prispela do organizatorja javne dražbe, ta za to 
ni odgovoren.

Predmet prodaje bo prodan po načelu videno – ku-
pljeno, pri čemer se šteje, da dražitelj ob pristopu k javni 
dražbi pozna stanje vozila in vgrajene A/V opreme, zato 
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbene 
ne bodo upoštevane.

Dražbo vodi član Komisije,  imenovane s sklepom 
št. 01-178/2017 z dne 27. 6. 2017 ter je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Takrat ko-
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misija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet jav-
ne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba 
neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče po-
dati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Mo-
rebitne spore reši komisija.

13. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi.
1. Če je dražitelj samo eden, je predmet prodaje 

prodan za izklicno ceno.
2. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
3. Če sta dražitelja dva ali  jih  je več, ki dražijo 

najvišjo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne 
zviša cene.

14. Dodatne informacije o predmetu prodaje in javni 
dražbi

Objava  javne  dražbe  s  prilogami  je  dostopna  na 
spletni  strani  organizatorja  javne  dražbe  (http://www.
rtvslo.si/razpisi). Za dodatne informacije o  javni dražbi 
lahko interesenti pišejo na elektronski naslov javna.na-
rocila@rtvslo.si s pripisom: »Javna dražba RA-12«.

To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu 
RS in na spletni strani RTV Slovenija: www.rtvslo.si/raz-
pisi.

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
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Javni  zdravstveni  zavod  Mariborske  lekarne  Ma-
ribor, Minařikova  ulica  6, Maribor,  na  podlagi  Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, s spremembami in 
dopolnitvami)  in Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, s spremembami in dopolnitvami) objavlja

2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin Javnega zdravstvenega 

zavoda Mariborske lekarne Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Javni 

zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minaři-
kova ulica 6, Maribor.

II. Predmet prodaje in izklicna cena:
1. poslovni prostor
v pritličju stavbe (lega: ulični) na naslovu Kraigher-

jeva ulica 3, Lenart v Slovenskih goricah, v neto tlorisni 
izmeri 184,50 m2, posamezni del št. 4 v stavbi št. 832 
k.o. Lenart v Slovenskih goricah, poslovni prostor, 
ID znak dela stavbe 532-832-4, energetski razred: E.

Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 76.500,00 EUR.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

izklicne cene za nepremičnino je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne draž-

be
Prodajna  pogodba,  katero  najuspešnejši  dražitelj 

sklene  najkasneje  v  roku  15  dni  po  zaključku  javne 
dražbe.

Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stav-
ka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil 
od nakupa in  ima Javni zdravstveni zavod Mariborske 
lekarne Maribor pravico zadržati vplačano varščino, kot 
to izhaja tudi iz VIII. točke tega razpisa javne dražbe.

V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od sklenitve 

prodajne pogodbe na transakcijski račun prodajalca, ki 
bo naveden v prodajni pogodbi.

Plačilo celotne kupnine v roku, določenem v IV. toč-
ki  tega  razpisa  javne  dražbe,  je  bistvena  sestavina 
prodajne  pogodbe. Če  kupec  ne  poravna  kupnine  na 
določen način  in v določenem roku, se šteje prodajna 
pogodba za razdrto. Prodajalec bo kupcu izročil original 
overjene prodajne pogodbe v roku 3 dni po predložitvi 
pogodbe s strani FURS, v kolikor bo šlo za plačilo davka 
na promet nepremičnin.

VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna 
dražba se bo vršila v prostorih Javnega zdravstvenega 
zavoda Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 
Maribor, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 26. 10. 2017 
ob 12. uri.

VII.  Višina  varščine:  dražitelji  morajo  do  vključno 
dne 20. 10. 2017 plačati varščino v višini 10 % od na-
vedene  izklicne  cene,  in  sicer  na  transakcijski  račun 
Javnega  zdravstvenega  zavoda  Mariborske  lekarne 
Maribor, št. 01270-6030275190 (Banka Slovenije) UJP 
Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »varščina« ter po-
slati  dokazilo  o  plačilu  varščine  na  elektronski  naslov 
tanja.bauer@mb-lekarne.si.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Uspelemu  dražitelju  bo  vplačana  varščina  všteta 

v  kupnino,  neuspelim  dražiteljem  pa  bo  brezobrestno 
vrnjena v roku 10 dni po dnevu opravljene dražbe.

Dražitelji, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziro-
ma pred draženjem odstopijo in ne sprejmejo niti izklicne 
cene, nimajo pravice do vračila varščine. Če dva ali več 
dražiteljev dražijo  isto nepremičnino  in zanjo ponujajo 
enako ceno, se šteje, da nepremičnina ni prodana, do-
kler eden od dražiteljev ne zviša cene.

Organizator  javne  dražbe  zadrži  plačilo  kupčeve 
varščine tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne 
pogodbe ali ne plača kupnine.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na  javni  dražbi  lahko  sodelujejo  pravne  osebe 

s sedežem na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma 
državljani države članice EU.

– Dražitelji se morajo na dan javne dražbe osebno 
oglasiti na kraju dražbe od 11.30 do najkasneje 11.50 ter 
ob prijavi na dražbo nepremičnine predložiti naslednje 
dokumente v originalu in v slovenskem jeziku:

– Potrdilo o plačilu varščine (original) in priložena 
celotna številka TRR računa (št. banke in št. računa) za 
primer vračila varščine,

– Osebni dokument s  fotografijo na vpogled (fi-
zične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in poobla-
ščenci),

– Davčno  številko  oziroma  ID  številko  za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,

– Pravne osebe: izpisek iz sodnega/poslovnega 
registra oziroma  izpisek  iz  registra društev pri upravni 
enoti  (društva)  in potrdilo Davčne uprave RS – Davč-
nega urada o plačanih davkih in prispevkih, dokazili ne 
smeta biti starejši od 30 dni,

– Fizične  osebe:  potrdilo  Davčne  uprave  RS  – 
Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, v pri-
meru, da je dražitelj s.p. še izpisek iz poslovnega regi-
stra Slovenije, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni,

– Pooblaščenci  morajo  pred  pričetkom  javne 
dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno poo-
blastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni 
dokument na vpogled.

– Državljani oziroma pravne osebe države članice 
EU morajo predložiti dokazila, ki  jih  izdajajo  institucije 
v njihovih državah, ki so enakovredne  institucijam, od 
katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane 
oziroma pravne osebe. V kolikor takšnih dokazil – po-
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trdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, 
pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javijo, da imajo plačane davke in prispevke.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, za-
interesirane osebe ne morejo pristopiti na javno dražbo.

Po prijavi na dražbo pa do zaključka draženja izbra-
ne nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati prostora, 
kjer se odvija javna dražba, oziroma če prostor zapusti-
jo, se vanj ne morejo več vrniti.

X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnina  je  naprodaj  po  načelu  »videno  – 

kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo 
upoštevane.  Prodajalec  ne  prevzema  nobenih  obve-
znosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljene površine 
posameznega dela v katastru stavb.

– Pri nepremičnini je v izklicni ceni zajeta vsa opre-
ma, ki se morebiti nahaja v nepremičnini.

– Novi lastnik mora na lastne stroške urediti prenos 
imetništva komunalnih in drugih priključkov pri posame-
znih distributerjih.

– Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača 
kupec.

– Prodajalec nosi stroške overitve pogodbe, kupec 
pa davek na promet z nepremičninami ali DDV v prime-
ru, če sta obe pogodbeni stranki zavezanki za DDV, pri 
čemer morata  v  slednjem  primeru  pravočasno  podpi-
sati  izjavo o pravici do odbitka celotnega DDV. Kupec 
poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske 
pravice, vključno z notarskimi stroški.

– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

– Javna  dražba  za  nepremičnino  je  končana,  ko 
voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.

– Javno dražbo bo izvedla Komisija Javnega zdra-
vstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor za vo-
denje postopka prodaje. Ugovore proti dražbenemu po-
stopku  je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik 
o  poteku  javne  dražbe.  Ugovore  rešuje  Komisija  za 
vodenje postopka prodaje.

XI. Informacije
Vsa  vprašanja  o  nepremičnini  in  pogojih  jav-

ne  dražbe  lahko  interesenti  naslovijo  na  elektronski 
naslov  tanja.bauer@mb-lekarne.si  ali  pokličejo  na 
tel. 02/450-27-83 (centrala zavoda) (od ponedeljka do 
petka med  10.  in  12.  uro).  Kontaktna  oseba  je Tanja 
Bauer.

Ogled  nepremičnine  bo mogoč  vsak  delovni  dan 
od ponedeljka do petka od 12. do 13.30, po predhodni 
najavi na elektronski naslov: tanja.bauer@mb-lekarne.si 
ali tel. 02/450-27-83 (centrala zavoda). Kontaktna oseba 
je Tanja Bauer.

XII. Ustavitev postopka: direktor zavoda ali Komisi-
ja za vodenje postopka prodaje s soglasjem direktorja 
zavoda lahko do sklenitve pravnega posla brez obra-
zložitve  in  brez  odškodninske  odgovornosti  postopek 
prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne morebitna 
že plačana varščina, brez zamudnih obresti.

Javni zdravstveni zavod  
Mariborske lekarne Maribor
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Svet  zavoda  Osnovne  šole  Bršljin,  Kočevarjeva 
ulica 40, 8000 Novo mesto, na podlagi Zakona o orga-
nizaciji  in financiranju vzgoje  in  izobraževanja  (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 
46/16 in 49/16 – popr.) in sklepa 3. seje Sveta zavoda 
Osnovne šole Bršljin, Novo mesto, z dne 28. 9. 2017, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– potrdilo o izobrazbi – overjeno,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo 

za pravosodje), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– potrdilo  sodišča,  da  oseba ni  v  kazenskem po-
stopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna ob-
tožnica  (s priloženo  izjavo, da pri kateremkoli drugem 
sodišču  –  izven  kraja  prebivališča  –  zoper  njega  ni 
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper 
spolno  nedotakljivost),  ki  ob  oddaji  vloge  ne  sme  biti 
starejše od 30 dni,

– opis  dosedanjih  delovnih  izkušenj  s  kratkim  ži-
vljenjepisom,

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet za-
voda Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, Novo 
mesto, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – ne 
odpiraj”.

Kandidat mora  k  prijavi  priložiti  program  vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V  tekstu  objavljen  izraz  ravnatelj  v  moški  spolni 
slovnični obliki  je uporabljen kot nevtralni za moške in 
ženske.

Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Novo mesto

Št. 021-0001/2017-2 Ob-3208/17

Na podlagi 35.a člena Družbene pogodbe o usta-
novitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. 

Razpisi delovnih mest

z dne 5. 5. 2008 in 23. 4. 2012 objavlja Komisija za ob-
javo javnega razpisa za imenovanje direktorja javnega 
podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. pri svetu usta-
noviteljic javnega podjetja javni razpis za imenovanje

direktorja
Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
1. Uporaba  izrazov: v  javnem razpisu uporabljeni 

izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot 
nevtralni za ženski in moški spol.

2.  Javno  podjetje  in  kraj  opravljanja  dela:  Javno 
podjetje  Kraški  vodovod  Sežana  d.o.o.,  Bazoviška 
cesta 6, 6210 Sežana.  Izbrani kandidat bo delo opra-
vljal v prostorih javnega podjetja.

3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg  splošnih  pogojev  za  zaposlitev,  ki  jih  dolo-

čajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki 
se bo prijavil na prosto delovno mesto,  izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

– najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma naj-
manj  izobrazba,  pridobljena  po  študijskem  programu 
prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano 
izobrazbo iz prejšnje alinee,

– strokovno poznavanje področja dela javnega pod-
jetja,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela (razvojne usmeritve jav-

nega podjetja, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela 
javnega podjetja v mandatnem obdobju),

– ne sme biti član drugega organa vodenja ali nad-
zora te družbe,

– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznive-
ga dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje 
in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premo-
ženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer 
kandidat ne sme biti  član organa vodenja ali nadzora 
pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani 
kazni zapora,

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami  zakona,  ki  ureja  finančno poslovanje podjetij, 
o  odškodninski  odgovornosti,  in  sicer  še  dve  leti  po 
pravnomočnosti sodbe.

4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:
1.  kot  dokazilo  o  doseženi  izobrazbi  kandi-

dat predloži fotokopijo diplome;
2. izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, 

od tega pa najmanj treh letih delovnih izkušenj na delov-
nih mestih z zahtevano izobrazbo iz prve alineje 3. točke 
tega javnega razpisa, iz katere je razviden datum začet-
ka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu 
ter opis dela z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila 
potrebna za opravljanje dela;

3. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. čle-
na  Zakona  o  gospodarskih  družbah  (ZGD-1)  (Uradni 
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), da:

– ni že član drugega organa vodenja ali nadzora 
te družbe,
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– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba 
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od 
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni za-
pora,

– mu  ni  bil  izrečen  varnostni  ukrep  prepovedi 
opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora druž-
be, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravno-
močno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu 
z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje pod-
jetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po 
pravnomočnosti sodbe;

4. izjavo, da za namen tega postopka, organu, 
ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz 
druge, tretje in četrte alineje 3. točke iz uradnih evidenc;

5.  program  dela  (razvojne  usmeritve  javnega 
podjetja, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela jav-
nega podjetja v mandatnem obdobju;

6. življenjepis, v katerem kandidat poleg formal-
ne  izobrazbe navede  tudi  druga  znanja  in  veščine,  ki 
jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje 
področja  dela  javnega  podjetja  ter  organizacijske  in 
vodstvene sposobnosti. Priložen naj bo  tudi europass 
življenjepis.

Zaželeno  je,  da  se  prijava  odda  na  obrazcu 
»Obrazec za prijavo«, objavljenem na spletni strani jav-
nega podjetja, pod objavo tega javnega razpisa.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obve-
ščanje o izbiri

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandi-
dati pošljejo ali osebno vložijo do vključno 30. 10. 2017, 
do 13. ure, v zaprti ovojnici na naslov: Kraški vodovod 
Sežana, d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana, s pripi-
som: »Javni razpis za direktorja javnega podjetja Kraški 
vodovod Sežana – ne odpiraj«.

Nepravočasno prispele vloge se ne bodo uvrstile 
v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, 
ki na podlagi predloženih dokazil  izpolnjujejo razpisne 
pogoje.

Kandidati  bodo  o  izbiri  pisno  obveščeni  v  osmih 
dneh po zaključenem postopku izbire.

6. Sklenitev delovnega razmerja
Direktorja javnega podjetja imenuje Svet ustanovi-

teljic javnega podjetja Kraški vodovod Sežana, d.o.o. za 
štiriletno mandatno obdobje.

Izbrani kandidat bo na podlagi akta o imenova-
nju sklenil  pogodbo o zaposlitvi  za določen čas,  to  je 
za čas trajanja mandata, s predsednikom nadzornega 
sveta javnega podjetja. Izbrani kandidat nastopi mandat 
z dnem 5. 12. 2017. Po preteku mandatne dobe je lahko 
ista oseba ponovno imenovana za direktorja.

7. Dodatne informacije: morebitne dodatne informa-
cije dobite na tel. 05/731-16-59.

Komisija za objavo javnega razpisa  
pri Svetu ustanoviteljic  

javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.

 Ob-3224/17

Nadzorni svet javnega podjetja Vodovodi in kana-
lizacija Nova Gorica d.d., objavlja v skladu z 8. členom 
Statuta javnega podjetja prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija  

Nova Gorica d.d.
Kandidati(-ke) morajo poleg splošnih zakonskih po-

gojev izpolnjevati še naslednje zahteve:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri 

(družboslovne ali tehnične) oziroma raven izobrazbe, ki 
ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje,

– najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega 
vsaj štiri leta na vodilnih delovnih mestih,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da prijavi priložijo pisno predstavitev vizije razvoja 

podjetja za čas trajanja mandata.
Prednost pri izbiri bo imel kandidat(-ka), ki ima zna-

nje in izkušnje s področja komunalnih dejavnosti.
Formalno  nepopolne  in  nepravočasne  prijave  ne 

bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijave z dokazili  o  izpolnjevanju  splošnih zakon-

skih oziroma razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom 
ter  navedbo znanj  in  veščin,  ki  so  si  jih  je  pridobili  in 
opisom dosedanjega dela, morajo kandidati(-ke) oddati 
priporočeno  po  pošti  v  15  dneh  po  objavi  na  naslov: 
Vodovodi  in  kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, 
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, s pripisom: Za 
nadzorni svet – ne odpiraj!

Direktorja javnega podjetja imenuje nadzorni svet 
za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega ime-
novanja. Kandidati(-ke) bodo o izboru pisno obveščeni 
v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
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  Ob-3190/17

Na podlagi  prvega  odstavka  146.d  člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A,  48/12,  57/12,  92/13,  38/14,  37/15,  56/15, 
102/15 in 30/16) in v skladu s Splošnimi pogoji poslova-
nja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na sple-
tni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo Javnega poziva 40SUB-LS16
Nepovratne finančne spodbude občinam za nove 

naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb 
splošnega družbenega pomena

Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spod-
bude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-ener-
gijskih stavb splošnega družbenega pomena (Uradni list 
RS, št. 28/16 in 18/17) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2.a) točke (»2.a) Vir in višina sredstev«) se 
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna  višina  sredstev  po  tem  javnem  pozivu 
znaša 15.000.000 EUR.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

  Ob-3191/17

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 37SUB-OB16 

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje 

energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, da 

je Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spod-
bude občanom za nove naložbe  rabe obnovljivih  virov 
energije  in  večje  energijske  učinkovitosti  stanovanjskih 
stavb (Uradni list RS, št. 18/16, 26/16, 29/17), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

  Ob-3192/17

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 38SUB-EVPO16 

Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim 
osebam za električna vozila

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 38SUB-EVPO16 Nepovratne finančne 
pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila 
(Uradni list RS, št. 15/16), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

  Ob-3193/17

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 45SUB-EVOB16 

Nepovratne finančne spodbude občanom  
za električna vozila

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne 

Druge objave

spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS, 
št. 72/16 in 18/17), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

  Ob-3194/17

Na  podlagi  četrtega  odstavka  144.  člena  in  pr-
vega  odstavka  146.d  člena  Zakona  o  varstvu  okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15  in 30/16; v nadalj-
njem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega  javnega sklada  (Ura-
dni  list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12  in 20/13), v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega  javnega  sklada,  št.  0141-1/2010-5,  z  dne 
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.eko-
sklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, spre-
jetega  v  okviru  Poslovnega  in  finančnega  načrta  Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 
2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. čle-
na Energetskega  zakona  (Uradni  list RS,  št.  17/14  in 
81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Repu-
blike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne 
14. 2. 2017  in na podlagi Odloka o Programu porabe 
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 
in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16; v nadaljnjem besedilu: 
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe) ter Pogodbe št. 2550-17-311010 o izvaja-
nju ukrepov v  letu 2017 na podlagi Programa porabe 
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 
in 2018 z dne 28. 7. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski 
javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja

javni poziv 54SUB-OB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 

naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet  javnega  poziva  so  nepovratne  finančne 

spodbude občanom za  rabo obnovljivih  virov energije 
in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na 
celotnem  območju  Republike  Slovenije  (v  nadaljnjem 
besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene 
nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stanovanj-
skih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine 
Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, 
Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, 
Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine 
Zagorje  ob Savi,  ki  so  skladno  z Uredbo  o  kakovosti 
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Od-
redbo o razvrstitvi območij, aglomeracij  in podobmočij 
glede  na  onesnaženost  zunanjega  zraka  (Uradni  list 
RS,  št.  38/17)  in  Sklepom o  določitvi  podobmočij  za-
radi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni 
list  RS,  št.  29/17)  zaradi  prekomerne  onesnaženosti 
zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred najve-
čje obremenjenosti  in  imajo sprejet Odlok o načrtu za 
kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovlji-
vih virov energije in večja energijska učinkovitost v sta-
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novanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesna-
ženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti 
zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več 
v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli iz-
vajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem 
pozivu:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-
novanjski stavbi,

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

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe,

D – priključitev starejše eno- ali  dvostanovanjske 
stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,

E  –  vgradnja  energijsko  učinkovitih  lesenih  oken 
v starejši stanovanjski stavbi,

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe,

G –  toplotna  izolacija  strehe  ali  stropa  proti  neo-
grevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski 
stavbi,

H  –  vgradnja  prezračevanja  z  vračanjem  toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,

J  –  gradnja  ali  nakup  skoraj  nič-energijske  nove 
eno- ali dvostanovanjske stavbe,

K – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe,

L – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj 
nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-
novanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sis-
tema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne 
energije, za sistem s toplozračnimi sprejemniki sončne 
energije in za fotonapetostni sistem, ki ne bo priklju-
čen  na  električno  omrežje  in  se  bo  uporabljal  samo 
za direktno ogrevanje vode preko uporovnih električnih 
grelnikov. Fotonapetostni sistem ne sme biti priključen 
na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe in mora 
izpolnjevati varnostne zahteve skladno s predpisi o niz-
konapetostnih električnih  instalacijah, kot  tudi zahteve 
ostalih  predpisov,  ki  urejajo  to  področje.  Nepovratna 
finančna spodbuda se dodeli na osnovi aperturne (sve-
tle) površine sprejemnika sončne energije oziroma  in-
štalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modu-
lov. Sprejemniki sončne energije morajo biti preizkušeni 
skladno s standardoma SIST EN 12975-1, -2, SIST EN 
12976-1, -2 oziroma SIST EN ISO 9806.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije 

oziroma fotonapetostnih modulov;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplo-

tnega zbiralnika;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne 

elemente sistema;
– električne in strojne instalacije za potrebe delova-

nja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 

centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-

deli za nakup in vgradnjo ali za zamenjavo stare kurilne 
naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso, in 
sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena 
na centralno ogrevanje, in mora imeti naslednje toplo-

tno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni 
moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij ce-
lotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost 
emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3, 

določene  po  standardu  SIST  EN  303-5.  Peletna  peč 
z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklo-
pljena na centralno ogrevanje, mora imeti naslednje 
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni to-
plotni 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, 
določeno po standardu SIST EN 14785. Vrednosti emisij 
kurilne naprave morajo biti določene pri normni tempe-
raturi 273 K  in  tlaku 101,3 kPa  ter  računski vsebnosti 
kisika 13 % v suhih dimnih plinih.

Kurilna  naprava  z  ročnim polnjenjem goriva  (npr. 
s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno 
lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik s pro-
stornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora 
z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi 
prostornino  najmanj  55  litrov  na  kW  nazivne  toplotne 
moči  naprave. Kurilna naprava  z  avtomatskim polnje-
njem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči 
z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora  imeti 
prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 
20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Name-
sto vodnega toplotnega zbiralnika se lahko uporabi tudi 
drugačen toplotni zbiralnik enake zmogljivosti shranje-
vanja toplote. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno 
prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in 
z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava 
dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahteva-
mi tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči 
kurilne  naprave  (nižja  ali  enaka  30 %  nazivne  moči), 
določeni po standardu SIST EN 303-5.

Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več 
vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v pr-
vem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične ka-
rakteristike za vse vrste goriv in tudi zahteve drugega 
odstavka te točke za posamezno vrsto goriva.

Nepovratna  finančna  spodbuda  za  naložbo  vgra-
dnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno 
ogrevanje  stanovanjske  stavbe  na  območju  občin 
s  sprejetim  Odlokom  o  načrtu  za  kakovost  zraka  ne 
more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski 
koncept določa na tem območju drug prednostni način 
ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega 
plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah ob-
močij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, 
na zemljiško parcelo natančno.

Če bo nova kurilna naprava na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala sta-
ro kurilno napravo, je ob oddaji vloge potrebno obvezno 
priložiti fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenja-
na. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne 
spodbude, če ne  izkaže obstoja stare kurilne naprave 
ter v primeru, ko stara kurilna naprava po vgradnji nove 
kurilne naprave na lesno biomaso ne bo odstranjena.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na stano-

vanjsko enoto;
– predelavo  obstoječega  ali  izdelavo  novega  pri-

ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sana-
cijo ali izgradnjo dimnika;

– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, tran-
sportnega  in  varnostnega  sistema,  senzorjev  CO,  kr-
milne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega 
zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih ar-
matur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.
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C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali 
hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stano-
vanjske stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov 
in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem 
besedilu:  ogrevalna  toplotna  črpalka),  tip  zrak/voda, 
voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Toplotna čr-
palka mora dosegati predpisano mejo sezonske energij-
ske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povpreč-
nih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele:

Tip ogrevalne toplotne 
črpalke

Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%)
za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah

Električna toplotna 
črpalka

Plinska toplotna 
črpalka

Sorpcijska toplotna 
črpalka

Hibridna toplotna 
črpalka

zrak/voda 140 110 110 150
voda/voda 200 - 130 -

slanica (kot npr. 
zemlja)/voda

170 - 130 -

Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na pod-
lagi izjave o skladnosti, podatkovnega lista izdelka in in-
formacij iz tehnične dokumentacije o izdelku, tj. na pod-
lagi podatkov o tehničnih parametrih, kot  je navedeno 
v Preglednici 8 na strani 66 Delegirane uredbe Komisije 
(EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi 
Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta  in Sve-
ta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, 
kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, 
naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave 
ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za urav-
navanje  temperature  in sončne naprave (UL L št. 239 
z dne 6.  9.  2013,  str.  1;  v nadaljnjem besedilu: Dele-
girana  uredba  Komisije  (EU)  št.  811/2013),  spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 
z  dne  5. marca  2014  o  spremembi  delegiranih  uredb 
Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) 
št. 1061/2010,  (EU) št. 1062/2010,  (EU) št. 626/2011, 
(EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, 
(EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z ozna-
čevanjem  izdelkov, povezanih z energijo, na  internetu 
(UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014, str. 1; v nadaljnjem be-
sedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014) 
ali kot je navedeno v tabeli 2 na strani 151 Uredbe Ko-
misije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izva-
janju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grel-
nikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 
z dne 6. 9. 2013, str. 136; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba  Komisije  (EU)  št.  813/2013),  spremenjene  z  De-
legirano  uredbo  Komisije  (EU)  št.  518/2014  (UL  EU, 
št. L 147/2014) oziroma z drugo dokumentacijo, ki bo 
izkazovala ustreznost ogrevalne toplotne črpalke.

Vgradnjo  toplotne črpalke za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe lahko izvede le izvajalec oziroma 
podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za 
vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hla-
jenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Re-
publike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno 
potrdilo o vpisu v evidenco,  razen če gre za vgradnjo 
toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.

Nepovratna  finančna  spodbuda  za  naložbo  vgra-
dnje  toplotne  črpalke  za  centralno  ogrevanje  stano-

vanjske stavbe na območju občin s sprejetim Odlokom 
o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če 
občinski  akt  ali  lokalni  energetski  koncept  določa  na 
tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina 
zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer  je 
določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško 
parcelo natančno.

Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, je 
vlagatelj upravičen do višje spodbude. V tem primeru je 
potrebno ob oddaji vloge obvezno priložiti fotografijo stare 
kurilne naprave, ki bo zamenjana. Vlagatelj ni upravičen 
do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže ob-
stoja stare kurilne naprave ter v primeru, ko stara kurilna 
naprava po vgradnji nove toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe ne bo odstranjena.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke 

na stanovanjsko enoto;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega 

toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
– izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
– električne in strojne instalacije za potrebe delova-

nja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
D – priključitev starejše eno- ali  dvostanovanjske 

stavbe na sistem daljinskega ogrevanja
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-

li za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena 
na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja 
mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane 
vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nasta-
vljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regu-
lacijskega ventila.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih 
stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje 
izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje 
za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajoči-

mi inštalacijami;
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
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E  –  vgradnja  energijsko  učinkovitih  lesenih  oken 
v starejši stanovanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli  za  zamenjavo  obstoječih  vertikalnih  in  strešnih 
oken,  balkonskih  vrat  in  fiksnih  zasteklitev  (v  nadalj-
njem besedilu:  okna)  z  novimi  energijsko  učinkovitimi 
lesenimi okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, 
vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim 
distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti novih lese-
nih oken morajo biti  določene po standardu SIST EN 
14351-1:2006+A1:2010.

Lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripra-
vljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, 
tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, 
ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila 
ter ustrezno zaključena obdelava špalet, kot je oprede-
ljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje 
oken  ter v ostalih smernicah, predpisih  in priporočilih. 
Lesena okna morajo biti vgrajena tudi skladno z navo-
dili proizvajalca oziroma dobavitelja oken ter skladno 
z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in 
tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino. 
Upoštevani  bodo  le  sistemi,  izvedeni  s  paroneprepu-
stnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji 
strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim 
materialom na  zunanji  strani  ter  toplotnim  in  zvočnim 
izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim te-
snilnim materialom. Za ostale  sistemske  rešitve mora 
biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizku-
šanju celotnega sistema tesnjenja.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih 
stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje 
izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje 
za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo 

novih;
– nakup in vgradnjo senčil;
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih 

polic;
– popravilo in zaključno obdelavo špalet.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa 

ali  vgradnje  vhodnih  oziroma  garažnih  vrat,  vgradnje 
dodatnih novih oken in povečanja površine zasteklitev 
obstoječih oken.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 
18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna pre-
vodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/(mK). De-
belina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi 
manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/(m2K). 
Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru 
fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih ma-
terialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevo-
dnosti (λ).

V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen 
fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna pre-
vodnost znaša λ ≤ 0,045 W/(mK), se lahko izvede na-
ložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne 
dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost to-
plotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 
W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki 
je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega 
stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepo-
vratne finančne spodbude.

Z dodano novo toplotno izolacijo je potrebno izpol-
niti  zahteve po naslednji enačbi,  s katero se zagotovi 
zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/(m2K):

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih 
stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje 
izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje 
za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka 

(»cokla«);
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev  ali  izravnavo  obstoječega  ometa  ali 

ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroi-
zolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo sta-
rih okenskih polic;

– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
G –  toplotna  izolacija  strehe  ali  stropa  proti  neo-

grevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski 
stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neo-
grevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotne izolacije, 
pri  čemer  lahko  toplotna prevodnost  toplotne  izolacije 
znaša λ ≤ 0,045 W/(mK). Debelina toplotne izolacije (d) 
je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,150 
W/(m2K). Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,150 W/(m2K) mora 
biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno 
izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost to-
plotne prevodnosti (λ). Pri navedenem izračunu razmerij 
se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih 
stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje 
izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje 
za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup  in  vgradnjo  toplotne  izolacije,  vključno 

s parno zaporo;
– nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma 

drugih materialov 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. izdelavo 
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;

– pri  obnovi  ravne strehe  tudi  strošek odstranitve 
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije, izvedbo estri-
ha in zaključne obloge.

H  –  vgradnja  prezračevanja  z  vračanjem  toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za nakup in vgradnjo ene od oblik centralnega siste-
ma prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje 
z  vračanjem  toplote  odpadnega  zraka  (rekuperacijo). 
Stanovanjske prezračevalne enote s sistemom za reku-
peracijo toplote, namenjene centralnemu prezračevanju, 
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote 
(ηt) vsaj 80 %, razen enot z entalpijskim prenosnikom to-
plote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije 
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toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa 
ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 
W/(m3/h). Stanovanjske prezračevalne enote za  lokal-
no  prezračevanje  morajo  dosegati  toplotni  izkoristek 
rekuperacije  toplote  (ηt)  vsaj  65 %.  Vse  stanovanjske 
prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote 
morajo ustrezati posebnim zahtevam za okoljsko primer-
no zasnovo iz Priloge II, točke 2 Uredbe Komisije (EU) 
št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 
2009/125/ES  Evropskega  parlamenta  in  Sveta  glede 
zahtev  za  okoljsko  primerno  zasnovo  prezračevalnih 
enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 8; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014).

Ustreznost stanovanjske prezračevalne enote s sis-
temom za rekuperacijo toplote bo preverjana na podlagi 
izjave o skladnosti, podatkovnega lista izdelka za ustre-
zno podnebno cono, skladnega z ustrezno točko Priloge 
IV Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 
11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sta-
novanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami 
(UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem be-
sedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) 
ali podatkovnega lista izdelka skladnega z ustrezno 
točko Priloge  IV Uredbe Komisije  (EU)  št.  1253/2014 
oziroma z drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala ustre-
znost prezračevalne enote.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup  in  vgradnjo prezračevalne enote  s  siste-

mom za rekuperacijo toplote;
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka 

z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi 
elementi;

– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka 
s toploto zemlje ali vode.

I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega 
kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemelj-
skega plina.

Plinski kondenzacijski kotel mora  izpolnjevati  teh-
nične  zahteve predpisov  za okoljsko primerno  zasno-
vo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh 
ostalih  predpisov,  ki  urejajo  to  področje  in mora  imeti 
vrednost sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju 
prostorov ηs (%) vsaj 98 % oziroma mora biti vsaj v »A+« 
razredu sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju 
prostorov.

Ustreznost  plinskega  kondenzacijskega  kotla  bo 
preverjana na podlagi energijske nalepke ali podatkov-
nega lista izdelka skladnega z ustrezno točko Priloge IV 
Delegirane  Uredbe  Komisije  (EU)  811/2013,  spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014.

Nepovratna  finančna  spodbuda  za  naložbo  vgra-
dnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno 
ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dode-
ljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu 
za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh 
občin,  kjer  je  skladno  z  občinskim  aktom  ali  lokalnim 
energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja 
določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priklju-
čitvi  na  sistem  distribucije  zemeljskega  plina.  Občina 
zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer  je 
določen prednostni način ogrevanja, na zemljiško par-
celo natančno.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih 
stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje 

izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje 
za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo enega plinskega kondenzacij-

skega kotla na stanovanjsko enoto;
– predelavo  obstoječega  ali  izdelavo  novega  pri-

ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sana-
cijo ali izgradnjo dimnika;

– električne, strojne in plinske instalacije za potrebe 
delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

J  –  gradnja  ali  nakup  skoraj  nič-energijske  nove 
eno- ali dvostanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za gradnjo ali nakup nove eno- ali dvostanovanjske 
stavbe,  za  katero  je  pridobljeno  pravnomočno  grad-
beno  dovoljenje  in  katere  energijska  učinkovitost  bo 
v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), 
izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manj-
ša ali  enaka 15  kWh/m2a. Navedena  vrednost Qh se, 
ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske 
stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana 
(T1996-2005/J1981-2000),  ki  so  objavljeni  na  spletni 
strani Eko sklada.

Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske nove eno- 
ali dvostanovanjske stavbe se preverja na podlagi iz-
računa  »PHPP«,  projekta  za  pridobitev  gradbenega 
dovoljenja  PGD  (vodilna  mapa,  načrt  arhitekture)  ter 
projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih 
inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 
1:50) oziroma v primeru nakupa že zgrajene stavbe na 
podlagi  projekta  izvedenih  del  PID  (načrt  arhitekture, 
načrt strojnih  inštalacij ogrevanja  in prezračevanja,  iz-
delano v merilu 1:50).

Vgrajeno mora biti zunanje stavbno pohištvo (okna, 
fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata  ipd.) 
s  toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K,  določeno po 
standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, z najmanj 
trojno zasteklitvijo,  in  sicer po načelu  tesnjenja  v  treh 
ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotne pre-
hodnosti (U) zunanjega stavbnega pohištva in toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju 
stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno 
z zahtevami dokumentacije za prijavo.

Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohi-
štva se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda. 
Prav  tako  se  dodatna  nepovratna  finančna  spodbuda 
dodeli, če bo na več kot polovici površine neprosojnega 
dela fasadnega ovoja eno- ali dvostanovanjske stavbe 
vgrajena masivna lesena fasadna obloga.

Vgrajena mora biti ena od oblik centralnega sistema 
prezračevanja, s centralno prezračevalno enoto s siste-
mom za rekuperacijo toplote, ki mora dosegati toplotni 
izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen eno-
te z entalpijskim prenosnikom toplote, ki mora dosegati 
toplotni  izkoristek  rekuperacije  toplote  vsaj  74 %;  vse 
centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati 
specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in 
hladu  ter  naprave  z  visoko  energijsko  učinkovitostjo. 
Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z ele-
ktrično energijo ne sme presegati 10 % skupnih  letnih 
toplotnih  potreb  stavbe,  razen  v  primeru,  če  gre  za 
samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz obno-
vljivih virov energije.

Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije 
za delovanje  stavbe  (ogrevanje,  hlajenje,  prezračeva-
nje,  klimatizacija,  priprava  tople  vode  in  razsvetljava) 
pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko 
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je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja 
ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkorist-
kom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni 
energiji, proizvedeni v soproizvodnji 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.
Za novo naložbo pri ukrepu J se šteje tudi nakup 

eno- ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje 
ukrepa J, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je 
bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z ze-
mljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske 
pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2017.

Priznani stroški vključujejo:
– stroške, povezane z gradnjo ali nakupom stavbe 

ter  stroške  nakupa  in  vgradnje  gradbenih  proizvodov, 
naprav  in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost 
stavbe.

K – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe,  katere  energijska  učinkovitost  bo  v  segmentu 
računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po 
metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 25 
kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejan-
sko lokacijo stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske 
podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki 
so objavljeni na spletni strani Eko sklada.

Nepovratna  finančna  spodbuda  je  lahko  dodelje-
na le za eno- ali dvostanovanjske stavbe, za gradnjo 
katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 
2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo 
stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu. Do nepovratne 
finančne spodbude za ta ukrep so upravičeni  tudi vla-
gatelji, ki morajo zaradi celovite obnove stanovanjske 
stavbe pridobiti novo gradbeno dovoljenje.

Ustreznost  načrtovane  obnove  starejše  eno-  ali 
dvostanovanjske stavbe se preverja na podlagi izraču-
na »PHPP« za obstoječe in obnovljeno stanje, starega 
oziroma novega projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja PGD (načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo 
prenove PZI  (načrt arhitekture, načrt strojnih  inštalacij 
ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).

Vgrajeno mora biti zunanje stavbno pohištvo (okna, 
fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata  ipd.) 
s  toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K,  določeno po 
standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, z najmanj 
trojno zasteklitvijo,  in  sicer po načelu  tesnjenja  v  treh 
ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotne pre-
hodnosti zunanjega stavbnega pohištva (U) in toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju 
stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno 
z zahtevami dokumentacije za prijavo.

Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohi-
štva se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda. 
Prav  tako  se  dodatna  nepovratna  finančna  spodbuda 
dodeli, če bo na več kot polovici površine neprosojnega 
dela fasadnega ovoja obnovljene eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga.

Vgrajena mora biti ena od oblik centralnega sistema 
prezračevanja, s centralno prezračevalno enoto s siste-
mom za rekuperacijo toplote, ki mora dosegati toplotni 
izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen eno-
te z entalpijskim prenosnikom toplote, ki mora dosegati 
toplotni  izkoristek  rekuperacije  toplote  vsaj  74 %;  vse 

centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati 
specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in 
hladu  ter  naprave  z  visoko  energijsko  učinkovitostjo. 
Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z ele-
ktrično energijo ne sme presegati 10 % skupnih  letnih 
toplotnih  potreb  stavbe,  razen  v  primeru,  če  gre  za 
samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz obno-
vljivih virov energije.

Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije 
za delovanje  stavbe  (ogrevanje,  hlajenje,  prezračeva-
nje,  klimatizacija,  priprava  tople  vode  in  razsvetljava) 
pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko 
je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja 
ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkorist-
kom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni 
energiji, proizvedeni v soproizvodnji 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 ≤ 1,2 h

-1.
Priznani stroški vključujejo:
– stroške,  povezane  z  izvedbo  celovite  obnove 

stavbe  ter stroške nakupa  in vgradnje gradbenih proi-
zvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učin-
kovitost stavbe.

L – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj 
nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za nakup stanovanja v novozgrajeni ali celovito ob-
novljeni tri- in večstanovanjski stavbi, katere energijska 
učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za 
ogrevanje stavbe (Qh), izračunane po metodi za pasivne 
stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 15 kWh/m2a. V prime-
ru večnamenske stavbe se izračun energijske učinkovi-
tosti omeji zgolj na stanovanjski del stavbe. Vrednost Qh 
se, ne glede na dejansko lokacijo tri- in večstanovanjske 
stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana 
(T1996-2005/J1981-2000),  ki  so  objavljeni  na  spletni 
strani Eko sklada.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
za prvi nakup stanovanja v novozgrajeni ali v celovito 
obnovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi. Do ne-
povratne  finančne  spodbude  za  ta  ukrep  so  vlagatelji 
upravičeni tudi pri nakupu stanovanja v tri- in večstano-
vanjski stavbi, za katero je bilo zaradi celovite obnove 
potrebno pridobiti novo gradbeno dovoljenje.

Ustreznost tri- in večstanovanjske stavbe, v kateri se 
nahaja stanovanje, ki je predmet nakupa, se preverja na 
podlagi  izračuna »PHPP«, projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitektu-
re)  ter projekta za  izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt 
strojnih  inštalacij  ogrevanja  in  prezračevanja,  izdelano 
v merilu 1:50) oziroma na podlagi projekta izvedenih del 
PID (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja 
in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50), če je gradnja že 
zaključena in je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Vgrajeno mora biti zunanje stavbno pohištvo (okna, 
fiksne zasteklitve, balkonska vrata ipd.) s toplotno pre-
hodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, določeno po standardu SIST 
EN 14351-1:2006+A1:2010,  z najmanj  trojno zastekli-
tvijo,  in sicer po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot  je 
opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učin-
kovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo 
pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih 
pogojev  (npr. varnostne  in protipožarne zahteve, spo-
meniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, 
vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija 
z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo. Toplotne pre-
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hodnosti zunanjega stavbnega pohištva (U) in toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju 
stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno 
z zahtevami dokumentacije za prijavo.

Vgrajena mora biti ena od oblik centralnega sistema 
prezračevanja, s centralno prezračevalno enoto s siste-
mom za rekuperacijo toplote, ki mora dosegati toplotni 
izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen eno-
te z entalpijskim prenosnikom toplote, ki mora dosegati 
toplotni  izkoristek  rekuperacije  toplote  vsaj  74 %;  vse 
centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati 
specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hla-
du ter naprave z visoko energijsko učinkovitostjo. Neposre-
dno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno ener-
gijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb 
stavbe, razen v primeru, če gre za samooskrbo z električno 
energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.

Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije 
za delovanje  stavbe  (ogrevanje,  hlajenje,  prezračeva-
nje,  klimatizacija,  priprava  tople  vode  in  razsvetljava) 
pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko 
je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja 
ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkorist-
kom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni 
energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom.

Obvezen je preizkus zrakotesnosti posameznih sta-
novanj ali stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri 
ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu 
SIST EN ISO 9972:2015 oziroma po veljavnem standar-
du v času izvedbe meritev pri novogradnji znašati n50 ≤ 
0,6 h-1, pri celoviti obnovi pa n50 ≤ 1,2 h

-1
.

Za novo naložbo pri ukrepu L se šteje nakup sta-
novanja, ki izpolnjuje pogoje ukrepa L, s strani prvega 
kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali 
druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom pro-
dajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenje-
na po 1. 1. 2017.

Priznani stroški vključujejo:
– strošek nakupa stanovanja.
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 po-
večanje energetske učinkovitosti,  ki bremeni daljinsko 
toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta 
goriva. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 
spodbud  za  določene  ukrepe  se  zagotavljajo  tudi  na 
podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 16.000.000,00 EUR, pri čemer je 5.000.000,00 EUR 
sredstev iz Sklada za podnebne spremembe name-
njenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih 
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso 
ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike 
Slovenije  vključno  z  občinami,  ki  imajo  sprejet  Odlok 
o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim 
aktom ali  lokalnim energetskim konceptom ni določen 
drug prednostni način ogrevanja.

b) višina nepovratne finančne spodbude
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-

novanjski stavbi
Višina  nepovratne  finančne  spodbude  znaša  do 

20 %  priznanih  stroškov  naložbe,  vendar  ne  več  kot 
200 EUR na m2 aperturne (svetle) površine sprejemni-

kov sončne energije oziroma 200 EUR za 1 kVA inštali-
rane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.

B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 20 % priznanih  stroškov naložbe,  vendar  ne  več 

kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji 
ogrevalnega  sistema  v  stanovanjski  stavbi  oziroma  če 
nova kurilna naprava ne bo zamenjala stare kurilne na-
prave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;

– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več 
kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi 
stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno 
biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o na-
črtu za kakovost zraka;

– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več 
kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi 
stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno 
biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o na-
črtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare 
kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso 
za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti 
dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe

Višina  nepovratne  finančne  spodbude  znaša  do 
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 2.500  EUR  za  ogrevalno  toplotno  črpalko  tipa 
voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

– 1.000  EUR  za  ogrevalno  toplotno  črpalko  tipa 
zrak/voda,

pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski 
stavbi  oziroma  če  toplotna  črpalka  ne  bo  zamenjala 
stare  kurilne  naprave,  in  sicer  na  celotnem  območju 
Republike Slovenije.

Višina  nepovratne  finančne  spodbude  znaša  do 
40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 4.000  EUR  za  ogrevalno  toplotno  črpalko  tipa 
voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

– 2.500  EUR  za  ogrevalno  toplotno  črpalko  tipa 
zrak/voda,

pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno čr-
palko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu 
za kakovost zraka.

Višina  nepovratne  finančne  spodbude  znaša  do 
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 5.000  EUR  za  ogrevalno  toplotno  črpalko  tipa 
voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

– 3.200  EUR  za  ogrevalno  toplotno  črpalko  tipa 
zrak/voda,

pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno čr-
palko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu 
za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare 
kurilne naprave s toplotno črpalko za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sred-
stev Sklada za podnebne spremembe.

D – priključitev starejše eno- ali  dvostanovanjske 
stavbe na sistem daljinskega ogrevanja

Višina  nepovratne  finančne  spodbude  znaša  do 
20 %  priznanih  stroškov  naložbe,  vendar  ne  več  kot 
1.000 EUR na posamezno stanovanje.

Če bo naložba izvedena na območju občin s spre-
jetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina ne-
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povratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih 
stroškov  naložbe,  vendar  ne  več  kot  2.000  EUR  na 
posamezno stanovanje.

E  –  vgradnja  energijsko  učinkovitih  lesenih  oken 
v starejši stanovanjski stavbi

Višina  nepovratne  finančne  spodbude  znaša  do 
20 %  priznanih  stroškov  naložbe,  vendar  ne  več  kot 
100 EUR na m2 zamenjanih oken.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe

Višina  nepovratne  finančne  spodbude  znaša  do 
20 %  priznanih  stroškov  naložbe,  vendar  ne  več  kot 
12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade.

G –  toplotna  izolacija  strehe  ali  stropa  proti  neo-
grevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski 
stavbi

Višina  nepovratne  finančne  spodbude  znaša  do 
20 %  priznanih  stroškov  naložbe,  vendar  ne  več  kot 
10 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru.

H  –  vgradnja  prezračevanja  z  vračanjem  toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

Višina  nepovratne  finančne  spodbude  znaša  do 
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračeval-
nega sistema v posamezni stanovanjski enoti;

– 300 EUR na vgrajeno stanovanjsko enoto s sis-
temom  za  rekuperacijo  toplote  za  lokalno  prezrače-
vanje.

I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe

Višina  nepovratne  finančne  spodbude  znaša  do 
50 %  priznanih  stroškov  naložbe,  vendar  ne  več  kot 
2.000 EUR na vgrajeno napravo.

J  –  gradnja  ali  nakup  skoraj  nič-energijske  nove 
eno- ali dvostanovanjske stavbe

Nepovratna finančna spodbuda je določena glede 
na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega mate-
riala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano 
površino stavbe, kot je opredeljeno v tabeli:

Gradnja ali nakup – J Najvišji znesek na enoto EUR/m2

Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m2a) I. skupina II. skupina III. skupina
≤ 10 125 100 75
≤ 15 105 80 65

Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: stavba z najmanj 70 % volumskega 

deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega 
izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni 
kosmiči ipd.);

– II. skupina: stavba z najmanj 70 % 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 30 % volumskega 
deleža  toplotno  izolacijskih materialov  (v m3)  sintetič-
nega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, 
ekstrudirani polistiren ipd.).

Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30 % pri-
znanih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ:

– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za samo-
stojno stoječo enostanovanjsko stavbo;

– 120 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno 
stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku 
ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi 
z  dvema  stanovanjema,  pri  čemer  mora  stavba  kot 
celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa J tega javnega 
poziva.

Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude 
se dodeli vlagatelju za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega 

ukrepa in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavb-
no pohištvo,  in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajene-
ga  lesenega  zunanjega  stavbnega  pohištva. Dodatna 
spodbuda je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva na stanovanjsko enoto 
(do  1.500  EUR),  pri  čemer  vhodna  in  garažna  vrata 
niso predmet dodatne nepovratne finančne spodbude.

Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finanč-
ne spodbude dodeli vlagatelju za stavbo, ki izpolnjuje 
pogoje tega ukrepa, če bo na več kot polovici površine 
neprosojnega dela fasadnega ovoja eno- ali dvostano-
vanjske stavbe vgrajena masivna lesena fasadna oblo-
ga.  Dodatna  nepovratna  finančna  spodbuda  je  lahko 
dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine 
stavbe,  in sicer do 1.500 EUR za samostojno stoječo 
enostanovanjsko  stavbo  in  do  1.200  EUR  za  vrstno 
stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali 
za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema 
stanovanjema.

K – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe

Nepovratna finančna spodbuda je določena glede 
na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega mate-
riala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano 
površino obnovljene stavbe, kot je opredeljeno v tabeli:

Obnova – K Najvišji znesek na enoto EUR/m2

Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m2a) I. skupina II. skupina
≤ 25 200 165

Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: stavba z najmanj 70 % volumskega 

deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega 
izvora iz obnovljivih virov ali mineralnega izvora;

– II. skupina: stavba z več kot 30 % volumskega de-
leža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega 
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in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstru-
dirani polistiren ipd.).

Nepovratna finančna spodbuda znaša do 50 % pri-
znanih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ:

– 200 m2 neto ogrevane površine stavbe pri obnovi 
samostojno stoječe enostanovanjske stavbe;

– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe pri obnovi 
vrstne stanovanjske stavbe ali za obnovo enega stano-
vanja v dvojčku ali za obnovo stanovanja v samostojni 
stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema, pri čemer 
mora stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa 
K tega javnega poziva.

Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude 
se dodeli vlagatelju za obnovo stavbe, ki izpolnjuje po-
goje tega ukrepa in v katero bo vgrajeno leseno zunanje 
stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgraje-
nega lesenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna 
nepovratna  finančna  spodbuda  je  lahko  dodeljena  za 
največ 30 m2  lesenega zunanjega stavbnega pohištva 
na stanovanjsko enoto (do 1.500 EUR), pri čemer vho-
dna in garažna vrata niso predmet dodatne spodbude.

Prav  tako  se  pravica  do  dodatne  nepovratne  fi-
nančne  spodbude  dodeli  vlagatelju  za  obnovo  stav-
be, ki  izpolnjuje pogoje tega ukrepa, če bo na več kot 
polovici  površine  neprosojnega  dela  fasadnega  ovoja 
obnovljene eno- ali dvostanovanjske stavbe vgrajena 
masivna lesena fasadna obloga. Dodatna nepovratna 
finančna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR 
na m2 neto ogrevane površine obstoječe stavbe, in sicer 
do 2.000 EUR za obnovo samostojno stoječe enosta-
novanjske  stavbe  in  do 1.500 EUR za obnovo  vrstne 
stanovanjske stavbe ali za eno stanovanje v dvojčku ali 
za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema 
stanovanjema.

L – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič 
energijski tri- in večstanovanjski stavbi

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za 
največ  80  m2  neto  ogrevane  površine  stanovanja  in 
znaša:

– 100 EUR na m2 neto ogrevane površine stanova-
nja v novozgrajeni tri- in večstanovanjski stavbi;

– 150 EUR na m2 neto ogrevane površine stanova-
nja v celovito obnovljeni starejši tri- in večstanovanjski 
stavbi.

c) višina nepovratne finančne spodbude v primeru 
hkratne izvedbe 3 ali več ukrepov od A do I po tem jav-
nem pozivu v starejši stanovanjski stavbi

V primeru, da vlagatelj z isto vlogo kandidira za 
najmanj 3 ukrepe, navedene v razdelkih od A do I po 
tem  javnem  pozivu,  ki  bodo  izvedeni  v  isti  starejši 
stanovanjski stavbi,  je upravičen do višje nepovratne 
finančne spodbude. Višja nepovratna finančna spodbu-
da je vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen 
ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, 
a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov na-
ložbe. Pri  izvedbi določenih ukrepov, pri katerih je že 
osnovna višina nepovratne finančne spodbude določe-
na v višini več kot 30 % priznanih stroškov naložbe, ni 
mogoče pridobiti višje nepovratne finančne spodbude 
kot  tiste,  ki  je  že  določena  za  izvedbo  posamičnega 
ukrepa v točki 2. b).

Višja  nepovratna  finančna  spodbuda  za  hkratno 
izvedbo treh ali več ukrepov, ki je priznana v odločbi, se 
izplača  šele  po  predložitvi  dokumentacije  o  zaključku 
naložbe, iz katere je razvidno, da so izvedeni vsi oziro-
ma vsaj trije od predvidenih ukrepov na isti stanovanj-
ski stavbi. Če vlagatelj ne izvede vsaj treh ukrepov, za 
katere je pridobil pravico do višje nepovratne finančne 
spodbude, se nepovratna finančna spodbuda izplača le 

za izvedeni oziroma izvedena ukrepa v višini, ki je opre-
deljena za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva 
in šele po poteku roka za zaključek naložbe.

Višja spodbuda za hkratno izvedbo najmanj 3 ukre-
pov bo lahko dodeljena le v primeru, če bodo ti ukrepi iz-
vedeni v isti stanovanjski stavbi oziroma njenih delih, za 
gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 
1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legali-
zacijo stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, 
pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.

3.  Upravičene  osebe  za  kandidiranje  na  javnem 
pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična ose-
ba, ki je investitor in:

– lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvosta-
novanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski 
stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega 
poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepre-
mičnine (v nadaljnjem besedilu: lastnik);

– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo 
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

– družinski  član  (zakonec,  zunajzakonski  partner, 
otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, 
vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine, eno- ali dvo-
stanovanjske  stavbe ali  stanovanja  v  tri-  in  večstano-
vanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet jav-
nega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;

– najemnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske 
stavbe ali stanovanjske enote v tri-  in večstanovanjski 
stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega po-
ziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa 
nepremičnine iz razdelka J ali L 1. točke javnega poziva 
sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:

– prvi kupec skoraj nič-energijske eno- ali dvosta-
novanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali obno-
vljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi 
(v nadaljnjem besedilu: kupec);

– družinski  član  (zakonec,  zunajzakonski  partner, 
otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, 
vnuk, brat, sestra) kupca opredeljenega v prejšnji alineji, 
z njegovim pisnim soglasjem.

Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, eno- ali 
dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večsta-
novanjski stavbi, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika 
oziroma solastnikov nepremičnine v obsegu vsaj 75 % 
solastniških deležev, ki so razvidni iz Zemljiške knjige.

Kot fizična oseba po  tem  javnem pozivu ne šteje 
samostojni  podjetnik  ali  fizična  oseba,  ki  samostojno 
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za 
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

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  za  ukrepe  od  A  do  I  je  popolna,  ko  vla-
gatelj  predloži  v  celoti  izpolnjen  obrazec  Vloga 
54SUB-OB17 – ukrepi od A do I in obvezne priloge:

– kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri 
bo izvedena naložba, ali kopijo potrdila, da ima stavba 
uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgraje-
na pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem 
ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe v posameznem 
stanovanju v tri- in večstanovanjski stavbi kopije gradbe-
nega dovoljenja ni potrebno priložiti;
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– kopijo ustreznega novega gradbenega ali druge-
ga dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-re-
konstrukcijski posegi;

– dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna 
povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in 
današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelo/-
-ami na gradbenem dovoljenju  in današnjim dejansko 
evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodet-
ske uprave Republike Slovenije;

– soglasje  lastnika  ali  solastnika  nepremičnine, 
eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in 
večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je pred-
met  javnega poziva,  če  vlagatelj  ni  lastnik  oziroma  je 
solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe 
ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, na predpi-
sanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;

– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo napra-
ve, opreme ali gradbenih proizvodov, ki vključuje popis 
del, vrsto in oznako ter proizvajalca naprave, opreme 
ali gradbenega proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki 
je predmet vloge;

– dodatne obvezne priloge glede na posamezni 
ukrep:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-
novanjski stavbi

– predračun  izvajalca za nakup  in vgradnjo solar-
nega oziroma fotonapetostnega ogrevalnega sistema, 
ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točno 
oznako  (naziv)  ter  proizvajalca  sprejemnikov  sončne 
energije;

– fotografija  dela  stavbe,  kamor  bodo  namešče-
ni sprejemniki sončne energije oziroma fotonapetostni 
moduli (npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo na-
mestitve;

– merilno poročilo oziroma skrajšano merilno poro-
čilo za sprejemnik sončne energije, skladno s standar-
dom SIST EN 12975-1, -2, SIST EN 12976-1, -2 oziroma 
SIST EN ISO 9806 (iz predložene dokumentacije mora 
biti razvidna tudi aperturna (svetla) površina sprejemnika 
sončne energije), če izbrani sprejemnik sončne energije 
še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem 
na spletni strani www.ekosklad.si oziroma podatke proi-
zvajalca o fotonapetostnem sistemu, iz katerih so jasno 
razvidni podatki o fotonapetostnem sistemu (znamka, 
komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč fotona-
petosnih panelov), ki so lahko vključeni v predračun ali 
podani ločeno v specifikaciji naprave.

B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kurilne 
naprave (KN), toplotnega zbiralnika (TZ) in pripadajoče 
inštalacije  za  priklop  na  centralno  ogrevanje,  ki mora 
vključevati  popis  del  in  opreme,  vrsto  in  točen  tip  ter 
proizvajalca KN in TZ;

– fotografija  prostora,  kamor  bo  vgrajena  KN,  in 
fotografija prostora, kamor bo vgrajen TZ z označeno 
lokacijo namestitve KN in TZ;

– fotografija vgrajenega TZ, če je TZ že vgrajen in 
ni predmet naložbe, in dokumentacijo, iz katere bo raz-
viden volumen TZ (npr. fotografija napisne etikete, račun 
za nakup TZ ipd.);

– fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, 
v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spod-
bude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno 
napravo na lesno biomaso;

– izjava  o  skladnosti  in  merilno  poročilo  skladno 
s  standardom  SIST  EN  303-5  za  kurilne  naprave  na 
pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo, iz-
delano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, 

priglašenega  pri  nacionalnem  akreditacijskem  organu 
po  standardu  EN  ISO/IEC  17025,  če  se  je  domneva 
o skladnosti  proizvoda ugotavljala po standardu SIST 
EN 303-5:2012 in na podlagi  listine z navedenimi vre-
dnostmi emisij kurilne naprave na lesno biomaso ozi-
roma drugo ustrezno dokumentacijo, oziroma merilno 
poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševal-
nega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi 
usklajenih pogojev za  trženje gradbenih proizvodov  in 
razveljavitvi  Direktive  Sveta  89/106/EGS  (UL  L  št.  8 
z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
(EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) skla-
dno s standardom SIST EN 14785 za peletno peč z vo-
dnim toplotnim prenosnikom (kamin), če kurilna naprava 
še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem 
na spletni strani www.ekosklad.si;

– drugo dokazilo, ki izkazuje ustreznost izvedbe 
ukrepa.

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe

– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo ogreval-
ne toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop, 
ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen 
tip ter proizvajalca toplotne črpalke;

– fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna 
črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke 
(pri toplotni črpalki tipa zrak/voda fotografije lokacij, ka-
mor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma 
krmilni del toplotne črpalke;

– fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenja-
na,  v  primeru  uveljavljanja  višje  nepovratne  finančne 
spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo 
toplotno črpalko;

– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije 
za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke 
voda-voda, če vlagatelj z njim že razpolaga;

– izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka in in-
formacije  iz  tehnične  dokumentacije  o  izdelku,  tj.  po-
datki o tehničnih parametrih, kot je navedeno v Pregle-
dnici  8 na strani  66 Delegirane uredbe Komisije  (EU) 
št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komi-
sije (EU) št. 518/2014 ali kot je navedeno v tabeli 2 na 
strani 151 Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013, spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 
oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustre-
znost ogrevalne toplotne črpalke, če ogrevalna toplotna 
črpalka  še  ni  navedena  na  informativnem  seznamu, 
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;

– drugo dokazilo, ki izkazuje ustreznost izvedbe 
ukrepa.

D – priključitev starejše eno- ali  dvostanovanjske 
stavbe na daljinsko ogrevanje

– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne 
postaje  in  pripadajoče  inštalacije,  ki  mora  vključevati 
popis del in opreme, točen tip ter proizvajalca toplotne 
postaje;

– fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, 
in  fotografija  prostora,  kamor  bo  nameščena  toplotna 
postaja,  z  označeno  lokacijo  namestitve  toplotne  po-
staje;

– soglasje  dobavitelja  toplote  o  priključitvi  na 
daljinsko ogrevanje.

E  –  vgradnja  energijsko  učinkovitih  lesenih  oken 
v starejši stanovanjski stavbi

– predračun izvajalca za zamenjavo oken, ki mora 
vključevati  popis  del,  število  in  površino  vertikalnih  in 
strešnih oken in/ali balkonskih vrat in/ali fiksnih zastekli-
tev, tip okna in profila, vrsto zasteklitve, tip distančnika, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 56 / 13. 10. 2017 / Stran 2467 

toplotno prehodnost celotnega okna ter navedbo načina 
vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh 
ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtova-
nje in izvedbo vgradnje oken;

– fotografije vseh strani stavbe z označitvijo vseh 
vertikalnih  in  strešnih  oken,  balkonskih  vrat  in  fiksnih 
zasteklitev, ki bodo zamenjana, in s pripisom postavke 
iz predračuna za vsako posamezno okno. Če bo nalož-
ba izvedena v stanovanju v tri- in večstanovanjski stavbi, 
se lahko predloži fotografije zunanjega stavbnega pohi-
štva, posnete z notranje strani oziroma iz stanovanja;

– izjava o  lastnostih oken,  skladna z Uredbo  (EU) 
št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, ki mora med 
drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega 
lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, 
skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010 
ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw 
(iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne pre-
hodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug)  in profila 
(Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v za-
steklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti 
izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, 
priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, 
če okno še ni navedeno na informativnem seznamu, ob-
javljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe

– predračun  izvajalca  za  izvedbo  fasadnega  sis-
tema s toplotno izolacijo, ki mora vključevati popis del, 
vrsto, debelino in površino toplotne izolacije;

– izjava o lastnostih toplotne izolacije fasadnega 
sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje 
gradbenih proizvodov ali po Zakonu o gradbenih proi-
zvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: 
ZGPro-1), če bo debelina toplotne izolacije manjša od 
18 cm;

– fotografije  vseh  strani  stavbe  pred  izvedbo  na-
ložbe, posnete tako, da bodo v celoti vidne vse fasade;

– fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz katere 
bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmer-
jena z merilnim trakom (fotografija merilnega  traku ob 
izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti 
le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplo-
tne izolacije, ki ne bo odstranjena;

– izjava  o  lastnostih,  skladna  z  Uredbo  (EU) 
št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evrop-
sko tehnično oceno (ETA), izdelana na podlagi ustrezne-
ga evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG), 
v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni nave-
den na informativnem seznamu, objavljenem na spletni 
strani www.ekosklad.si.

G  –  toplotna  izolacija  strehe  ali  stropa  proti  neo-
grevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski 
stavbi

– predračun izvajalca za izvedbo toplotne izolacije 
strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, ki mora 
vključevati popis del, vrsto, debelino in površino toplo-
tne izolacije;

– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna 
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proi-
zvodov ali po ZGPro-1, če bo debelina vgrajene toplotne 
izolacije manjša od 30 cm;

– fotografije strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru pred  izvedbo naložbe,  iz  katerih bo  razvidna 
površina, kamor bo položena toplotna izolacija.

H  –  vgradnja  prezračevanja  z  vračanjem  toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo prezra-
čevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki mora 

vključevati popis del  in opreme, število, vrsto  in  točno 
oznako ter proizvajalca prezračevalne enote;

– fotografija  prostora,  kamor  bo  nameščena  pre-
zračevalna  naprava,  z  označeno  lokacijo  namestitve 
prezračevalne enote;

– izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka za 
ustrezno podnebno cono, skladen z ustrezno točko Pri-
loge IV Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 
ali  podatkovni  list  izdelka,  skladen  z  ustrezno  točko 
Priloge  IV Uredbe Komisije  (EU)  št.  1253/2014 oziro-
ma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost 
prezračevalne enote,  če prezračevalna naprava  še ni 
navedena na informativnem seznamu, objavljenem na 
spletni strani www.ekosklad.si.

I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe

– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo plinske-
ga kondenzacijskega kotla in pripadajoče inštalacije za 
priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis 
del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca plinske-
ga kondenzacijskega kotla;

– fotografija prostora, kamor bo vgrajen plinski kon-
denzacijski kotel;

– energijska nalepka ali podatkovni list izdelka, 
skladen z ustrezno  točko Priloge  IV Delegirane Ured-
be Komisije (EU) 811/2013, spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) št. 518/2014.

Vloga  za  ukrepe  J,  K  in  L  je  popolna,  ko  vla-
gatelj  predloži  v  celoti  izpolnjen  obrazec  Vloga 
54SUB-OB17 – ukrepi J, K in L in obvezne priloge:

– kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z ži-
gom o pravnomočnosti;

– v primeru celovite obnove kopijo gradbenega 
dovoljenja oziroma drugega ustreznega dovoljenja za 
obstoječo stavbo  ter  kopijo gradbenega dovoljenja za 
celovito obnovo, če je to potrebno;

– projekt  za  gradbeno  dovoljenje  (PGD):  vodilna 
mapa,  načrt  arhitekture  ali  načrte  obstoječega  stanja 
v primeru obnove stavbe, za katero novo gradbeno do-
voljenje ni potrebno;

– projekt za izvedbo (PZI): načrt arhitekture in načrt 
strojnih  inštalacij  ogrevanja  in  prezračevanja  v merilu 
1:50  ali  projekt  izvedenih  del  (PID):  načrt  arhitekture 
in  načrt  strojnih  inštalacij  ogrevanja  in  prezračevanja 
v merilu 1:50, v primeru nakupa že dokončane stavbe;

– soglasje  lastnika  ali  solastnika  nepremičnine 
na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumen-
tacije, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepre-
mičnine, kjer bo  izveden ukrep, ki  je predmet  javnega 
poziva;

– dokazilo o toplotnih karakteristikah zunanjega 
stavbnega  pohištva,  skladno  s  standardom  SIST  EN 
14351-1:2006+A1:2010,  iz  katerega morajo  biti  razvi-
dni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega 
stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), 
podatki o linijski toplotni upornosti distančnika v zaste-
klitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve;

– dokazilo o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izola-
cijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;

– izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka za 
ustrezno podnebno cono, skladen z ustrezno točko Pri-
loge IV Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 
oziroma podatkovni list izdelka, skladen z ustrezno toč-
ko Priloge IV Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014, če 
prezračevalna naprava še ni navedena na  informativ-
nem seznamu, objavljenem na spletni strani www.eko-
sklad.si;

– podatkovni list generatorja toplote (toplotna črpal-
ka, kurilna naprava ipd.), če generator toplote ni nave-
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den na informativnem seznamu, objavljenem na spletni 
strani www.ekosklad.si;

– dodatne obvezne priloge glede na posamezni 
ukrep:

J  –  gradnja  ali  nakup  skoraj  nič-energijske  nove 
eno- ali dvostanovanjske stavbe

– v primeru nakupa stavbe: dokazilo o nakupu ne-
premičnine in dokazilo o lastništvu, če nepremičnina ni 
vpisana v zemljiško knjigo;

– izračun energijske učinkovitosti  novogradnje  po 
metodi  »PHPP«  (tiskani  izpis  in MS  Excel  datoteka), 
ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, poda za 
klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so objavljeni na 
spletni strani www.ekosklad.si;

– izračun  volumskih  deležev  toplotno  izolacijskih 
materialov v odstotkih (%) po skupinah.

K – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe

– izračuna  energijske  učinkovitosti  po  metodi 
»PHPP« za obstoječe in za obnovljeno stanje (tiskana 
izpisa in MS Excel datoteki), ki se, ne glede na dejansko 
lokacijo stavbe, podata za klimatske podatke mesta Lju-
bljana, ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;

– izračun  volumskih  deležev  toplotno  izolacijskih 
materialov v odstotkih (%) po skupinah;

– fotografije obstoječe stavbe z vseh strani;
– fotografije  posameznih  delov  stavbe,  iz  katerih 

bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal, 
zunanjega  stavbnega  pohištva  (okna,  vhodna  vrata), 
ogrevalnega sistema ipd.;

– fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih 
bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmer-
jena z merilnim trakom (fotografija merilnega  traku ob 
izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti 
le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplo-
tne izolacije, ki ne bo odstranjena.

L – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič 
energijski tri- in večstanovanjski stavbi,

– dokazilo  o  nakupu  stanovanja;  če  lastništvo  ni 
razvidno iz zemljiške knjige, vlagatelj predloži overjeno 
kopijo kupoprodajne pogodbe in zemljiškoknjižnega do-
volila o vknjižbi lastninske pravice;

– izračun  energijske  učinkovitosti  po  metodi 
»PHPP« za novogradnjo; v primeru celovite obnove za 
obstoječe  in  za obnovljeno stanje  (tiskani  izpis  in MS 
Excel  datoteka),  ki  se,  ne  glede  na  dejansko  lokacijo 
stavbe, poda za klimatske pogoje mesta Ljubljana, ki so 
objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si. V primeru 
večnamenskega objekta se izračun energijske učinkovi-
tosti omeji zgolj na stanovanjski del stavbe;

– v primeru nakupa stanovanja v obnovljeni stavbi 
še:

– fotografije  obstoječega  stanja  stavbe  z  vseh 
strani;

– fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih 
bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal, 
zunanjega  stavbnega  pohištva  (okna,  vhodna  vrata), 
ogrevalnega sistema ipd. (fotografije morajo biti posnete 
v času oddaje vloge);

– fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz ka-
tere bo  razvidna debelina  in  vrsta obstoječe  izolacije, 
izmerjene z merilnim trakom (fotografija merilnega traku 
ob  izolacijskem materialu). Fotografijo  je potrebno pri-
ložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) 
toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena.

Če za nakup stanovanja v isti tri- in večstanovanjski 
stavbi  kandidira  več  vlagateljev,  zadošča  predložitev 
enega izvoda skupne projektne in ostale zahtevane 
dokumentacije.

Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa doka-
zila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen 
prevod.

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, ener-
gijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje 
proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavni-
mi predpisi.

Stanovanjska  stavba  in  njeni  deli,  v  (na)  katerih 
bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti 
zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem oziroma 
skladno s predpisi o graditvi objektov. Skladnost gradnje 
eno- in dvostanovanjskih stavb bo preverjana na podlagi 
gradbenega dovoljenja za stavbo in njene dele oziroma 
potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zako-
nu, ki ga vlagatelj priloži vlogi za dodelitev nepovratne 
finančne spodbude. V primeru dvoma o skladnosti gra-
dnje s priloženim gradbenim dovoljenjem bo Eko sklad 
vlagatelja pozval k predložitvi projektne dokumentacije, 
na podlagi katere je bilo predmetno gradbeno dovolje-
nje izdano.

Če je stanovanjska stavba, kjer se bo naložba iz-
vajala,  kulturnovarstveno  zaščitena,  ali  pa  se  stavba 
nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora 
vlagatelj  za  izvedbo  naložbe  na  Eko  sklad  predložiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Za-
voda za varstvo kulturne dediščine, ki morajo smiselno 
upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kul-
turne  dediščine  (http://www.energetika-portal.si/filead-
min/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smer-
nice_kd_23.  2.  2017.pdf).  Zaradi  posebne  obravnave 
kulturne dediščine v zakonodaji lahko posamezni ukrepi 
odstopajo od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so 
navedeni v javnem pozivu, vendar mora biti v tem prime-
ru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko 
učinkovitostjo.

c) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi 

pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več 
posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva 
in se bodo izvajali na isti stanovanjski stavbi. V primeru, 
da vlagatelj kandidira za ukrep J ali K, ne more za  to 
stanovanjsko stavbo kandidirati še za ukrepe od B do I, 
lahko pa kandidira za ukrep A.

d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali 
gradbenih proizvodov

Nepovratna  finančna  spodbuda  ne  more  biti  do-
deljena  za  naložbe,  ki  vključujejo  dobavo  in  vgradnjo 
prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih pro-
izvodov.

e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca z registrirano dejavnostjo

Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in 
gradbenih  proizvodov,  ki  so  predmet  naložbe,  lahko 
opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano de-
javnostjo.

f)  prepoved  odtujitve  naložbe,  ki  je  bila  predmet 
nepovratne finančne spodbude

Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in 
opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna 
spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po iz-
plačilu nepovratne finančne spodbude. Eno- ali dvosta-
novanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski 
stavbi, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna 
spodbuda za ukrep J, K ali L, ni dovoljeno odtujiti naj-
manj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
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g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda 
s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter 
tekočih  in  trdnih  goriv  končnim  odjemalcem po Ured-
bi o zagotavljanju prihrankov energije  (Uradni  list RS, 
št. 96/14). Če je vlagatelj v okviru iste naložbe za posa-
mezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude 
po  tem  javnem pozivu,  že prejel  nepovratno  finančno 
spodbudo Eko sklada in je z izvedbo del za doseganje 
učinkov  ukrepa  že  pričel,  za  izvedbo  tega  ukrepa  ne 
more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spod-
bude po tem javnem pozivu.

h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finanč-
ne spodbude za isti ukrep

Vlagatelj  je  poleg  nepovratne  finančne  spodbude 
po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko 
sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb 
občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega 
javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vla-
gatelj  mora  za  pridobitev  kredita  izpolniti  in  predložiti 
ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko 
sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita 
ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, 
razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna 
spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobre-
nega kredita Eko sklada.

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv  in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta  na  voljo  na  spletni  strani  www.ekosklad.si.  Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlaga-
telji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri 
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih 
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumen-
tacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobi-
jo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek 
med 13. in 14.30.

6. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva 

objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni 
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj  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 
Ljubljana.

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

finančne  spodbude  vlagatelju  se  uporablja  postopek, 
določen  z  Zakonom  o  splošnem  upravnem  postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10  in 82/13), če 
ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelj  lahko  pridobi  pravico  do  nepovratne  fi-
nančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden 
eden  ali  več  z  javnim  pozivom  opredeljenih  ukrepov. 
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spod-
bude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih 
sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spod-
bude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda 
prispetja popolne vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-

stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih  taksah  (Uradni  list RS, št. 106/10 – uradno preči-
ščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J  in 
32/16) 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 vlagatelju dodeljena pravica do nepovra-
tne finančne spodbude.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe za ukrepe od A do  I  je 

9 (devet) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba po-
stane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Če je vlagatelj z odločbo pridobil pravico do nepo-
vratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj 
treh ukrepov od A do I v isti starejši stanovanjski stavbi, 
je rok za zaključek naložbe 18 mesecev od dokončno-
sti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo 
vlagatelju.

Rok  za  zaključek  naložbe  za  ukrepe  J, K  in  L  je 
24 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice 
do  nepovratne  finančne  spodbude.  Odločba  postane 
dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno 
verodostojno  izkazati  pred  iztekom  roka  za  zaključek 
naložbe,  se  rok  za  zaključek  naložbe  lahko  podaljša. 
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine 
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti 
odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. 
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za 
izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.

Datum  izdaje  računa,  iz  katerega  nedvoumno  iz-
haja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum 
zaključka naložbe,  če  iz  podatkov na  računu oziroma 
posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih doku-
mentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.

c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo  o  zaključku  naložbe  mora  vlaga-

telj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za 
zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe od 
A do vključno I mora obvezno vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-
de, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne 
spodbude;

– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, 
gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za 
celoten obseg naložbe;

– dokazilo  o  plačilu  celotnega  računa  iz  prejšnje 
alineje;

– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumenta-
cije glede na posamezni ukrep:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-
novanjski stavbi

– fotografija vgrajenih sprejemnikov sončne energi-
je oziroma fotografija fotonapetostnih modulov.

B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

– fotografija vgrajene kurilne naprave in toplotnega 
zalogovnika (če je ta vgrajen);

– fotografija  odstranjene  stare  kurilne  naprave, 
v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spod-
bude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno 
napravo na lesno biomaso.
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C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe

– fotografije  vgrajene  toplotne  črpalke  (v  primeru 
vgradnje ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda fotogra-
fije  zunanje  in notranje enote oziroma krmilnega dela 
toplotne črpalke);

– fotografija  odstranjene  stare  kurilne  naprave, 
v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spod-
bude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplo-
tno črpalko;

– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije 
za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke 
voda-voda, če le-to ni bilo priloženo že k vlogi.

D – priključitev starejše eno- ali  dvostanovanjske 
stavbe na sistem daljinskega ogrevanja

– fotografije vgrajene toplotne postaje.
E  –  vgradnja  energijsko  učinkovitih  lesenih  oken 

v starejši stanovanjski stavbi
– fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine 

(špalete) na mestu vgradnje okna;
– fotografije,  posnete  med  vgradnjo,  tako  da  so 

razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje 
v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže;

– fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa 
v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe

– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako 
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno 
izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob 
vgrajenem materialu);

– fotografije vseh strani stavbe po izvedbi toplotne 
izolacije (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da 
so vse fasade stavbe v celoti vidne.

G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogre-
vanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi

– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako 
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno 
izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob 
vgrajenem materialu):

– fotografije po  izvedbi  toplotne  izolacije poševne 
strehe (z notranje in zunanje strani) ali stropa proti neo-
grevanemu prostoru.

H  –  vgradnja  prezračevanja  z  vračanjem  toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

– fotografija vgrajene prezračevalne enote.
I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 

centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
– fotografija vgrajenega plinskega kondenzacijske-

ga kotla.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepa J in 

K mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-

de, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne 
spodbude;

– račune za gradnjo ali obnovo stavbe s popisom 
del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav 
in opreme, iz katerih morajo biti razvidni podatki vsaj 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 centralnega sistema prezra-
čevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;

– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hla-
jenje z generatorjem toplote in hladu;

– 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 pohištva, 
in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, 
da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo te-
snjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);

– fotografije  vgrajenega  centralnega  sistema  pre-
zračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (raz-
vodi, naprave);

– fotografije  ogrevalnega  sistema  z  generatorjem 
toplote;

– fotografije meritev zrakotesnosti stavbe, posnete 
med  izvajanjem postopka  in  fotografijo  izmerjene vre-
dnosti na napravi, posneto med meritvijo;

– več fotografij dokončane stavbe;
– merilno  poročilo  o  zagotavljanju  zrakotesnosti 

stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015;
– izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni 

sposobnosti stavbe na obrazcu, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije, podpisano s strani prejemnika ne-
povratne finančne spodbude, odgovornega nadzornika 
gradnje in odgovornega vodje projekta.

V primeru nakupa skoraj nič-energijske nove eno- 
ali dvostanovanjske stavbe mora dokumentacija o za-
ključku naložbe vsebovati še:

– dokazilo o plačilu celotne kupnine,
– dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremič-

nini.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrep L mora 

obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-

de, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne 
spodbude;

– uporabno  dovoljenje  za  tri-  in  večstanovanjsko 
stavbo z zapisnikom o opravljenem tehničnem pregle-
du stavbe;

– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitek-
ture in načrt strojnih instalacij ogrevanja in prezračeva-
nja s popisom vgrajene opreme in naprav z navedenimi 
tehničnimi karakteristikami;

– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti po-
sameznega stanovanja ali stavbe po standardu SIST EN 
ISO 9972:2015 oziroma po veljavnem standardu v času 
izvedbe meritve;

– fotografije  meritev  zrakotesnosti  stanovanja  ali 
stavbe, posnete med izvajanjem postopka, in fotografijo 
izmerjene vrednosti na napravi, posneto med meritvijo;

– fotografije izvedbe toplotne zaščite vseh elemen-
tov toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite 
v tla, obodne zidove, streho ipd., vse posneto med vgra-
dnjo z merilnim trakom, ter rešitve toplotnih mostov);

– fotografije  vgradnje  zunanjega  stavbnega  pohi-
štva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgra-
dnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki za-
gotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno 
v smernici RAL);

– fotografije  vgrajenega  centralnega  sistema  pre-
zračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (raz-
vodi, naprave);

– fotografijo generatorja toplote oziroma hladu;
– več fotografij dokončane stavbe in stanovanja, ki 

je predmet spodbude;
– dokazilo o plačilu celotne kupnine;
– dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremič-

nini.
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Če  je  za  nakup  stanovanj  v  isti  tri-  in  večstano-
vanjski stavbi odobrena nepovratna finančna spodbuda 
več prejemnikom, zadošča predložitev skupnega izvoda 
projektne in ostale zahtevane dokumentacije, ki jo lah-
ko predloži tudi prodajalec stanovanj.

d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-

položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu 
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe 
na osebni bančni račun vlagatelja, 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.

Višja  nepovratna  finančna  spodbuda  za  hkratno 
izvedbo treh ali več ukrepov, ki je priznana v odločbi, se 
izplača šele po predložitvi dokumentacije o zaključku na-
ložbe, iz katere je razvidno, da so izvedeni vsi oziroma 
vsaj trije od predvidenih ukrepov na isti starejši stano-
vanjski stavbi. Če vlagatelj ne izvede vsaj treh ukrepov, 
za katere je pridobil pravico do višje nepovratne finanč-
ne spodbude, se nepovratna finančna spodbuda izplača 
le  za  izvedeni  oziroma  izvedena ukrepa v  višini,  ki  je 
opredeljena za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega 
poziva in šele po poteku roka za zaključek naložbe.

9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdo-
bju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude do 3  let po izplačilu nepovratne fi-
nančne 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 ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali do-
ločil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, 
je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko 
skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neu-
pravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

  Ob-3195/17

Na  podlagi  prvega  odstavka  146.d  člena  Zako-
na  o  varstvu  okolja  (Uradni  list  RS,  št.  39/06  –  ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 
in  30/16;  v  nadaljnjem  besedilu:  ZVO-1),  19.  člena 
Akta o ustanovitvi Eko  sklada, Slovenskega okoljske-
ga  javnega  sklada  (Uradni  list  RS,  št.  112/09,  1/12, 
98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja 
Eko  sklada,  Slovenskega  okoljskega  javnega  sklada, 
št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na sple-
tni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na 
podlagi  programa  Eko  sklada,  Slovenskega  okoljske-
ga  javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega  in 
finančnega načrta Eko  sklada, Slovenskega okoljske-
ga javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno 
s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedi-
lu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom 
številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017 in na podlagi 
Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, 
potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s skle-
pom št. 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017, ter v skladu 
s Shemo državnih pomoči »Nakup okolju prijaznih pre-

voznih  sredstev«,  št.  priglasitve  BE01-5854067-2015 
in št. SA.41883,  ter skladno s Pravilnikom o finančnih 
spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogre-
vanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 52/16 in 59/16 – popr.), Eko sklad, Slovenski okoljski 
javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja

javni poziv 55SUB-EVPO17
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam 

za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet  javnega  poziva  so  nepovratna  finančna 

sredstva v obliki nepovratnih finančnih spodbud za na-
ložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za 
cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi 
registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: 
naložba) in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kate-
gorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:

– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup  novega  priključnega  hibridnega  vozila 

(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podalj-
ševalnikom dosega (range extender);

– predelavo vozila v električno vozilo,  tako da bo 
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadome-
ščen s pogonskim elektromotorjem.

Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena 
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po 
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neozna-
čen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok za 
neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti, kot to do-
loča Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14 – odl. US in 46/15)), bodo registrirana in spadajo 
v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v če-
trtem odstavku 1. točke tega javnega poziva.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne 
osebe ali samostojnega podjetnika.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, 

L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon 
brez emisij CO2 na izpustu;

– predelavo vozila v električno vozilo,  tako da bo 
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nado-
meščen s pogonskim elektromotorjem,  kategorije M1, 
N1, L7e ali L6e;

– nakup  novega  priključnega  hibridnega  vozila 
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podalj-
ševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 
na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali 
N1.

Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e 
so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skla-
dnosti vozil  (Uradni  list RS, št. 105/09, 9/10  in 106/10 
– ZMV), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni 
list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16). Kategoriji L1e-B in 
L1e-A sta določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 
Evropskega  parlamenta  in  Sveta  z  dne  15.  januarja 
2013 o odobritvi  in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih 
vozil  in  štirikolesnikov  (UL  L  št.  60  z  dne  2.  3.  2013, 
str. 52).

Opis kategorij vozil:
M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi se-

deži poleg sedeža voznika.
N1:  Vozila  za  prevoz  blaga  z  največjo  maso  do 

vključno 3,5 tone.
L7e: Štirikolesna vozila, razen navedenih v katego-

riji L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 
400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase 
baterij  pri  električnih  vozilih,  katerih  največja  nazivna 
moč motorja ne presega 15 kW.



Stran 2472 / Št. 56 / 13. 10. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

L6e:  Lahka  štirikolesna  vozila,  katerih masa ne-
obremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase 
baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstruk-
cijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih 
največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri ele-
ktromotorjih.

L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično 
nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno 
hitrostjo, ki presega 45 km/h.

L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna  kolesa«  opremljena  z  motorjem,  kate-

rih  največja  konstrukcijsko  določena  hitrost  presega 
45 km/h.

L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi«  (kolesa  z  motorjem),  katerih  največja 

konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in 
katerih največja  trajna nazivna moč ne presega 4 kW 
pri elektromotorju.

L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon 
z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega 
največja  konstrukcijsko  določena  hitrost  vozila  znaša 
≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč 
znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih 
proizvajalca tehnično dovoljena masa.

Podkategorije:
L1e-A:  (kolo  na  motorni  pogon)  Kolo  zasnovano 

za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, 
katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, 
in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanj-
šuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja 
nazivna  trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali  šti-
rikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej 
navedena  dodatna  merila,  se  razvrstijo  kot  tehnično 
enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.

L1e-B:  (dvokolesni  moped)  Vsa  druga  vozila  ka-
tegorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili 
vozila L1e-A.

Kolesa  s  pedali  z  dodatnim  pogonom,  opremlje-
na s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno 
nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega 
izhodna  moč  se  prekine,  kadar  kolesar  preneha  po-
ganjati  pedala,  sicer  pa  se  progresivno  zmanjšuje  in 
končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h, 
niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spod-
bud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temelji-
jo na svinčevi tehnologiji.

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter priznani stroški naložbe

a) Vir in višina sredstev
Sredstva  za  dodeljevanje  nepovratnih  finančnih 

spodbud se v skladu s prvim odstavkom 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 1.000.000 EUR.

b) Višina nepovratne finančne spodbude za posa-
mezne ukrepe

Višina nepovratne finančne spodbude po tem jav-
nem pozivu znaša največ:

– 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 
ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;

– 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij 
CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije 
N1 ali L7e;

– 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno 
vozilo  ali  novo  vozilo  na  električni  pogon  s  podaljše-

valnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na 
izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;

– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij 
CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije 
L6e;

– 1.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij 
CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;

– 500  EUR  za  novo  električno  vozilo  brez  emisij 
CO2 kategorije L1e-B ali L2e;

– 200  EUR  za  novo  električno  vozilo  brez  emisij 
CO2 kategorije L1e-A.

Pravne  osebe  v  okviru  izvajanja  javne  službe  po 
tem javnem pozivu pridobijo pravico do nepovratne fi-
nančne spodbude, pravne osebe, ki opravljajo pridobi-
tno gospodarsko dejavnost, pa pravico do nepovratne 
finančne pomoči.

Višina  nepovratne  finančne  pomoči  je  omejena 
tako, da  intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravi-
čenih  stroškov  za  naložbo  na  območjih  »a«  ter  45 % 
upravičenih stroškov za naložbo na območjih »c«. Kot 
območje »a« se na karti regionalne pomoči določi ce-
lotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna 
Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje 
teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.

Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odsto-
tnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 
20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro 
podjetjem.

Upoštevaje 11.  člen Pravilnika o dodeljevanju dr-
žavnih  pomoči  za  varstvo  okolja  (objavljen  na  sple-
tni  strani  https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/uplo-
ad/Akti/42111101557.pdf) se velikost podjetja določi na 
naslednji način:

– mikro podjetje ima, na podlagi zadnjih računovod-
skih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 10 zaposlenih 
in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne pre-
sega 2 milijonov EUR;

– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih 
računovodskih  izkazov,  oddanih  na AJPES,  manj  kot 
50 zaposlenih  in  ima  letni promet  in/ali  letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;

– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi za-
dnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj 
kot 250 zaposlenih  in  letni promet ne presega 50 mi-
lijonov EUR  in/ali  letno bilančno  vsoto,  ki  ne presega 
43 milijonov EUR;

– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi za-
dnjih  računovodskih  izkazov,  oddanih  na AJPES,  več 
kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 mili-
jonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijo-
nov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano 
za konsolidacijo.

Pri pravnih osebah, ki so vlagatelji po tem javnem 
pozivu, in bodo vozilo/a, ki je/so predmet vloge upora-
bljali v okviru izvajanja javne službe, nepovratna finanč-
na spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih 
stroškov naložbe. Priznani stroški naložbe so (vključno 
z DDV):

– strošek nakupa novega vozila na električni pogon 
(najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe);

– strošek  nakupa  novega  priključnega  hibridnega 
vozila  (plug-in)  ali  novega  vozila  na  električni  pogon 
s podaljševalnikom dosega (range extender);

– stroški  sestavnih  delov,  potrebnih  za  predelavo 
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

c) Upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so 

potrebni  za  preseganje  veljavnih  standardov Unije  ali 
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zvišanje  ravni  varstva  okolja  v  odsotnosti  standardov 
Unije. Stroški se določijo na naslednji način:

– kadar  se  stroški  naložb  v  varstvo  okolja  lahko 
opredelijo v skupnih stroških naložb kot  ločena nalož-
ba, se ti stroški, povezani z varstvom okolja, štejejo za 
upravičene stroške;

– v vseh drugih primerih se stroški naložb v varstvo 
okolja opredelijo s primerjavo s podobno, okolju manj 
prijazno  tehnično primerljivo naložbo, ki bi se verodo-
stojno izvedla brez pomoči. Tehnično primerljiva naložba 
pomeni naložbo z isto proizvodno zmogljivostjo in vsemi 
drugimi tehničnimi značilnostmi (razen tistih, ki se nepo-
sredno nanašajo na dodatno naložbo za predvideni cilj). 
Te izhodiščne/primerljive naložbe oblikuje Eko sklad na 
podlagi javno objavljenih cenikov oziroma javno dosto-
pnih podatkov (brez morebitnih popustov). Razlika med 
stroški obeh naložb opredeljuje strošek, povezan z var-
stvom okolja, in se šteje za upravičene stroške.

Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem 
višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.

Spodbuda  se  lahko  dodeli  hkrati  na  podlagi  več 
shem pomoči ali kumulira z ad hoc ali de minimis pomo-
čjo v zvezi z istimi ali deloma istimi upravičenimi stroški, 
če skupni znesek državne pomoči za posamezno de-
javnost ali projekt ne presega zgornjih meja, določenih 
na podlagi pragov pomoči, opredeljenih v odstavku b) 
2. točke tega poziva ter največ do 15 milijonov EUR na 
podjetje in na naložbeni projekt.

3.  Upravičene  osebe  za  kandidiranje  na  javnem 
pozivu

Upravičene osebe so:
– gospodarske družbe s sedežem v Republiki Slo-

veniji,  ki  niso  družbe  v  težavah  v  skladu  z  Zakonom 
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13, 27/16 – ZFPPI-
PP-G in 5/17);

– druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem 
v Republiki Sloveniji;

– samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo 
v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic 
opravljajo določeno dejavnost v Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu: zasebniki);

– pravne osebe javnega prava s sedežem v Repu-
bliki Sloveniji.

Upravičena  oseba  ne  more  pridobiti  pravice  do 
nepovratne  finančne  spodbude,  če  ima  neporavnane 
finančne obveznosti do Eko sklada.

4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na 
javnem pozivu

a) Predmet nepovratne finančne spodbude je samo 
nova naložba

Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena 
samo za nove naložbe. Nova naložba je nakup ali prede-
lava vozila, katerega prva registracija po proizvodnji 
ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po od-
daji vloge na ta javni poziv. Ob oddaji vloge vozilo še ne 
sme biti kupljeno oziroma predelano, prav tako ne sme 
biti pred oddajo vloge sklenjen noben zavezujoč dogovor 
(plačan avans, podpisana pogodba o lizingu ipd.).

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega 
vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlaga-
telj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet 
nepovratne  finančne  spodbude,  oziroma,  na  podlagi 
sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (li-
zingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne 
spodbude. Nepovratna finančna spodbuda za predelavo 
vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj 
po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki 
je predmet nepovratne finančne spodbude.

Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma 
poslovnim  najemom,  ni  upravičeno  do  nepovratne  fi-
nančne spodbude.

Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini 
pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila 
s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablica-
mi ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega 
ali predelavi starega vozila.

b) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni  pogoj  za  dodelitev  nepovratne  finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja 

tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpol-

njen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.
Obvezne priloge:
– računovodski  izkazi vlagatelja za zadnje zaklju-

čeno leto oddani na AJPES, potrjeni s strani odgovornih 
oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega 
poročila s strani AJPES-a, če le-ti niso dostopni v javnih 
bazah podatkov. V kolikor je vlagatelj zavezan h konso-
lidiranim računovodskim izkazom, predloži le-te;

– izjava vlagatelja:
– o  višini  oziroma  intenzivnosti  prejete  državne 

pomoči,
– da redno izplačuje plače in socialne prispevke,
– da nima neporavnanih dolgov zaradi nezdru-

žljivih pomoči,
– da na dan oddaje vloge nima neporavnanih 

davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– da bo v primeru finančnega lizinga prvi lizingo-

jemalec in uporabnik vozila, ki bo predmet spodbude,
– da ni podjetje v težavah,
– da za ukrep, za katerega kandidira, ni bila pre-

jeta spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, 
plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju 
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).

Glede  na  posamezen  ukrep  pa  mora  vlaga-
telj predložiti še dodatne obvezne priloge, in sicer za:

– novo električno vozilo:
– kopija predračuna za nakup novega vozila  (v 

primeru skupnega javnega naročila oseb javnega prava 
se lahko predloži krovno pogodbo, vendar mora biti in-
dividualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po 
oddaji vloge na ta javni poziv),

– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno 
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, 
tip, vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije (npr. 
Li-Ion) in doseg na baterije), ki so lahko vključeni v pred-
račun ali podani ločeno v specifikaciji vozila;

– novo priključno hibridno ali vozilo s podaljševal-
nikom dosega:

– kopija predračuna za nakup novega vozila  (v 
primeru skupnega javnega naročila oseb javnega pra-
va, se lahko predloži krovno pogodbo, vendar mora biti 
individualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po 
oddaji vloge na ta javni poziv),

– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno 
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, tip, 
vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije (npr. Li-Ion), do-
seg na baterije in emisije v g CO2/km), ki so lahko vključeni 
v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila;

– predelavo obstoječega vozila v električno:
– kopija predračuna za storitev predelave vozila,
– kopije  predračunov  za  tehnične  komponente, 

potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent 
niso vključeni že v predračun iz prejšnje alineje,

– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so ja-
sno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka, ko-
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mercialna oznaka, tip, tip baterije (npr. Li-Ion) in doseg 
na baterije), ki so lahko vključeni v predračun ali podani 
ločeno v specifikaciji vozila.

Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa doka-
zila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.

c) Sprememba vloge
Sprememba vloge je možna do izdaje odločbe, pri 

čemer se šteje, da je bila spremenjena vloga ponovno 
vložena.

V primeru spremembe vloge, mora biti spremenje-
na naložba  izvedena po oddaji spremenjene vloge na 
Eko sklad.

d) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba,  za  katero  bo  dodeljena  nepovratna  fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

e) Kandidiranje za nakup ali predelavo več vozil
Vlagatelj lahko z vlogo kandidira za nepovratno 

finančno spodbudo za največ 50 vozil naenkrat (nakup 
ali predelava vozil). Naslednja vloga je lahko odobrena 
šele, ko je izplačanih najmanj 70 % dodeljenih sredstev 
iz predhodne vloge (v primeru, da je v predhodni vlogi 
dodeljenih 100.000 EUR sredstev, mora biti po tej vlogi 
izvedeno izplačilo v višini 70.000 EUR).

f) Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči
Nepovratna finančna pomoč za nakup novih elek-

tričnih vozil ali predelavo obstoječih vozil na električni 
pogon, ki se dodeljuje s tem pozivom, se šteje kot dr-
žavna  pomoč  upravičeni  osebi,  ki  opravlja  pridobitno 
gospodarsko dejavnost – prejemniku pomoči.

Državna  pomoč  je  lahko  dodeljena  upravičenim 
osebam, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, 
v vseh sektorjih razen za:

– ukrepe pomoči, kadar je dodelitev pomoči pogo-
jena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proi-
zvedeno blago ali storitve;

– pomoč, ki  je odvisna od uporabe domačih proi-
zvodov v breme uvoženih proizvodov;

– dejavnosti,  povezane  z  izvozom v  tretje  države 
ali države članice;

– nekatere sektorje, kot so ribištvo in akvakultura, 
omejeno glede na posebna pravila, ki se uporabljajo;

– primarne dejavnosti na kmetiji;
– lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
– upravičence, ki so v postopku vračanja neupravi-

čeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evrop-
ske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– podjetja v težavah;
– podjetja, ki redno ne izplačujejo plač in socialnih 

prispevkov;
– podjetja, ki  imajo neporavnane davčne in druge 

obveznosti do Republike Slovenije.
g) Prepoved odtujitve  naložbe,  ki  je  bila  predmet 

nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji vo-

zila ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratne 
finančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu 
ni podaljšal registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot 
v  dveh  letih,  mora  prejeta  sredstva  vrniti  Eko  skladu 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za ob-
dobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene 
nepovratne finančne spodbude. V primeru, da se vozilo 
v obdobju dveh let od prve registracije odjavi iz prome-
ta  zaradi  višje  sile,  je  treba  priložiti  policijski  zapisnik 
oziroma drug ustrezen dokument, ki izkazuje nastanek 
višje sile.

h) Prepoved dodelitve nepovratne finančne spod-
bude v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena, če je bila za ukrep že dodeljena spodbuda s strani 
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih 
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zago-
tavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). 
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, 
če je bila za vozilo z enako identifikacijsko številko po 
tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna 
finančna spodbuda že dodeljena.

i) Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne 
spodbude za isti ukrep

Vlagatelj  je  poleg  nepovratne  finančne  spodbude 
po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravi-
čen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za 
kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, če izpolnjuje 
vse pogoje tega javnega poziva.

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv  in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta  na  voljo  na  spletni  strani  www.ekosklad.si.  Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlaga-
telji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko 
kandidati  naročijo  pri  Eko  skladu  na  spodaj  navedeni 
telefonski številki in jo prejmejo po pošti. Za navedeno 
dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtev-
kom, poslanim na naslov: Eko sklad,  j.s., Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljubljana.

Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati po-
kličejo na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in 
petek med 13. in 14.30.

6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva 

objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni 
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj  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 
Ljubljana.

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

finančne  spodbude  vlagatelju  se  uporablja  postopek, 
določen  z  Zakonom  o  splošnem  upravnem  postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v kolikor 
ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelji lahko pridobijo pravico do nepovratne fi-
nančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden 
z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj pridobi 
pravico do nepovratne  finančne  spodbude po  javnem 
pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, ome-
jitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem 
pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne 
vloge na Eko sklad.

Za  vlogo  in  odločbo  o  dodelitvi  pravice  do 
nepovratne  finančne  spodbude  se  taksa,  skladno 
z  drugim  odstavkom  2.  člena  in  1.  točko  28.  člena 
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – 
ZZeIP-J in 32/16) 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 dokončno odločbo, s ka-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 56 / 13. 10. 2017 / Stran 2475 

tero  je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne 
spodbude.

b) Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je:
– 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi 

pravice  do  nepovratne  finančne  spodbude  za  nakup 
novega ali predelavo vozila, ko je vlagatelj raziskovalna 
inštitucija,  vpisana  v  bazo  SICRIS  ali  vzgojno-izobra-
ževalni zavod, ki ima standardno klasifikacijo v razredu 
SKD 85 Izobraževanje, ali

– 9  mesecev  od  dokončnosti  odločbe  o  dodelitvi 
pravice  do  nepovratne  finančne  spodbude  za  nakup 
novega ali predelavo vozila ostalih pravnih oseb, ki ne 
spadajo v zgornjo alinejo.

Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vla-
gatelju.

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 registracije vozila se šteje za datum zaključ-
ka naložbe.

c) Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo  o  zaključku  naložbe  mora  vlaga-

telj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za 
zaključek naložbe. Dokumentacija o zaključku naložbe 
mora vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-
de, podpisano s strani prejemnika;

– račun  za  nakup  vozila  v  primeru  nakupa  vozila 
ali račun za predelavo vozila v primeru predelave vozila 
(za  predelavo  vozila  mora/-jo  račun/-i  vsebovati  tako 
sestavne dele kot tudi stroške dela);

– dokazilo  o  plačilu  celotnega  računa  iz  prejšnje 
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.). V primeru fi-
nančnega lizinga kopijo pogodbe o finančnem lizingu za 
vozilo. Dopustna je odpoved finančnega lizinga zaradi 
odkupa vozila s strani vlagatelja;

– čitljivo  kopijo  prometnega  dovoljenja  za  vozilo, 
izdanega na ime vlagatelja;

– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila.
d) Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo  nepovratne  finančne  spodbude  se  izve-

de predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh 
zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na transakcijski 
račun vlagatelja. Znesek  izplačila se uskladi s predlo-
ženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdo-
bju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude do 3 let po datumu registracije vozila 
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način 
preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skla-
dnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javne-
ga poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepo-
vedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. 
V primeru ugotovljene kršitve določil tega javnega pozi-
va, nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali 
določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbu-
de, je vlagatelj dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi 
za obdobje od prejema do vračila neupravičeno dobljene 
nepovratne finančne spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

  Ob-3196/17

Na  podlagi  prvega  odstavka  146.d  člena  Zako-
na  o  varstvu  okolja  (Uradni  list  RS,  št.  39/06  –  ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 

US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 
in  30/16;  v  nadaljnjem  besedilu:  ZVO-1),  19.  člena 
Akta o ustanovitvi Eko  sklada, Slovenskega okoljske-
ga  javnega  sklada  (Uradni  list  RS,  št.  112/09,  1/12, 
98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja 
Eko  sklada,  Slovenskega  okoljskega  javnega  sklada, 
št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na sple-
tni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na 
podlagi  programa  Eko  sklada,  Slovenskega  okoljske-
ga  javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega  in 
finančnega načrta Eko  sklada, Slovenskega okoljske-
ga javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno 
s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedi-
lu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom 
številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017 in na podlagi 
Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, 
potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom 
št. 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017, Eko sklad, Slo-
venski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko 
sklad), objavlja

javni poziv 57SUB-EVOB17
Nepovratne finančne spodbude občanom  

za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet  javnega  poziva  so  nepovratne  finančne 

spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo 
okolju  prijaznejših  vozil  za  cestni  promet,  ki  spadajo 
v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, 
in ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana 
v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: naložba), in 
sicer za naslednje ukrepe:

– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup  novega  priključnega  hibridnega  vozila 

(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podalj-
ševalnikom dosega (range extender);

– predelavo vozila v električno vozilo,  tako da bo 
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadome-
ščen s pogonskim elektromotorjem.

Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena 
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po 
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neozna-
čen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok za 
neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti, kot to do-
loča Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14 – odl. US in 46/15)), bodo registrirana in spadajo 
v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v če-
trtem odstavku 1. točke tega javnega poziva.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne 
osebe ali samostojnega podjetnika.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le 
za:

– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, 
L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon 
brez emisij CO2 na izpustu;

– predelavo vozila v električno vozilo,  tako da bo 
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nado-
meščen s pogonskim elektromotorjem,  kategorije M1, 
N1, L7e ali L6e;

– nakup  novega  priključnega  hibridnega  vozila 
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podalj-
ševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 
na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali 
N1.

Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so 
določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti 
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vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10 in 106/10 – ZMV), 
skladno z Zakonom o motornih  vozilih  (Uradni  list RS, 
št. 106/10, 23/15 in 68/16). Kategoriji L1e-B in L1e-A sta 
določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in 
tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov 
(UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).

Opis kategorij vozil:
M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi se-

deži poleg sedeža voznika.
N1:  Vozila  za  prevoz  blaga  z  največjo  maso  do 

vključno 3,5 tone.
L7e: Štirikolesna vozila, razen navedenih v katego-

riji L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 
400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase 
baterij  pri  električnih  vozilih,  katerih  največja  nazivna 
moč motorja ne presega 15 kW.

L6e: Lahka štirikolesna vozila, katerih masa neo-
bremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase ba-
terij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja 
trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.

L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično 
nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno 
hitrostjo, ki presega 45 km/h.

L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna  kolesa«  opremljena  z  motorjem,  kate-

rih  največja  konstrukcijsko  določena  hitrost  presega 
45 km/h.

L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi«  (kolesa  z  motorjem),  katerih  največja 

konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in 
katerih največja  trajna nazivna moč ne presega 4 kW 
pri elektromotorju.

L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon 
z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega 
največja  konstrukcijsko  določena  hitrost  vozila  znaša 
≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč 
znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih 
proizvajalca tehnično dovoljena masa.

Podkategorije:
L1e-A:  (kolo  na  motorni  pogon)  Kolo  zasnovano 

za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, 
katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, 
in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanj-
šuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja 
nazivna  trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali  šti-
rikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej 
navedena  dodatna  merila,  se  razvrstijo  kot  tehnično 
enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.

L1e-B:  (dvokolesni  moped)  Vsa  druga  vozila  ka-
tegorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili 
vozila L1e-A.

Kolesa  s  pedali  z  dodatnim  pogonom,  opremlje-
na s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno 
nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega 
izhodna  moč  se  prekine,  kadar  kolesar  preneha  po-
ganjati  pedala,  sicer  pa  se  progresivno  zmanjšuje  in 
končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h, 
niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spod-
bud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temelji-
jo na svinčevi tehnologiji.

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter priznani stroški naložbe

a) Vir in višina sredstev
Sredstva  za  dodeljevanje  nepovratnih  finančnih 

spodbud se v skladu s prvim odstavkom 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 700.000 EUR.

b) Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 

ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij 

CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije 
N1 ali L7e;

– 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno 
vozilo  ali  novo  vozilo  na  električni  pogon  s  podaljše-
valnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na 
izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;

– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 
ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;

– 1.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij 
CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;

– 500  EUR  za  novo  električno  vozilo  brez  emisij 
CO2 kategorije L1e-B ali L2e;

– 200  EUR  za  novo  električno  vozilo  brez  emisij 
CO2 kategorije L1e-A.

Nepovratna  finančna  spodbuda  ne  sme  preseči 
50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

c) Priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon;
– strošek  nakupa  novega  priključnega  hibridnega 

vozila  (plug-in)  ali  novega  vozila  na  električni  pogon 
s podaljševalnikom dosega (range extender);

– stroški  sestavnih  delov,  potrebnih  za  predelavo 
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

3.  Upravičene  osebe  za  kandidiranje  na  javnem 
pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična ose-
ba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Kot fizična oseba po  tem  javnem pozivu ne šteje 
samostojni  podjetnik  ali  fizična  oseba,  ki  samostojno 
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za 
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na 
javnem pozivu

a) Predmet nepovratne finančne spodbude  je na-
ložba v nakup ali predelavo vozila

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
za naložbo v nakup ali predelavo vozila, katerega prva 
registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena 
v Republiki Sloveniji po 13. 10. 2017. Pred 13. 10. 2017 
vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še 
ne sme biti kupljeno oziroma predelano.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega 
vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlaga-
telj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet 
nepovratne  finančne  spodbude,  oziroma,  na  podlagi 
sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (li-
zingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne 
spodbude. Nepovratna finančna spodbuda za predelavo 
vozila v električno vozilo se lahko dodeli samo v primeru, 
da bo vlagatelj po predelavi vozila prvi lastnik predelane-
ga vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma 
poslovnim  najemom,  niso  upravičena  do  nepovratne 
finančne spodbude.

Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini 
pod zgoraj navedenimi pogoji. Označitev vozila s pre-
skusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami 
ne  šteje  za  prvo  registracijo  po  proizvodnji  novega 
ali predelavi starega vozila.
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b) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni  pogoj  za  dodelitev  nepovratne  finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja 

tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpol-

njen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen 
ukrep:

– novo električno vozilo:
– račun za nakup vozila, ki je predmet nepovra-

tne finančne spodbude;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje 

alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v pri-
meru finančnega  lizinga, kopijo pogodbe o finančnem 
lizingu za vozilo;

– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, 
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega 
na ime vlagatelja;

– čitljivo  kopijo  potrdila  o  skladnosti  vozila,  ki 
je predmet nepovratne finančne spodbude.

– novo priključno hibridno ali vozilo s podaljševal-
nikom dosega:

– račun za nakup vozila, ki je predmet nepovra-
tne finančne spodbude;

– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje 
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v pri-
meru finančnega  lizinga, kopijo pogodbe o finančnem 
lizingu za vozilo;

– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, 
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega 
na ime vlagatelja;

– čitljivo  kopijo  potrdila  o  skladnosti  vozila,  ki 
je predmet nepovratne finančne spodbude.

– predelava obstoječega vozila v električno:
– račun  za  predelavo  vozila,  ki  je  predmet  ne-

povratne  finančne  spodbude,  ki  mora  vsebovati  tako 
sestavne dele kot tudi stroške dela, in sicer mora račun 
izdati pravna oseba ali samostojni podjetnik;

– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje 
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v pri-
meru finančnega  lizinga, kopijo pogodbe o finančnem 
lizingu za vozilo;

– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, 
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega 
na ime vlagatelja;

– čitljivo  kopijo  potrdila  o  skladnosti  vozila,  ki 
je predmet nepovratne finančne spodbude.

Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa doka-
zila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.

c) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba,  za  katero  bo  dodeljena  nepovratna  fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

d) Kandidiranje za nakup ali predelavo vozila
Z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno 

finančno spodbudo za več ukrepov opredeljenih s tem 
javnim pozivom.

e) Prepoved odtujitve  naložbe,  ki  je  bila  predmet 
nepovratne finančne spodbude

Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji vo-
zila ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratne 
finančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu 
ni podaljšal registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot 
v  dveh  letih,  mora  prejeta  sredstva  vrniti  Eko  skladu 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za ob-
dobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene 
nepovratne finančne spodbude. V primeru, da se vozilo 
v obdobju dveh let od prve registracije odjavi iz prome-

ta  zaradi  višje  sile,  je  treba  priložiti  policijski  zapisnik 
oziroma drug ustrezen dokument, ki izkazuje nastanek 
višje sile.

f) Prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena, če je bila za ukrep že dodeljena spodbuda s strani 
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih 
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zago-
tavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). 
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, 
če je bila za vozilo z enako identifikacijsko številko po 
tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna 
finančna spodbuda že dodeljena.

g) Možnost pridobitve kredita in nepovratne finanč-
ne spodbude za isti ukrep

Vlagatelj  je  poleg  nepovratne  finančne  spodbude 
po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravi-
čen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za 
kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora na-
ložba izpolnjevati pogoje javnega poziva za kreditiranje. 
Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti 
ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko 
sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita 
ne  sme  presegati  priznanih  stroškov  naložbe,  razen 
v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spod-
buda  izplača  izključno za delno poplačilo odobrenega 
kredita Eko sklada.

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv  in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta  na  voljo  na  spletni  strani  www.ekosklad.si.  Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlaga-
telji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri 
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih 
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumen-
tacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana.

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobi-
jo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek 
med 13. in 14.30.

6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva 

objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni 
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj  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 Lju-
bljana.

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

finančne  spodbude  vlagatelju  se  uporablja  postopek, 
določen  z  Zakonom  o  splošnem  upravnem  postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10  in 82/13), če 
ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo 
pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbo, 
s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. 
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spod-
bude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih 
sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spod-
bude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda 
prispetja popolne vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
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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, 84/15 – ZZelP-J  in 
32/16) ne plačuje.

8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) Sklenitev pogodbe
Nepovratna  finančna  spodbuda  bo  izplačana  na 

podlagi  sklenjene  pogodbe  o  izplačilu  nepovratne  fi-
nančne spodbude, skladno z dokončno odločbo, s ka-
tero  je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne 
spodbude.  Pogodbo  o  izplačilu  nepovratne  finančne 
spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne 
finančne spodbude, mora vlagatelj predložiti najkasneje 
v 1 mesecu od dokončnosti odločbe. Odločba postane 
dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

b) Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo  nepovratne  finančne  spodbude  se  izve-

de predvidoma v 60 dneh po prejemu pogodbe o izpla-
čilu nepovratne finančne spodbude, podpisane s strani 
prejemnika nepovratne finančne spodbude, na osebni 
bančni  račun vlagatelja,  razen v primeru, ko se dode-
ljena nepovratna finančna spodbuda  izplača za delno 
poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.

9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v ob-
dobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude do 3 let po datumu registracije 
vozila z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug 
način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, 
skladnost dokumentacije  in  izvedbe naložbe z določili 
tega javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštova-
nje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne 
spodbude.  V  primeru  ugotovljene  kršitve  določil  tega 
javnega  poziva,  nenamenske  porabe  sredstev,  krši-
tve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne 
finančne spodbude,  je prejemnik nepovratne finančne 
spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za 
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene 
nepovratne finančne spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 701-70/2017 Ob-3217/17

Na  podlagi  tretjega  odstavka  62.  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  in  48/13  –  ZSKZDČEU-1,  19/15  – 
ZDT-1 in 23/17 – ZSSve; ZDT-1), Ministrstvo za pravo-
sodje objavlja

javni poziv
državnim  tožilcem,  k  vložitvi  prijav  za  dodelitev 

enega  okrajnega  ali  okrožnega  državnega  tožilca  na 
Vrhovno državno  tožilstvo Republike Slovenije, zaradi 
opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog v Strokovno 
informacijskem centru.

Predvideni čas dodelitve  je tri  leta z delovnim ča-
som 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave 
poziva  v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije  na  naslov: 
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 35100-4/2017  Ob-3207/17

Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada 
(Uradni  list  RS,  št.  6/11),  prvega  odstavka  32.  člena 
Splošnih  pogojev  poslovanja  Stanovanjskega  sklada 

Republike  Slovenije,  javnega  sklada  (Uradni  list  RS, 
št. 119/00 in 28/01), 4. a) točke 27. člena Zakona o jav-
nem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 
cesta 31, Ljubljana, objavlja prenovljeni

javni poziv
za nakup stanovanj in zemljišč  

za gradnjo stanovanj
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

(v nadaljnjem besedilu: Sklad), vabi zainteresirane ponu-
dnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega 
prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo 
skupin stanovanj in stanovanjskih stavb (v nadaljnjem 
besedilu: stanovanj)  ter zemljišč primernih za izgradnjo 
stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije.

Sklad bo, v obdobju od objave tega javnega poziva 
in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja 
javnega poziva, kupoval stanovanja, ki bodo primerna 
za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede 
na naslednja v tem pozivu splošno opredeljena merila, 
in sicer:

1. pravni status nepremičnine
Ponujena stanovanja morajo biti nezasedena1, evi-

dentirana po zakonodaji o graditvi objektov, z urejenim 
zemljiškoknjižnim stanjem2, prosta vseh bremen ter pri-
pravljena za vselitev.

1 Nevseljena, prosta stvari in oseb.
2  V  primeru  podane  plombe  v  e-ZK  se  po  preuči-

tvi predloga, podanega pod plombo, po diskreciji Sklada 
lahko šteje, da je ta pogoj izpolnjen.

Sklad bo kupoval le stanovanja v stanovanjskih 
stavbah z več kot osmimi posameznimi deli, pri čemer 
bo Sklad sledil k celotnemu lastniškemu deležu znotraj 
posamezne  stanovanjske  stavbe,  pri  čemer mora po-
nudba obsegati najmanj osem stanovanjskih enot.

V primeru, da bodo v ponudbi zajeta tudi stano-
vanja, ki niso prosta vseh bremen, bo Sklad ponudbo 
obravnaval, če bo vlogi priložena izrecna izjava hipote-
karnega upnika, ki ni starejša od 15 dni in da bo v pri-
meru sklenitve pogodbe za nakup ponujenih stanovanj, 
v roku 8 dni po podpisu pogodbe pri izbranemu notarju 
deponiral izbrisno dovoljenje za izbris vseh obremeni-
tev  na  nepremičninah,  ki  so  predmet  ponudbe,  ki  bo 
Skladu  predano  po  plačilu  prvega  obroka  kupnine  iz 
naslova prodajne pogodbe ter bo pred sklenitvijo pro-
dajne pogodbe pisno izjavil, da je seznanjen z vsebino 
prodajne pogodbe.

Ponudnik mora ob ponudbi priložiti tudi svojo izjavo, 
da ima poravnane oziroma da bo poravnal vse stroške, 
ki bremenijo ponujene nepremičnine in izjavo upravnika, 
da so glede ponujenih nepremičnin poravnani vsi stroški 
iz naslova upravljanja.

V primeru, da ponudnik katerega od pogojev iz 
prvega odstavka tega poglavja še nima zagotovljenega 
v času oddaje ponudbe, mora v ponudbi podati pojasnila 
oziroma opredeliti razloge za stanje ter podati predvi-
deni način oziroma rok izpolnitve pogoja. Navedeno bo 
Sklad upošteval pri odločanju o nakupu oziroma nakupni 
vrednosti.

2.  pravnomočno  gradbeno  in  pravnomočno  upo-
rabno dovoljenje

Ponudniki  lahko  ponudijo  dokončana  stanovanja  in 
primerna za bivanje. Stanovanjske stavbe, v katerih se 
nahajajo posamezna stanovanja, morajo imeti pravno-
močno gradbeno in pravnomočno uporabno dovoljenje od 
(vključno) 1. 1. 2015 dalje. V primeru, da ponudba vključuje 
nedokončana  stanovanja  oziroma  stanovanja  v  gradnji, 
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morajo biti dokončana in predana (s pridobljenim uporab-
nim dovoljenjem) najkasneje do 31. 12. 2020, pri čemer je 
vloga lahko oddana najkasneje do 30. 11. 2020.

Izbrani ponudniki bodo morali za stanovanja po 
sklenitvi prodajne pogodbe zagotoviti ustrezna zavaro-
vanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski 
dobi za dobo treh let od prevzema stanovanja po tem 
pozivu  (brezpogojna  bančna  garancija,  brezpogojna 
kavcijska garancija pri zavarovalnici, depozit prodajalca 
pri kupcu, ki se ne obrestuje). Če izbrani ponudnik tega 
ne more zagotoviti, bo to v primeru odločitve za nakup 
upoštevano pri nakupni vrednosti in opredeljeno v pro-
dajni pogodbi.

3. primernost lokacije
Sklad bo kupoval  stanovanja v območjih mestnih 

občin v Sloveniji, kjer  je  izraženo povpraševanje fizič-
nih oseb po cenovno dostopnih stanovanjih in obstaja 
stalni interes za najem stanovanj skladno z usmeritvami 
v okviru opredelitve in določitve prednostnih območij za 
stanovanjsko oskrbo (PROSO).

Kot primerne mikrolokacije bo Sklad štel zlasti tiste 
lokacije, ki omogočajo kakovostne življenjske in bivalne 
razmere, imajo dobro prometno povezavo in so dosto-
pne  z  javnim  potniškim  prometom.  V  bližini mora  biti 
zagotovljena osnovna družbena infrastruktura in oskrb-
ne dejavnosti – vrtec, šola, trgovina, zdravstveni dom, 
otroška igrišča in zelene površine, ki  jih  je mogoče iz-
koriščati za rekreacijo. V primeru, da ponudnik tega ne 
more zagotoviti, bo to upoštevano pri nakupni vrednosti.

4. primerna struktura in funkcionalnost stanovanj
Sklad bo kot primerna štel stanovanja različnih ve-

likosti skladno z optimalnimi površinskimi normativi po 
14. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem, (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 
81/11 in 47/14) ter ostale racionalne velikosti stanovanj 
s fleksibilno zasnovo primerno predvsem za prve iskalce 
stanovanj, mlade družine in družine. Prioritetne površi-
ne so v razponu od 35 m2 in 75 m2 oziroma stanovanja 
z najmanj eno in ne več kot tremi spalnicami.

Ponujena  stanovanja  morajo  imeti  z  zakonodajo 
oziroma prostorskimi akti predpisano minimalno število 
primernih parkirnih mest. Parkirna mesta za stanovanja 
se zagotavljajo na nivoju terena ali v objektu.

5. primerne gradbene  in  tehnične  lastnosti stano-
vanj in stavb

Primerna  so  zlasti  stanovanja  v  energetsko učin-
kovitih, ekološko sprejemljivih stavbah, z možnostjo ve-
čje  rabe dostopnih obnovljivih  virov energije,  trajno  in 
kakovostno streho ter fasadnim ovojem, kakovostnim 
stavbnim  pohištvom  (vhodna  vrata,  okna,  balkonska 
vrata), z materiali, ki so ekološko sprejemljivi,  trajni  in 
trpežni in omogočajo učinkovito ter poceni vzdrževanje 
oziroma opravičijo  stroške  investicijskega  in  tekočega 
vzdrževanja, s sodobno racionalno zasnovo  instalacij, 
naprav in opreme, ki omogoča varčno rabo energije ter 
individualnim obračunavanjem porabljene energije.

Izbrani ponudnik bo pred sklenitvijo prodajne po-
godbe moral zagotoviti izpolnjevanje vseh zahtev glede 
energetske izkaznice skladno z določbami Energetske-
ga zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15 ter more-
bitne  druge  spremembe)  in  Pravilnika  o  metodologiji 
izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list 
RS,  št.  92/14)  ter  predložiti  energetsko  izkaznico,  saj 
bodo stanovanja in pripadajoča parkirna mesta name-
njena oddaji v najem.

Za stanovanja in parkirna mesta bo preverjeno de-
jansko stanje stanovanja in stavbe (gradbene in tehnične 
lastnosti), stanje morebitne zastarelosti stanovanja in stav-
be ter primernost stanovanja in parkirnih mest za uporabo. 

V primeru odločitve za nakup bodo ugotovitve upoštevane 
pri nakupni vrednosti in opredeljene v prodajni pogodbi.

6. cena in plačilni pogoji
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki, ki bodo ob 

upoštevanju vpliva meril, navedenih v točkah 1, 2, 3, 4 in 
5 tega poziva, zagotavljali cenovno čim ugodnejši odkup 
stanovanj  in  bodo  omogočali  Skladu,  ob  upoštevanju 
vseh stroškov, vselitev v primernem časovnem roku in 
oddajo stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti.

Ob  primerni  energijski  učinkovitosti  in  primernimi 
gradbenimi  in  tehničnimi  lastnostmi  ponujenih  stano-
vanj, cena ne more preseči sledečih normativov:

Področje Cena brez DDV na 1 m2 
stanovanjske površine

MO Ljubljana 1.680 EUR
MO Koper 1.550 EUR
ostale mestne občine 1.380 EUR

Sklad bo na posredovane ponudbe – vloge podal 
odgovor  na  podlagi  preučitve  prejete  vloge  in  prilog. 
Prednost bodo imeli tisti ponudniki, ki bodo poleg ugo-
dne cene ponudili boljše plačilne pogoje, pri čemer bo 
Sklad ponudnika po preučitvi vloge seznanil  s poseb-
nostmi  in  zahtevami  zakonodaje,  vezanimi  na  načine 
plačila pogodbene kupnine, ki izhajajo iz narave njego-
vega statusa (javni sklad).

Sklad bo strokovno preverjal velikost stanovanjskih 
površin po podatkih GURS. Stanovanjska površina se 
izračuna z upoštevanjem faktorjev iz Pravilnika o meri-
lih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05).

V  primeru  ponudbe  nedokončanih  stanovanj  ozi-
roma stanovanj v gradnji, Sklad ne nudi predhodnega 
financiranja. Sklad dopušča možnost sklenitve predpo-
godbe s pogoji za odkup po pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja, pri čemer upošteva siceršnjo ugodnost ponudbe 
in potrebe po stanovanjih na tem območju.

7. zemljišča
Sklad v okviru razpisa sprejema tudi ponudbe za 

nakup gradbenih parcel ter drugih urbanih zemljišč pri-
mernih za  izgradnjo večstanovanjskih stavb. Ponudbe 
bodo obravnavane po že navedenih kriterijih: pravnega 
statusu nepremičnine  in primernosti  lokacije. Dodatno 
merilo pri pogajanjih je, da mora nakupna cena zemlji-
šča  omogočati  izgradnjo  stanovanj  v  okviru  cenovnih 
normativov iz točke 6. tega razpisa. Odkup zemljišč je 
možen le s sklenitvijo pogodbe z neposrednimi lastniki.

Ostali pogoji javnega poziva
Primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki so podane 

pisno na predpisanem obrazcu in zagotavljajo prevzem 
dokončanih3 in za normalno uporabo4 primernih stano-
vanj.  Pogojno  primerne  so  tudi  ponudbe  nedokonča-
nih  stanovanj  oziroma  stanovanj  v  gradnji,  pri  čemer 
bodo prednost pri izbiri imeli tisti ponudniki, katerih po-
nujena stanovanja bodo v celoti ali v večji meri ustrezala 
zgoraj navedenim vsebinskim zahtevam. V primeru ve-
čjega števila enakovrednih ponudnikov bo Sklad sklenil 
prodajno pogodbo s tistim prodajalcem, ki bo ponudil 
nižjo ceno za svoja stanovanja oziroma ugodnejše pla-
čilne pogoje (možnost kreditiranja, daljši rok odplačila).

3  Dokončano  stanovanje  je  stanovanje,  v  katerem  so 
v  vseh  prostorih  opravljena  z  načrtom predvidena  gradbe-
na, obrtniška in inštalacijska dela (definicija po metodologiji 
SURS, vir: Ocena gradnje stanovanj, Slovenija, 25. 10. 2013).

4 Stanovanje mora biti v stanju, ki lastniku, uporabniku 
oziroma najemniku stanovanja omogoča normalno uporabo 
stanovanja, skladno z vsakokratnimi veljavnimi normativi in 
standardi po stanovanjski zakonodaji.
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Prednost  med  prejetimi  ponudbami  imajo  ponu-
dniki, ki bodo izkazali, da zagotavljajo primerno kratko 
časovno obdobje med nakupom in predajo stanovanja 
v uporabo in katerih poslovanje (v primeru pravnih oseb) 
je s strani Sklada ocenjeno kot ustrezno, kar  izkažejo 
z ustrezno dokumentacijo – priloge k vlogi.

Izbrani ponudniki bodo vabljeni na pogajanja o do-
končni ceni in ostalih pogojih nakupa. Za pogajanja se 
štejejo tudi dopisovanje zaradi usklajevanja volj oziroma 
vsa druga dejanja in postopki, katerih cilj je doseganje 
čim nižje kupnine ali čim ugodnejših pogojev nakupa po 
tem javnem pozivu.

Sklad si pridržuje pravico, da lahko postopek obrav-
nave  ponudbe  oziroma  nakupa  stanovanj  ali  zemljišč 
kadarkoli ustavi brez obrazložitve in pravnih posledic.

Posebno opozorilo:
Sklad si pridržuje pravico, da splošno opredeljena 

merila v tem pozivu skladno s splošnimi in posamičnimi 
akti poslovanja Sklada podrobneje opredeli, dopolni in 
razčleni za potrebe ugotavljanja in zagotavljanja smotr-
nosti nakupov, brez javne objave teh podrobnejših meril 
in aktov.

Sklad pri nakupih nepremičnin ravna skladno z za-
konodajo, ki ureja njegovo delovanje glede na njegov 
status, s poudarkom na zakonodaji o razpolaganju 
s stvarnim premoženjem.

Način  oddaje  ponudb  in  izbor  ponudb: Sklad  pri-
čakuje zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj ali ze-
mljišč  na  predpisanem  obrazcu  vključno  s  priloženo 
vso potrebno in zahtevano dokumentacijo, od objave 
javnega poziva pa vse do porabe razpoložljivih sredstev 
oziroma do javne objave zaprtja tega poziva.

Poziv,  obrazci  vlog  in  ostala  pojasnila  o  načinu 
oddaje ponudb so objavljeni na spletni strani Sklada, in 
sicer: www.ssrs.si (javni razpisi, podrubrika javni pozivi).

Zaradi zagotavljanja enotnega evidentiranja in ob-
delave podatkov je obvezna oddaja ponudbe na obrazcu 
Sklada – vloga za javni poziv. V primeru, da vloga ne bo 
oddana na predpisanem obrazcu, bo Sklad ponudnika po-
zval, da vlogo odda še na predpisanem obrazcu ter to štel 
kot dan oddaje ponudbe. Ponudnik mora za vsako lokacijo 
podati samostojno ponudbo na predpisanem obrazcu.

Pisne ponudbe – vloge z vsemi prilogami in z ve-
ljavnostjo najmanj 60 dni z možnostjo podaljšanja pri-
čakujemo na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.

Ponudbe na obrazcu Sklada z vsemi prilogami mo-
rajo kot priporočene pošiljke, ali pošiljke oddane v vlo-
žišču Sklada, prispeti na Sklad vsaj en dan pred odpi-
ranjem ponudb.

Ponudnik  lahko  ponudbo  za  nakup nepremičnine 
umakne ali dopolni do roka za dostavo ponudb iz prej-
šnjega odstavka. Vsakokratni  termini odpiranj ponudb 
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

Sklad bo ponudnike z nepopolnimi ali nejasnimi 
ponudbami pozval k dopolnitvi v roku 15 dni. V primeru, 
da ponudnik v navedenem roku vloge ne bo ustrezno 
dopolnil, bo Sklad vlogo štel za nepopolno in je ne bo 
nadalje obravnaval. Popolne ponudbe bodo strokovno 
preučene. Odločitev o popolni ponudbi bo Sklad spre-
jel predvidoma v roku 30 dni od dne popolnosti ponudbe. 
Izbrani ponudniki bodo po ovrednotenju ponudb pisno 
obveščeni o stališčih Sklada ter o morebitnih nadaljnjih 
postopkih za sklenitev prodajne predpogodbe ali po-
godbe. Ostali ponudniki bodo obveščeni o nesprejemu 
ponudbe.  Zoper  odločitev  o  nesprejemu  ponudbe  ni 
pritožbe.

Sklad si znotraj postavljenih okvirov tega javnega 
poziva, v skladu s sprejetim programom dela in poslov-
nim ter finančnim načrtom, pridržuje pravico do proste 
izbire ponudnika.

Sklad lahko postopek javnega zbiranja ponudb ka-
darkoli ustavi, brez obrazložitve  in brez odškodninske 
odgovornosti.  Prav  tako  lahko Sklad  postopek  obrav-
nave posamezne izbrane ponudbe ustavi kadarkoli do 
veljavne sklenitve pravnega posla – predpogodbe oziro-
ma prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odško-
dninske odgovornosti, v kar ponudniki izrecno privolijo 
s prijavo na javni poziv.

Informacije v zvezi z javnim pozivom: 
tel. 01/47-10-500, e-naslov: ssrsinfo@ssrs.si.

Veljavnost javnega poziva: predmetni prenovljeni 
javni poziv prične veljati in se uporabljati dan po obja-
vi v Uradnem  listu RS. Ponudbe – vloge prispele do 
pričetka  veljavnosti  in uporabe  tega poziva o  katerih 
še  ni  bilo  odločeno,  se  ne  obravnavajo  po  določbah 
Javnega  poziva  za  nakup  stanovanj  (Uradni  list  RS, 
št. 40/17 dne 21. 7. 2017),  temveč po določbah tega 
veljavnega poziva, o čemer bodo ponudniki tudi pisno 
seznanjeni.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,  
javni sklad
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Št. 02110-28/2017 Ob-3181/17

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11.  člena  Zakona  o  evidentiranju  nepremičnin  –  ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v pove-
zavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP 
(Uradni  list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1  in 
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledni-
ki po verjetno umrlih Albertu Batiču, Antoniju Furlanu in 
Karlu Semiču, Kamnica 56, lastnikih parcele 187/1 k.o. 
2391 Vipavski  Križ,  da  se  javijo  v  30  dneh  od  dneva 
objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje med 
parcelo 187/1 in parcelo 190/1 k.o. 2391 Vipavski Križ.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora iz-
kazati  obstoj  svojega pravnega nasledstva. Če  se na 
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani 
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko 
mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 24. 8. 2017

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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Izvršbe

3206 VL 151600/2014  Os-2314/17

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 9. 1. 
2014,  opr.  št. VL 151600/2014  je  bil  dne 17.  3.  2015 
opravljen v korist upnika DOMO poslovanje z nepremič-
ninami, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljubljana, rubež 
stanovanja št. 19 v IV. nadstropju, površine 33,88 m2, na 
naslovu Martina Krpana 22, 1000 Ljubljana, last dolžnika 
Milica Zelenko, Martina Krpana ulica 22, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 271/2017  Os-2945/17

Okrajno  sodišče  v Domžalah  je  v  izvršilni  zadevi 
upnika Javni štipendijski,  razvojni,  invalidski  in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 
Ljubljana,  zoper  dolžnika  Gašperja  Osolin,  Masljeva 
ulica 3, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Miklič Nikič 
Suzana – odvetnica, Ljubljanska cesta 102, Domžale, 
zaradi izterjave 3.093,79 EUR s pripadki, sklenilo:

Dolžniku Gašperju Osolinu, sedaj zgolj s prijavlje-
nim  bivališčem  na  naslovu,  kjer  se  nahaja Center  za 
socialno delo Domžale, se v tem postopku postavi za-
časna zastopnica, odvetnica Suzana Miklič Nikič, Lju-
bljanska cesta 102, 1230 Domžale, ki bo v tem postopku 
zastopal  dolžnika,  vse  dokler  dolžnik  ali  njegov  poo-
blaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2017

P 2519/2015  Os-2483/17

Okrožno sodišče v Ljubljani  je po okrožni sodnici 
Irmi Kirin, v pravdni zadevi tožeče stranke Muriza Bajrić, 
Cesta VI 16, Ljubljana-Polje, ki ga zastopa Ivan Marovt, 
odvetnik v Celju, zoper toženo stranko: 1. Mark Nikolič 
Bajrić, Zadobrovška cesta 10c, Ljubljana, ki ga zasto-
pa CSD Ljubljana-Šiška, Celovška 150, Ljubljana, kot 
skrbnik za poseben primer in 2. Anja Nikolič, neznanega 
naslova, zaradi izpodbijanja očetovstva, o postavitvi za-
časnega zastopnika dne 7. 6. 2017 sklenilo:

Za začasnega zastopnika 2. tožene stranke se ime-
nuje odvetnik Blaž Žibret, Kersnikova ulica 12, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2017

VL 63783/2016 Os-3036/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., 

Objave sodišč

Trg republike 2, Ljubljana, ki  jo zastopa Jerneja Iskra, 
Trg  republike  2,  Ljubljana,  proti  dolžniku  Sebastijanu 
Šprajc, Zagrebška cesta 72, Maribor, ki ga zastopa zak. 
zast. odv. Jure Razgoršek, Linhartova ulica 6, Maribor - 
dostava, zaradi izterjave 6.668,95 EUR, sklenilo:

Dolžniku  Sebastijanu  Šprajc,  Zagrebška 
cesta 72, Maribor, 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 odv. Jure Raz-
goršek, Linhartova ulica 6, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem  oziroma  vse  dotlej,  dokler  organ,  pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2017

VL 45691/2017  Os-3124/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Odvetni-
ška pisarna Zečević, d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Mari-
bor, ki ga zastopa zak. zast. Nenad Zečević, proti dol-
žniku Antonu Gumzej, Säbener Strasse 204, München, 
ki ga zastopa zač. zast. Tina Šošter – odvetnica, Mla-
dinska ulica 54, Maribor, zaradi izterjave 1.018,96 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku  Antonu  Gumzej,  Säbener  Strasse 
204,  München,  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 začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Tina Šošter – od-
vetnica, Mladinska ulica 54, Maribor.

Začasna  zastopnica  bo  zastopala  dolžnika  vse 
dotlej,  dokler  dolžnik  ali  njegov  pooblaščenec  ne  na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 171/91  Os-2940/17

V zapuščinskem postopku po pok. Jožefi Čekada 
roj. Čekada iz Dolenj 10/46, roj. 19. 11. 1912, ki je umrla 
6. 8. 1991, se pri tukajšnjem sodišču vodi pod opr. št. 
D 171/91. Vsi dediči so se odpovedali dedovanju pre-
moženja (v svojem imenu in v imenu svojih potomcev), 
ki  ga  je  pokojna  Jožefa  Čekada  pridobila  z  odločbo 
Upravne enote Ilirska Bistrica št. 321-431/93-4/2 z dne 
19.  7.  1999  in  dopolnilno  odločbo  št.  321-431/93-4/2 
z dne 19. 1. 2000, na podlagi Zakona o ponovni vzpo-
stavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premo-
ženja in pravic (ZPVAS), po svoji smrti in tvorijo Agrarno 
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skupnost Dolenje. Gre za zapuščino brez dedičev, zato 
sodišče  na  podlagi  142.a  člena  Zakona  o  dedovanju 
(ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče  morebitne  upnike  obvešča,  da  lahko  pri 
Okrajnem  sodišču  v  Ilirski  Bistrici  pridobijo  podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in podatke o za-
pustničinih obveznostih ter v šestih mesecih od objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju tako, da prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 8. 2017

D 177/2016 Os-3108/17

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Kocjančič An-
tonu, sin Ivana, rojenem 13. 7. 1872, nazadnje stanujo-
čem v Dolu pri Hrastovljah, Črni Kal, razglašen za mrtve-
ga s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 77/20145 in 
določenim datumom smrti 14. 7. 1942.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega  leta od objave oklica ne 
zglasi  noben  dedič,  bo  sodišče  opravilo  zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, stanujoč Šared 28h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2017

D 59/2016  Os-3110/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščin-
ski  postopek  po  pok. Antonu  Kocjančiču,  sinu  Ivana, 
imenovanega „Fuk“, roj. 10. 1. 1854, nazadnje stanujoč 
v Hrastovljah 24,  ki  je umrl dne 26. 3. 1927. Sodišče 
razpolaga s podatkom, da je bil zapustnik poročen z Ano 
Kocjančič, katera sta imela več otrok, in sicer sinova An-
tona Kocjančiča in Josipa Kocjančiča ter hčerke Ursulo 
Kocjančič, Ano Kocjančič, Marijo Kocjančič in Antonijo 
Kocjančič. Sodišču sta dosedaj znana samo dva dediča 
po zapustnikovem sinu Antonu Kocjančiču, in sicer Ma-
rijan Kocjančič in Justina Kocjančič.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem 
postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 
28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2017

D 511/2016  Os-3112/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Roži Škorja, hčerki Antona, roj. 9. 12. 
1903, nazadnje stanujoči v Črnem Kalu 52, razglašeno 
za mrtvo na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kopru 

opr. št. N 71/2015 z dne 8. 7. 2016, z določenim datu-
mom smrti 1. 1. 1940. Sodišče razpolaga s podatkom, 
da zapustnica ni bila poročena ter ni imela otrok. Dose-
daj so sodišču znani  le dediči po zapustničinem stricu 
Josipu Škorja (brat zapustničinega očeta). Slednji je imel 
hčerko Karolino Andrijašič, roj. Škorja, ki  je umrla dne 
7. 10. 1973, katera  je  imela otroke Marijo Fornazarič, 
Justino Pietrarota, Valerijo Andrijašič, Marto  Ieronimo, 
Ernesta  Misleja,  Jožeta  Andrijašiča,  Darinko  Šavron, 
kateri pridejo v poštev kot dediči po zapustnici.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem 
postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 
28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 8. 2017

D 592/2016  Os-3119/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek  po  pok.  Ivanu  Lazarju,  sinu  Ivana  (Jercih), 
neznanega bivališča,  razglašen za mrtvega na podla-
gi sklepa naslovnega sodišča opr. št. N 6/2016 z dne 
25. 10. 2016, z določenim datumom smrti 27. 10. 1957. 
Po zapustniku ni znano, ali je imel otroke, kot tudi ali je 
imel brate in sestre.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem 
postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 
28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2017

D 403/2017  Os-3098/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Peric Bartlu, pok. Mathiasa (Matije), roj. 
9. 8. 1752, neznanega bivališča, ki  je bil razglašen za 
mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. 
št. IN 55/2016 z dne 30. 5. 2017, kot datum smrti pa se 
šteje 29. 8. 1834.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v  tem zapuščinskem postopku,  da  se  priglasijo  tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 9. 2017

D 782/2016 Os-3026/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po dne 11. 11. 2016 umrlem Rudolfu Zupančiču, roj. 
24. 8. 1951, iz Gorenjega Gradišča pri Šentjerneju 26, 
Šentjernej, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo  se neznani  dediči  po pokojnem Rudolfu 
Zupančiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer – Centru za socialno delo 
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Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od 
dneva objave tega oklica.

Po  preteku  enoletnega  roka  bo  sodišče  opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 9. 2017

D 139/2017  Os-2937/17

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Aldu Drioli, rojenem 1. 8. 1931, na-
zadnje bivajočem v Pusterla 5, Piran (stalno prebivališče 
Riva De amicis 25, Muggia) in umrlem dne 9. 2. 2017.

Iz  podatkov  sodnega  spisa  izhaja,  da  zapuščino 
sestavljajo denarna sredstva na TRR.

Sodišče  ne  razpolaga  s  podatki  o  zapustnikovih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, 
da  se  priglasijo  sodišču  v  roku  enega  leta  od  objave 
tega oklica. Po preteku  tega  roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 8. 2017

D 154/2016  Os-3584/16

Pri  tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 8. 3. 2016 umrlem Zupanc Omarju Damjanu, 
rojenem dne 24. 9. 1989, nazadnje stanujočem Stara 
Fužina 43, Bohinjsko jezero.

Sodišču ni poznan naslov zakonitega dediča, zapu-
stnikovega očeta Hamad Gadir Bader Eldina, da bi ga po-
zvalo, da poda dedno izjavo glede sprejema zapuščine.

Navedenega dediča pozivamo, da se v enem letu 
po  objavi  tega  oklica  prijavi  tukajšnjemu  sodišču  kot 
dedič. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep o dedovanju na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 12. 2016

D 276/2017  Os-2942/17

Pri  tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 19. 3. 2017 umrlem Zupančič Zvonimirju, roje-
nem dne 6. 3. 1944, nazadnje stanujočem Za Žago 1, 
Bled.

Sodišču  niso  poznani  podatki  o  zakonitih  dedičih 
zapustnika, da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo 
oziroma pozvalo na podajo dedne izjave.

Vse zakonite dediče zapustnika pozivamo, da se 
v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu 
sodišču  kot  dediči.  Po  preteku  tega  roka  bo  sodišče 
opravilo  zapuščinsko  obravnavo  oziroma  izdalo  sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 31. 8. 2017

D 217/2017  Os-2943/17

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je v teku 
zapuščinski  postopek  po  pokojnem  Repnik  Silvestru, 
EMŠO: 0512960500394, državljanu Republike Sloveni-
je, ki je umrl 3. 5. 2017, nazadnje stan. Strug 9, Makole.

Repnik Silvester je umrl kot razvezan in je zapustil 
sina Sebastijana Repnika. Zapustnik oporoke ni naredil, 
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sin, kot dedič pr-
vega dednega reda, se je dedovanju odpovedal.

Ker ni znano ali obstajajo dediči naslednjih dednih 
redov oziroma osebe, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju (ZD), s  tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da 
imajo  pravico  do  dediščine,  naj  se  priglasijo  sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
naslovnega sodišča in objave v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega  leta od objave oklica na 
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo 
zglasil  noben  dedič,  bo  sodišče  opravilo  zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 31. 8. 2017

D 167/2017 Os-3163/17

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Ščapec Štefici, roj. 21. 12. 1911, nazadnje stal-
no stan. Klaićeva 10, Zagreb, Republika Hrvaška, umrli 
dne 1. 8. 1984, dne 3. 7. 2017 sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico 
do dediščine po pok. Ščapec Štefici,  naj  se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Za začasnega skrbnika neznanim dedičem po pok. 
Ščapec Štefici, se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka 
tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev 
zastopati njihove pravne interese.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 3. 7. 2017

Oklici pogrešanih

N 301/2016  Os-2978/17

Okrajno  sodišče  v  Ljubljani  vodi  pod  opr.  št. 
N 301/2016 na predlog predlagateljice Republike Slo-
venije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 
2, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Stanislava 
Zajec, roj. 10. 4. 1925, zadnje znano prebivališče v Re-
publiki Sloveniji: Stožice 49, sedaj Ljubljana, nepravdni 
postopek zaradi razglasitve pogrešanca za mrtvega.

Po  podatkih,  s  katerimi  razpolaga  sodišče,  se  je 
nasprotni udeleženec Stanislav Zajec rodil 10. 4. 1925 
očetu  po  imenu  Jakob  Zajec  (roj.  4.  8.  1890  –  umrl 
10. 10. 1963) in materi po imenu Frančiška Zajec, rojena 
Snoj (roj. 8. 3. 1899 – umrl 25. 1. 1985). Bival je na na-
slovu Stožice 49, sedaj Ljubljana. Imel je sestro Franči-
ško Marovt, roj. 8. 11. 1932, stan. Stožice 40, Ljubljana. 
Po podatkih zemljiške knjige je solastnik nepremičnin ID 
znaki parcela 1735 961/16, parcela 1735 961/17, parce-
la 1735 961/15, in parcela 1735 961/14.

Sodišče poziva pogrešano osebo Stanislava Zajca, 
da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti 
pogrešanega, pa da to sporočijo sodišču v treh mesecih 
od objave tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega 
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2017

N 56/2017  Os-3062/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni za-
devi predlagateljice Marije Kovačič, Ivanja vas 9, Mirna 
Peč,  zoper  nasprotnega  udeleženca Antona  Kovačič, 
Ivanja vas 5, Mirna Peč, ki ga zastopa skrbnik za po-
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seben primer Franci Kovačič, Ivanja vas 9a, Mirna Peč, 
zaradi razglasitve pogrešanega Antona Kovačiča za mr-
tvega, izdaja naslednji oklic:

Poziva se Anton Kovačič, roj. 27. 6. 1930, nazadnje 
stanujoč Ivanja vas 5, Mirna Peč, da se priglasi pri tukaj-
šnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer Franci-
ju Kovačiču, Ivanja vas 9a, Mirna Peč, v roku 30 dni od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku 30 dni bo opravilo sodišče obravnavo 
na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 9. 2017

N 2/2017  Os-3097/17

Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog 
Jolande Rumin, Ilirska ulica 10, Izola, ki jo zastopa No-
mos  Jasna  Rajčević  s.p.,  Ferrarska  ulica  30,  Koper, 
zoper  nasprotnega  udeleženca,  pogrešanega Alberta 
Kureta,  rojenega  17.  9.  1917  v  Pregarju,  z  zadnjim 
znanim  prebivališčem  Pietro  Coppo  35,  Izola,  sedaj 
neznanega  prebivališča,  ki  ga  po  odločbi  CSD  Izola 
št. 1221-20/2017 z dne 13. 6. 2017 zastopa skrbnik za 
posebni  primer  Center  za  socialno  delo  Izola,  Cesta 
v Pregavor 3a,  Izola, postopek  razglasitve pogrešane 
osebe za mrtvo.

O pogrešanem Albertu Kuretu je znano to, da je bil 
rojen 17. 9. 1917 v Pregarjih ter da je v zemljiški knji-
gi vpisan kot solastnik nepremičnin,  in sicer zemljiške 
parcele z ID znakom: 2715 834/4 in zemljiške parcele 
z  ID  znakom: parcela  2715 834/5. Pogrešani  je  sola-
stnik navedenih parcel v deležu do ene polovice (1/2), 
in sicer je bil vpis v zemljiški knjigi  izveden na podlagi 
prodajne pogodbe z dne 28. 3. 1955. Pogrešani naj bi 
po nekaterih razpoložljivih podatkih kmalu po letu 1955 
emigriral v Avstralijo.

Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki 
bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa 
se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu 
v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po 
poteku  tega  roka sodišče pogrešano osebo  razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 9. 2017

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

P 2084/2017  Os-3189/17

1. Okrožno sodišče v Ljubljani  je dne 2. 10. 2017 
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premože-
nja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno števil-
ko P 2084/2017-V.

Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– denarna sredstva v višini 1.700,00 EUR;
– nepremičnina  –  posamezni  del  stavbe,  št.  11 

v stavbi, št. 1744, k.o. 1772 Slape, do celote;
– osebno  vozilo  znamke  Citroen  C4  Picasso, 

2,0/HDI, št. šasije VF7UDRHBJ771935;
– motorno  kolo  znamke  Harley  David-

son,  tip  VRSCDX  Night  Rod  Special,  št.  šasije 
5HD1HHH189K808646.

2. Tožena stranka: 1. Darko Lukavečki, Rusjanov 
trg 10, Ljubljana, 2. Darja Levstik, Rusjanov trg 10, Lju-
bljana, 3. Klemen Vesel, Pot na Fužine 37, Ljubljana.

3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega 
sodišča v Ljubljani, opr. št. P 2084/2017-V z dne 5. 10. 
2017 se glasi:

»Do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku 
se:

I. prvi toženi stranki Darku Lukavečkemu začasno 
odvzame  gotovina  v  znesku  1.700,00  EUR,  ki  mu  je 
bila  zasežena  pri  osebni  preiskavi  dne  4.  10.  2016, 
in ki naj se nakaže na podračun Republike Slovenije, 
odprt  pri Upravi Republike Slovenije  za  javna  plačila, 
št. SI56 0110 0600 0039 308.

II. drugi toženi stranki Darji Levstik prepove odtujiti 
in  obremeniti  nepremičnino  –  posamezni  del  stavbe, 
št. 11, v stavbi, št. 1744, k.o. 1772 Slape (ID 5479113), 
ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 73,74 m2, 
v 3. etaži na naslovu Preglov trg 3, Ljubljana, z zaznam-
bo prepovedi v zemljiški knjigi.

III. drugi toženi stranki Darji Levstik ali komu druge-
mu po njenem nalogu ali pooblastilu prepove odtujiti ali 
obremeniti motorno vozilo znamke Citroen C4 Picasso, 
2,0/HDI, št. šasije VF7UDRHBJ771935, reg. št. LJ345-
-RM, ki  se ga  izroči  v hrambo  in upravljanje Finančni 
upravi  Republike  Slovenije  (FURS),  prepoved  odtuji-
tve  in obremenitve pa se vpiše v register neposestnih 
zastavnih  pravic  in  zarubljenih  premičnin  pri  Agenciji 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in stori-
tve (AJPES).

IV.  tretji  toženi  stranki  Klemnu  Veselu  ali  komu 
drugemu po njegovem nalogu ali pooblastilu prepo-
ve odtujiti  ali  obremeniti motorno kolo znamke Harley 
Davidson,  tip  VRSCDX  Night  Rod  Special,  št.  šasije 
5HD1HHH189K808646,  reg.  št.  LJ66-TH,  ki  se  izro-
či  v  hrambo  in  upravljanje  Finančni  upravi  Republike 
Slovenije  (FURS),  prepoved  odtujitve  in  obremenitve 
pa se vpiše v register neposestnih zastavnih pravic  in 
zarubljenih premičnin pri Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES).«

4.  Tretje  osebe,  ki  imajo  na  zgoraj  navedenem 
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo 
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mese-
cih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.

5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati  civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

V  dveh  mesecih  po  pravnomočnosti  sodbe 
o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, 
ki  so  začeli  postopke  iz  drugega  odstavka  33.  člena 
ZOPNI,  in  tisti,  ki  imajo  pravnomočno  ugotovljene 
terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega 
poplačila  iz  odvzetega  premoženja,  predlagajo 
Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega 
premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja 
vedeli  ali  bi  bili  mogli  vedeti,  da  je  bilo  premoženje 
pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).

6. Dan objave oklica: 13. 10. 2017.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 10. 2017
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Spričevala preklicujejo

Josimovska Cagnazzo Ana, Frankopanska ulica 16, 
Ljubljana,  preklic  diplom,  objavljenega  v  Uradnem  listu 
RS, št. 54/17 z dne 29. 9. 2017, pod oznako GNY-338422. 
gnv-338500

Terbovšek  Janez,  Šlandrova  cesta  11,  Velenje,  di-
plomo št. 38, izdala Višja strokovna šola ICES, leto izdaje 
1998. gnr-338504

Drugo preklicujejo

ABUDO d.o.o., Bernetičeva ulica 8, Koper – Capo-
distria,  certifikat  NPK:  Izvajalec  zidanja  in  ometavanja, 
št. IZO-08/3977, izdan na ime Denis Kristev, izdajatelj Šol-
ski center Celje, leto izdaje 2008. gnq-338505

AMFLOR SKUPINA d.o.o., Rusjanov trg 2, Ljubljana, 
taksi nalepko za  taksi  tablo, št. G008603/07673/003, za 
vozilo reg. št. KRSD-677. gno-338486

BBK  d.o.o.  Kozaršče,  Kozaršče  30,  Tolmin,  Po-
trdilo o strokovni usposobljenosti za odgovorno osebo, 
št. 606532, izdano na ime Bruno Berlot, izdajatelj Ministr-
stvo za promet, leto izdaje 1997. gnx-338498

Bosnić Dušan, Zadobrovška cesta 86, Ljubljana, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500040362000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnb-338495

CENTER  JANEZA  LEVCA  LJUBLJANA,  Karlov-
ška  cesta  18,  Ljubljana,  digitalno  tahografsko  kartico, 
št. 1070500039023000, izdal Cetis Celje d.d., na ime To-
mislav Ambrož. gnt-338506

EUROŠPED d.o.o., Glinškova ploščad 20B, Ljublja-
na, izvod licence št. GE 008157/07502/003. gnl-338493

FAHRNER LOGISTIKA d.o.o., Na produ 90, Prevalje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017678004, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Goran Ivanović. gne-338492

GABRIJEL KAVČIČ s.p., Lome 28, Črni vrh nad Idrijo, 
izvod licence, št. 014580/003, za vozilo Scania R 500, reg. 
št. GO UN-942, veljavnost do 29. 3. 2022. gnn-338483

Gojčič Boštjan, Kidričeva c. 51, Miklavž na Dravskem 
polju, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033334001, 
izdal Cetis Celje d.d. gnz-338496

KLAVDIJA TIM d.o.o., Dimičeva ulica 16, Ljubljana, 
izvod  licence,  št. GE006969/06994/001 za vozilo  z  reg. 
št. LJ IL 160. gnc-338494

Komarica  Borut,  Oražnova  6,  Ljubljana,  certifi-
kat  za NPK varnostnik,  št. C311/2007,  izdan  leta 2007. 
gnp-338481

Lešnik Blaž, Malečnik 67, Malečnik, dijaško izkaznico, 
izdala Srednja računalniška šola Maribor, št. X770-M315-
D859-E025. gnm-338484

MARJAN ŽUPANČIČ S.P., Lokve 74, Črnomelj, izvod 
licence,  št.  012312/001,  za  vozilo Mercedes-Benz,  reg. 
št. LJ CO-948, veljavnost do 29. 11. 2017. gni-338488

MAS TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Ce-
lje, potrdilo za voznika, št. 26255, izdano na ime Ivan Pri-

Preklici

voljnjev, veljavnost od 9. 8. 2017 do 5. 1. 2018, izdajatelj 
Gospodarska zbornica Slovenije. gnh-338489

Mercina Aleša,  Staretova  27a,  Ljubljana,  izkaznico 
za odvetniškega pripravnika, št. 918/2017, izdajatelj Od-
vetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2017. gnw-338499

Minih Stanislav, Kraigherjeva ul. 7, Lenart v Slov. gori-
cah, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032492001, 
izdal Cetis Celje d.d. gnj-338487

PETER SKAZA S.P., Škale 111, Velenje, potrdilo za 
voznika,  št.  012096/RB69-2-1019/2017,  izdano  na  ime 
Osmanhodžić Edin, veljavnost od 27. 2. 2017 do 22. 5. 
2017. gno-338482

Škrbec Nejc,  Jezero  111, Preserje,  dijaško  izkazni-
co, izdala Gimnazija Bežigrad, št. H 386 000 001 685 J. 
gny-338497

TAKSI RONDO d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana, 
taksi nalepko za  taksi  tablo, št. G007415/05856/007, za 
vozilo Opel Zafira, reg. št. LJ EL-641. gnl-338485

VILI FIJAVŽ s.p., Bukovlje 10, Stranice, potrdilo za vo-
znika, št. 011511/AD61-2-1167/2015, izdano na ime Emir 
Mujić, veljavnost do 21. 4. 2016. gnu-338501

VILI FIJAVŽ s.p., Bukovlje 10, Stranice, potrdilo  za 
voznika, št. 011511/AD61-3-3199/2014, izdano na ime Ne-
džad Hodžić, veljavnost do 23. 7. 2015. gnt-338502

VILI FIJAVŽ s.p., Bukovlje 10, Stranice, potrdilo  za 
voznika, št. 011511/BGD61-8-6565/2012,  izdano na  ime 
Jovan Bulat, veljavnost do 30. 6. 2013. gns-338503

ŽARKO JURIŠEVIČ S.P., Dol pri Hrastovljah 44, Črni 
Kal,  izvod  licence, št. 012855/002, za vozilo Volvo,  reg. 
št. KP42 35 V, veljavnost do 12. 8. 2018. gng-338490

ŽARKO JURIŠEVIČ S.P., Dol pri Hrastovljah 44, Črni 
Kal,  izvod  licence, št. 012855/003, za vozilo Volvo,  reg. 
št. KP42 70 H, veljavnost do 12. 8. 2018. gnf-338491

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re-
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