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Javni razpisi

Št. 024-14/2018-6 Ob-2981/18

Sprememba
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad Republike Slovenije v okviru »Javnega razpisa za 
krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev 
s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izo-
braževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 
2017/2018«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/18 
z dne 7. 9. 2018, objavlja naslednje spremembe:

– Javni razpis se v točki 3. Pogoji za kandidiranje 
na javnem razpisu, spremeni v delu, ki se nanaša na 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati zbornica pod točko 3.1.2. 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica, in se tako pra-
vilno glasi:

Zap. 
št.

Pogoji: Dokazila

1.* na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti 
po Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, 
št. 60/06, 56/08 – skl. US, 32/09 – odl. US, 110/09, 14/10 – 
skl. US, 51/10 – odl. US, 77/11);

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a

2.* na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na 
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;

– Izvaja o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah 
ministrstva in zakonodaji

3. na dan oddaje vloge ni v postopku prenehanja, 
likvidacijskem postopku ali stečajnem postopku; na 
podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 
26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 
– odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 
30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US);

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

4. ima na dan 30. 9. 2018 poravnane vse zapadle davke, 
prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno 
zakonodajo;

– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih 
obveznostih zapadlih za dan 30. 9. 2018**
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

5. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila 
ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov 
iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev 
evropskega, državnega ali občinskega proračuna;

– Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

6. vajenci, ki so z delodajalci sklenili vajeniške pogodbe, in 
ki jih je registrirala pristojna zbornica, so bili v šolskem 
letu 2017/2018 vpisani v prvi letnik srednjega poklicnega 
izobraževanja v vajeniški obliki1

– Pogoj se preverja v Centralni evidenci 
udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ)
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

*zbornica mora izpolnjevati vsaj enega izmed pogojev, navedenih v točkah 1. in 2.
**Če zbornica ne bo predložila dokazil FURS o plačanih obveznostih, jih bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz 

uradnih evidenc.
1 Izobraževalni programi: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin-orodjar, gastronomske in hotelske storitve.
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Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

Št. 1108-2/2016-181 Ob-2966/18

Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta 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 po-
deželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
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; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) 
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skla-
du in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470; v nadalj-
njem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izved-
bene uredbe, 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), Zakona 
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12, 85/14 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17; v na-
daljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu), Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem 
besedilu: ZIntPK), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 
in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni 
list RS, št. 71/17), Uredbe o porabi sredstev evrop-
ske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast 
in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 
58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega 
sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za 
obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, raz-
ličica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, razli-
čica 3.2, z dne 6. 12. 2017, Resolucije o Nacionalnem 
programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list 
RS, št. 41/11), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlo-
gi organa upravljanja, št. 10-1/3/MIZŠ/0, št. zadeve 
3032-12/2017/5, z dne 23. 3. 2017, in spremenjeno 
odločitev o podpori št. 3032-12/2017/12 z dne 26. 4. 
2018, Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije objavlja

popravek javnega razpisa
Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim 

sektorjem – Študentski inovativni projekti  
za družbeno korist 2016–2020 za študijski  

leti 2018/2019 in 2019/2020
1. Ime oziroma naziv posredniškega organa, ki 

dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Izvajalec javnega razpisa: Javni štipendijski, ra-
zvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slove-
nije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: sklad).

3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za dodelitev sredstev izbor operacij 

se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot 
neposredna potrditev programa »Projektno delo z ne-
gospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in 
regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za 
družbeno korist 2016–2020« prednostne osi 10. Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposlji-
vost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega do-
stopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne sku-
pine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah 
učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi 
s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih 
kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih 
oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji 
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalne-
ga sistema.

Javni razpis se bo izvajal v Kohezijski regiji Vzho-
dna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in v Kohe-
zijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: 
KRZS).

Skladno s splošnim pravilom glede programskih 
območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih 
določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, oprede-
ljenim v drugem odstavku 13. člena uredbe o ESS 
(1304/2013), se bo pri financiranju aktivnosti, ki jih izvaja 
upravičenec v korist obeh programskih območij (KRVS 
in KRZS), uporabilo t. i. sorazmerni pristop (pro-rata) 
financiranja aktivnosti. Za določitev razmerja med pro-
gramskima območjema se uporablja t. i. sorazmerni 
ključ, ki se definira na podlagi podatka o številu visoko-
šolskih zavodov v kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 
67 % v KRZS in 33 % v KRVS.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-
tov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov 
pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega 
sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja.1 V okviru 
projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in 
inovativne rešitve za izzive negospodarskega in nepro-
fitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različ-
nih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mre-
ženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih 
sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

1 V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski 
in moški spol. Prav tako se lahko nekateri izrazi v ednini 
(npr. pedagoški mentor), kjer je to potrebno, uporabijo tudi 
v množini in obratno.

Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in 
podiplomski stopnji.
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Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve 
sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema 
z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokal-
nem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega 
in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom 
dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodar-
stva, NVO2, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji 
in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovi-
lo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med 
izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod 
s področja študija na področje dela.

Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko 
strategijo pametne specializacije (S4)3, ki med nameni 
posebej opredeljuje tudi človeške vire in znotraj teh po-
dročje »Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena od 
prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in pod-
jetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje nji-
hovih ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega 
procesa, znotraj česar je eden od konkretnih primerov 
opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in 
izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter pove-
zovanje z gospodarstvom.

2 Pojem se pretežno uporablja za oznako formalnih 
oblik neprofitnega združevanja, ki imajo statusno pravni 
položaj pravne osebe zasebnega prava. V Sloveniji so to 
prvenstveno društva, ustanove in zasebni zavodi. Oznaka 
»nevladne« se nanaša zlasti na neodvisnost teh organizacij 
od države v vseh pogledih njihovega obstoja.

S programom se bo preko vzpostavljenih aktivnosti 
spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in 
družbenega okolja, tudi preko usposabljanja študentov 
in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti, 
s čimer bo zagotovljen prispevek h krepitvi dolgoroč-
nega sodelovanja in povezovanja visokošolskih zavo-
dov z negospodarstvom (lokalnim/regionalnim okoljem). 
Mladim bo zagotovljeno pridobivanje konkretnih, prak-
tičnih izkušenj že med izobraževanjem (razvoj ustvar-
jalnosti, kreativnosti, podjetnosti, ozaveščanje in sen-
zibiliziranje študentov za probleme lokalne/regionalne 
skupnosti ipd.), strokovni sodelavci iz lokalnega/regio-
nalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje 
in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja 
v prihodnje. Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo 
na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lo-
kalnega/regionalnega okolja oziroma družbe nasploh.

V skladu z Operativnim programom se v okviru 
specifičnega cilja 3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja 
ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo 
se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema« 
zasledujejo cilji predmetnega javnega razpisa:

– z uporabo inovativnega, problemskega in sku-
pinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se 
bo študentom (dodiplomskim in podiplomskim) z vklju-
čitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem 
partnerstvu visokošolskih zavodov z negospodarskim 
in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, 
omogočilo podporo oziroma okolje za razvoj kompetenc, 
pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;

– s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmi-
šljanja in razvijanjem predmetno specifičnih kompetenc 
na študijskem področju ter kompetenc s področja dru-
gih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujati 
ustvarjanje novih delovnih mest v lokalnem/regionalnem 
okolju;

– s povezovanjem visokošolskih zavodov z deležni-
ki v lokalnem/regionalnem okolju vzpostaviti možnosti 
dolgoročnega sodelovanja, ki bo prinašalo družbeno 
korist.

Rezultat bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje 
visokošolskega sistema z lokalnim/regionalnim okoljem, 
praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti 
pridobijo z vključitvijo v projekte, povečan delež viso-
košolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja 
za izboljšanje kompetenc mladih, strokovni sodelavci 
iz lokalnega/regionalnega okolja pa se usposobijo za 
prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/re-
gionalnega okolja, pri čemer se zagotavljajo pogoji za 
trajnostni razvoj na različnih področjih družbenega de-
lovanja.

3 S4 je Vlada RS potrdila dne 20. 9. 2015, Evropska 
Komisija pa dne 3. 11. 2015. Spremembo S4 je Vlada RS 
sprejela dne 21. 12. 2017

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_

pametne_specializacije/

4. Pogoji in zahteve za kandidiranje in izvajanje 
projektov

4.1 Pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi 

v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošol-
ski zavod; v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki se na dan 
roka za oddajo vloge, opredeljenem v točki 8 tega javne-
ga razpisa, vodijo v Evidenčnem in analitskem informa-
cijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji 
(nadaljnjem besedilu: eVŠ), izvajajo javno veljavne štu-
dijske programe ter imajo v študijskem letu 2018/2019 
(prvo odpiranje) in v študijskem letu 2019/2020 (drugo 
odpiranje) vpisane študente.

Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na 
prvo odpiranje in le eno vlogo na drugo odpiranje zno-
traj javnega razpisa. V kolikor je prijavitelj samostojni 
visokošolski zavod, lahko v vlogi predloži predlog za 
največ 3 projekte. V kolikor je prijavitelj univerza, lahko 
le-ta v svoji vlogi odda število projektov za vsako svojo 
članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta 
(maksimalno skupno število projektov je 3 projekti x šte-
vilo članic univerze).

Za posamezno univerzo je kvota projektov, ki jih 
lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze 
in največjim številom projektov, ki jih določa javni raz-
pis. V primeru, da posamezna članica univerze ne pri-
javi največjega možnega števila projektov (3 projekte), 
temveč manj ali nobenega, lahko s pisno izjavo odstopi 
od predpisane kvote maksimalnega števila projektov 
oziroma pisno izjavi, da se odpoveduje izvajanju do-
ločenega števila projektov. Univerza lahko te projekte 
prenese na druge članice univerze, ki bi želele v vlogi 
prijaviti več projektov. Posamezna članica v tem primeru 
lahko prijavi več kot 3 projekte, vendar največ 5.

Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in na-
čina izbora je opredeljen v 9. točki javnega razpisa.

4.2 Pogoji in zahteve za izvajanje projektov
Vsak projekt mora vključevati sodelovanje z eno 

negospodarsko ali neprofitno organizacijo iz lokalne-
ga/regionalnega okolja, kjer je nastal izziv (v nadaljnjem 
besedilu: Partner 1).

V kolikor narava projekta to zahteva, se lahko v pro-
jekt dodatno vključi(jo) tudi druga(e) organizacija(e) 
z družbenega področja in/ali organizacija(e) z gospo-
darskega področja (v nadaljnjem besedilu: Partner(ji) 2), 
ki na inovativen način pristopi(jo) k reševanju izposta-
vljenega problema z namenom družbenega razvoja. 
Doprinos Partnerja(ev) 2 v projektu mora biti jasno in 
smiselno opredeljen.

Posamezni partner lahko sodeluje pri izvajanju naj-
več enega projekta, ki se izvaja v posameznem obdobju, 
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vezanem na prijavni rok po tem javnem razpisu. Sodelo-
vanje v projektu se potrdi z Izjavo prijavitelja o izpolnje-
vanju in sprejemanju razpisnih pogojev za vsak predlog 
projekta (Obrazec št. 1). Prijavitelj je dolžan za vsak 
projektni predlog pridobiti podpisano Izjavo organizacije 
z negospodarskega ali neprofitnega področja oziroma 
organizacije z gospodarskega ali družbenega področja 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (Obra-
zec št. 2), ki jo predloži k prijavnemu obrazcu.

Del projektnih aktivnosti se mora izvajati neposre-
dno v lokalnem/regionalnem okolju. Projekt mora vklju-
čevati najmanj 6 in največ 10 študentov dodiplomskega 
in/ali podiplomskega študija, pri čemer morata biti vsaj 
2 študenta vpisana pri prijavitelju projekta4.

leto 2017/2018«. V kolikor med prijavljenimi študenti 
ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko prijavitelj 
v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče 
študente na prejšnjih javnih razpisih Študentski inova-
tivni projekti za družbeno korist, vendar največ 2 takšna 
študenta.

Prijavitelj je odgovoren za izbor sodelujočih v pro-
jektu v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja 
enakopravne obravnave, pri čemer je potrebno upošte-
vati vidik nediskriminacije, enakih možnosti in dosto-
pnosti (npr. dostopnost za invalide) ter enakost moških 
in žensk.

Javni razpis se izvaja v študijskem letu 2018/2019 
(prvo odpiranje) in v študijskem letu 2019/2020 (drugo 
odpiranje). Dolžina trajanja projekta, ki bo izbran na 
javnem razpisu, je od treh do največ štirih mesecev, 
z zaključkom najkasneje do vključno 31. 7. 2019 (prvo 
odpiranje) oziroma do vključno 31. 7. 2020 (drugo od-
piranje).

Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se pri-
javitelj prijavi na javni razpis, morajo biti resnične in 
morajo ustrezati dejanskemu stanju. Če se izkaže, da je 
prijavitelj v predloženi vlogi navajal neresnične podatke, 
posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi 
z izvajanjem po pogodbi določenih obveznosti oziroma, 
če se izjava o izpolnjevanju pogojev izkaže za lažno, je 
to lahko razlog, da sklad delno ali v celoti prekine po-
godbo. Prijavitelju se lahko onemogoči sodelovanje na 
javnih razpisih sklada za obdobje 5 let.

4 V primeru, ko je prijavitelj univerza, morata biti vsaj 2 študenta s članice, ki je pooblaščena za izvajanje projekta.

Posamezen študent lahko v okviru posameznega 
odpiranja na javni razpis, sodeluje le v enem projektu. 
Posamezen študent lahko sodeluje po tem javnem raz-
pisu ne glede na to, ali je že bil vključen na javnih razpi-
sih Po kreativni poti do znanja 2016–2020 in Študentski 
inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

Prijavitelj je dolžan pri izboru sodelujočih študen-
tov omogočil prednost študentom, ki še niso sodelovali 
v javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in 
neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti 
za družbeno korist 2016–2018« (v nobenem izmed do-
sedanjih odpiranj – velja za študijsko leto 2016/2017 in 
2017/2018) in v javnem razpisu »Projektno delo z nego-
spodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inova-
tivni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko 

Projekt mora vključevati:

Dokazilo*
1. sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja, ob pogoju: Obrazec št. 1

– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo 
vloge že izvoljen v naziv visokošolskega učitelja ali v naziv asistenta, 
ob pogoju da ima slednji pridobljen tudi doktorat znanosti (v 
nadaljnjem besedilu: asistent), pri čemer mora ta pogoj pedagoški 
mentor izpolnjevati ves čas trajanja projekta;

Fotokopija dokazila o izvolitvi v naziv 
visokošolskega učitelja oziroma asistenta 
(sklep oziroma odločba oziroma druga 
ustrezna listina oziroma dokazilo o 
pridobljenem znanstvenem naslovu 
doktor znanosti – slednje predložiti le 
v primeru asistenta in v kolikor to ni že 
razvidno iz dokazila o izvolitvi).

– da v primeru, da v projektu sodeluje več pedagoških mentorjev, ti 
ne smejo prihajati iz istega študijskega področja po KLASIUS-P-16 
(vključno tretja klasifikacijska raven Klasius-P-16);

Izpolnjevanje pogoja se preverja na 
podlagi podatkov v vlogi.

– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo 
vloge zaposlen na visokošolskem zavodu, pri čemer mora ta pogoj 
pedagoški mentor izpolnjevati ves čas trajanja projekta;

Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradni 
evidenci ZZZS.

– da pedagoški mentor ni (so)lastniško povezan s sub jekti, ki se 
lahko vključijo v ta javni razpis (kot so določeni v točki 4.2 javnega 
razpisa), oziroma ni soustanovitelj oziroma član organov Partnerja 1 
in Partnerja 2 ter da ni odgovorna oseba Partnerja 1 in Partnerja 2;

Izpolnjevanje pogoja se preverja z 
izpolnjenim Obrazcem št. 4.

– da ni s strokovnim sodelavcem v zakonski zvezi, zunajzakonski 
skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem 
gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v 
stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do 
vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec.

Izpolnjevanje pogoja se preverja z 
izpolnjenim Obrazcem št. 4.

2. sodelovanje strokovnega sodelavca pri Partnerju 1, ob pogoju: Obrazec št. 2*
– da je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 1; Izpolnjevanje pogoja se preverja v 

uradnih evidencah ZZZS.
– oziroma sodeluje s Partnerjem 1 vsaj eno leto5; Dokazilo je fotokopija dokazila o 

sodelovanju oziroma izpolnjen Obrazec 
št. 3.

* Dokazila so podrobneje razložena v točki 2 Navodil za prijavo na javni razpis.
5 Obdobje sodelovanja se šteje od 1. 1. 2016 naprej.
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Dokazilo*

– oziroma se kot strokovni sodelavec vključi posameznik, ki je vpisan 
v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd., in dokazuje ustrezno 
sodelovanje s Partnerjem 1 vsaj eno leto;

Pogoj se preverja v uradnih 
evidencah področnih ministrstev in z 
dokazilom, ki je fotokopija dokumenta 
o sodelovanju oziroma izpolnjen 
Obrazec št. 3.

– da strokovni sodelavec s pedagoškim mentorjem ni v zakonski zvezi, 
zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, 
skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem 
sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po 
svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, 
rejenec.

Pogoj se preverja z izpolnjenim 
Obrazcem št. 4.

3. sodelovanje strokovnega sodelavca pri Partnerju(ih) 2, ob pogoju: Obrazec št. 2

– da je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 2; Izpolnjevanje pogoja se preverja v 
uradnih evidencah ZZZS.

– oziroma sodeluje s Partnerjem 2 vsaj eno leto6; Dokazilo je fotokopija dokazila o 
sodelovanju oziroma izpolnjen 
Obrazec št. 3.

– oziroma je kot strokovni sodelavec vključen posameznik, ki je vpisan 
v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd. in dokazuje ustrezno 
sodelovanje s Partnerjem 2 vsaj eno leto;

Pogoj se preverja v uradnih 
evidencah področnih ministrstev 
z dokazilom, ki je fotokopija 
dokumenta o sodelovanju oziroma 
izpolnjen Obrazec št. 3.

– da strokovni sodelavec s pedagoškim mentorjem ni v zakonski zvezi, 
zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, 
skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem 
sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po 
svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, 
rejenec.

Pogoj se preverja z izpolnjenim 
Obrazcem št. 4. 

4. sodelovanje najmanj 6 in največ 10 dodiplomskih in/ali podiplomskih 
visokošolskih študentov, ob pogoju, da:

Priloga k prijavnemu obrazcu

– vsaj en študent prihaja iz drugega (različnega) študijskega področja po 
Klasius-P-16 (vključno tretja klasifikacijska raven);

Pogoj se preverja iz Priloge k 
prijavnemu obrazcu.

– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta vpisan v 
javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji.

Izjava prijavitelja, da bo 
v celotnem času izvajanja 
projekta zagotovil študentsko 
skupino, v kateri vsak posamezni 
študent izpolnjuje razpisne 
pogoje.

6 Obdobje sodelovanja se šteje od 1. 1. 2016 naprej.

Pogoji za partnerje v projektu

1. Pogoji za Partnerja 1: Obrazec št. 2

– prihaja iz lokalnega/regionalnega okolja – ima sedež7 registriran v 
statistični regiji8, v kateri se rešuje izziv, ki je opredeljen v projektu;

Izpolnjevanje pogoja se preverja v 
uradnih evidencah AJPES.

– je organizacija z negospodarskega področja; Izpolnjevanje pogoja se preverja na 
podlagi podatkov v vlogi in v uradnih 
evidencah AJPES.

7 Velja tudi za sedež podružnice (izpostave, sekcije, organizacijske enote, kontaktne točke) Partnerja 1, ki je vpisana v 
AJPES.

8 http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwis7rGbzNLPAhWEvBoKHfbZBcQ
QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.stat.si%2Fdokument%2F5424%2Fkohezijske_%2520statisticne_obcine.xls&usg=A
FQjCNEM2aGwUViYBrGRMgxjpeAAz102Ug&bvm=bv.135258522,bs.1,d.bGs.

– ni registriran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik 
posameznik po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17);

Izpolnjevanje pogoja se preverja v 
uradnih evidencah AJPES.
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1. Pogoji za Partnerja 1: Obrazec št. 2

– ne posluje v sektorju S. 13 – država9, in sicer v okviru podsektorjev 
centralna država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne 
podsektorje: neposredni proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni 
skladi (šifra S.13112);

Izpolnjevanje pogoja se preverja v 
uradnih evidencah AJPES.

– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje 
(šifra 85.422 po SKD 2008);

Izpolnjevanje pogoja se preverja v 
uradnih evidencah AJPES.

– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, 
v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti 
v skladu z veljavno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti 
po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. 
US, 63/16 – ZD-C 54/18 – odl. US);

Izpolnjevanje pogoja se preverja v 
uradnih evidencah AJPES.

– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev 
iz kateregakoli drugega vira za stroške, ki jih bo uveljavljal po tem 
javnem razpisu (npr.: državnega ali lokalnega proračuna, sredstev EU 
ali donacije Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega 
prispevka).

Izpolnjevanje pogoja se preverja v 
aplikaciji Erar.

9 Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS): http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/6348.

2. Pogoji za Partnerja 2: Obrazec št. 2

– organizacija z gospodarskega ali z družbenega področja; Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v uradnih evidencah AJPES.

– delovno področje Partnerja 2 se navezuje na vsebinsko zasnovo 
projektnega predloga, iz katerega je razviden doprinos drugega partnerja 
v projektu;

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v vlogi na javni razpis.

– ne posluje v sektorju S. 13 – država10, in sicer v okviru podsektorjev 
centralna država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne 
podsektorje: neposredni proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni 
skladi (šifra S.13112);

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v uradnih evidencah AJPES.

– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje 
(šifra 85.422 po SKD 2008);

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v uradnih evidencah AJPES.

– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, 
v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti 
v skladu z veljavno pravno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti 
po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. 
US, 63/16 – ZD-C54/18 – odl. US);

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v uradnih evidencah AJPES.

– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev 
iz drugih javnih virov za stroške, ki jih bodo uveljavljali po tem javnem 
razpisu (državnega ali lokalnega proračuna, iz sredstev EU, donacije iz 
Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega prispevka itd.) 

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v aplikaciji Erar.

10 Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS): http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/6348.

Izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih pogojev mora 
izhajati iz celotne vloge in jih bo sklad preverjal tudi 
tekom celotnega izvajanja posameznega projekta, kar 
je podrobneje obrazloženo v IV. poglavju Navodil za 
prijavo na javni razpis.

5. Merila za izbor projektov, ki izpolnjujejo pogoje
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo 

imenuje direktor sklada ali od njega pooblaščena oseba 
(v nadaljnjem besedilu: komisija), bo preverila formalno 
popolnost posameznega projekta v vlogi in vlogo kot 
celoto. V kolikor bo posamezni projekt v vlogi in vloga 
prijavitelja kot celota formalno popolna (formalno ne-
popolne vloge se bodo s sklepom zavrgle), bo komisija 
ocenila vsak posamezni projekt na podlagi spodaj na-
vedenih meril.
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5.1 Izločitvena merila
Komisija v okviru ocenjevanja preveri, ali je projekt 

skladen s cilji/rezultati prednostne osi in prednostne na-
ložbe, s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa 
ter ali projekt izkazuje realno izvedljivost v okvirih, kot jih 
določa razpisna dokumentacija, za katero velja podpora. 
Če je po kateremkoli izločitvenem merilu projekt ovre-
dnoten z NE, komisija projekt izloči in ga ne ocenjuje po 
merilih za ocenjevanje, projekt prijavitelja pa se zavrne.

1. Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa 
ter prednostne osi in prednostne naložbe.
Priloga k prijavnemu obrazcu

□ DA □ NE
(izločitveno merilo)

2. Predlog projekta je izvedljiv, upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, določen 
s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
Priloga k prijavnemu obrazcu

□ DA □ NE
(izločitveno merilo)

5.2 Merila za izbor:
Projekti v okviru oddanih vlog, ki bodo zadostili po-

gojem za kandidiranje iz točke 4 javnega razpisa in bodo 
hkrati v celoti pozitivno ovrednoteni po obeh izločitvenih 
merilih iz točke 5.1 javnega razpisa, bodo ocenjeni na 
osnovi naslednjih meril:

MERILO OPIS TOČKE MOŽNO 
ŠTEVILO 

TOČK
I. Vsebinska zasnova projekta
1.1 Predlog projekta ima jasno vsebinsko 

zasnovo (opredeljen cilj, ki ga želi 
projekt doseči).

V predlogu projekta je jasno 
opredeljen in utemeljen cilj, ki ga želi 
projekt doseči. 

10

10
V predlogu projekta je cilj, ki ga želi 
projekt doseči, nakazan, vendar je 
slabo opredeljen in utemeljen.

0

1.2 Načrtovana izvedba projekta je 
skladna z vsebinsko zasnovo 
projekta.

Načrtovana izvedba projekta 
(vključenost študentov, pedagoških 
mentorjev in strokovnih sodelavcev 
Partnerja 1 in 2) je skladna 
z vsebinsko zasnovo projekta.

5

Načrtovana izvedba projekta 
(vključenost študentov, pedagoških 
mentorjev in strokovnih sodelavcev 
Partnerja 1 in 2) je delno skladna 
z vsebinsko zasnovo projekta.

3 5

Načrtovana izvedba projekta 
(vključenost študentov, pedagoških 
mentorjev in strokovnih sodelavcev 
prvega in drugega Partnerja 1 in 2) 
ni skladna z vsebinsko zasnovo 
projekta.

0

1.3 Navedba kompetenc, ki jih bo študent 
pridobil z vključevanjem v projekt.

Za vse študente, ki se bodo 
vključili v projekt, so opredeljene 
kompetence, ki jih bodo študenti 
pridobili z vključevanjem v projekt.

5

Pri najmanj 75 % študentov, ki se 
bodo vključili v projekt, so opredeljene 
kompetence, ki jih bodo študenti 
pridobili z vključevanjem v projekt.

3 5

Pri manj kot 75 % študentov, ki se 
bodo vključili v projekt, so opredeljene 
kompetence, ki jih bodo študenti 
pridobili z vključevanjem v projekt.

0
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MERILO OPIS TOČKE MOŽNO 
ŠTEVILO 

TOČK
1.4 Načini pridobivanja kompetenc, ki jih 

bo študent pridobil z vključevanjem 
v projekt.

Za vse študente, ki se bodo vključili 
v projekt, so opredeljeni načini 
pridobivanja kompetenc.

5

Pri najmanj 75 % študentov, ki se 
bodo vključili v projekt, so opredeljeni 
načini pridobivanja kompetenc.

3 5

Pri manj kot 75 % študentov, ki se 
bodo vključili v projekt, so opredeljeni 
načini pridobivanja kompetenc.

0

1.5 Doprinos pedagoškega mentorja* 
k uspešni izvedbi projekta

Naloge pedagoškega mentorja 
so ustrezno utemeljene glede na 
vsebinsko zasnovo projekta. Procesi 
oziroma pristopi, k bodo prispevali 
k uspešnemu zaključku projekta so 
navedeni. 

5

*V primeru, da v projektu sodeluje več 
pedagoških mentorjev, je potrebno 
opredeliti naloge za vsakega od 
sodelujočih pedagoških mentorjev 
in njegov doprinos k projektu (s 
poudarkom na prenosu znanja 
oziroma doprinosu glede na študijsko 
področje, iz katerega prihaja 
posamezni pedagoški mentor).

Naloge pedagoškega mentorja so 
delno ustrezno utemeljene glede na 
vsebinsko zasnovo projekta. Procesi 
oziroma pristopi, ki bodo prispevali 
k uspešnemu zaključku projekta so 
delno navedeni.

3 5

Naloge pedagoškega mentorja 
niso ustrezno utemeljene glede na 
vsebinsko zasnovo projekta. Procesi 
oziroma pristopi, ki bodo prispevali 
k uspešnemu zaključku projekta niso 
ustrezno navedeni.

0

1.6 Doprinos strokovnega sodelavca 
k uspešni izvedbi projekta

Naloge strokovnega sodelavca 
so ustrezno utemeljene glede 
na vsebinsko zasnovo projekta, 
prav tako so navedeni procesi 
oziroma pristopi, ki bodo prispevali 
k uspešnemu zaključku projekta.

5

Naloge strokovnega sodelavca so 
delno ustrezno utemeljene glede na 
vsebinsko zasnovo projekta, procesi 
oziroma pristopi, ki bodo prispevali 
k uspešnemu zaključku projekta so 
delno navedeni.

3 5

Naloge strokovnega sodelavca 
niso ustrezno utemeljene glede na 
vsebinsko zasnovo projekta, procesi 
oziroma pristopi, ki bodo prispevali 
k uspešnemu zaključku projekta niso 
ustrezno navedeni.

0

1.7 Projektne aktivnosti se bodo izvajale 
neposredno v lokalnem/regionalnem 
okolju.

Večina projektnih aktivnosti 
se bo izvajala neposredno 
v lokalnem/regionalnem okolju 
(več kot 50 % ur vseh študentov bo 
opravljena v lokalnem/regionalnem 
okolju). 

5

Del projektnih aktivnosti 
se bo izvajal neposredno 
v lokalnem/regionalnem okolju (vsaj 
20 % ur vseh študentov bo opravljenih 
v lokalnem/regionalnem okolju).

3 5

Projektne aktivnosti se bodo izvajale 
v lokalnem/ regionalnem okolju 
obsegu manj kot 20 % ur vseh 
študentov.

0
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MERILO OPIS TOČKE MOŽNO 
ŠTEVILO 

TOČK
1.8 Opis predvidenih rezultatov 

projekta izkazuje družbene koristi 
v lokalnem/regionalnem okolju 
v obdobju trajanja projekta.

Opis predvidenih rezultatov projekta 
jasno izkazuje družbene koristi. Jasno 
je navedeno, kako oziroma na kakšen 
način rezultati projekta prinašajo 
družbeno korist.

5

Opis predvidenih rezultatov projekta 
le delno izkazuje družbene koristi. 
Ni jasno navedeno kako oziroma 
na kakšen način rezultati projekta 
prinašajo družbene koristi.

3 5

Opis predvidenih rezultatov projekta 
ne izkazuje družbene koristi. 0

2. Interdisciplinarnost projekta Štirje ali več študentov prihajajo iz 
drugega (različnega) študijskega 
področja po Klasius -P-16 (vključno 
tretja klasifikacijska raven).

15

Trije študenti prihajajo iz drugega 
(različnega) študijskega področja 
po Klasius-P-16 (vključno tretja 
klasifikacijska raven).

10

15
Dva študenta prihajata iz drugega 
(različnega) študijskega področja 
po Klasius-P-16 (vključno tretja 
klasifikacijska raven).

5

En študent prihaja iz drugega 
(različnega) študijskega področja 
po Klasius-P-16 (vključno tretja 
klasifikacijska raven).

0

3. Binarnost Med vsemi vključenimi študenti 
vsaj dva študenta prihajata 
z univerzitetnega študijskega 
programa 1. bolonjske stopnje in 
vsaj dva študenta z visokošolskega 
strokovnega študijskega programa 
1. bolonjske stopnje.

5

Med vsemi vključenimi študenti vsaj 
en študent prihaja z univerzitetnega 
študijskega programa 1. bolonjske 
stopnje in vsaj en študent 
z visokošolskega strokovnega 
študijskega programa 1. bolonjske 
stopnje.

3 5

Vsi vključeni študenti prihajajo bodisi 
le iz univerzitetnega študijskega 
programa 1. bolonjske stopnje bodisi 
le iz visokošolskega strokovnega 
študijskega programa 1. bolonjske 
stopnje.

0

4. Zagotavljanje potenciala nadaljnjega 
izvajanja v lokalnem/regionalnem 
okolju tudi po izteku sofinanciranja 
projekta (trajnost).

Predvideni rezultati projekta 
izkazujejo potencial nadaljnjega 
izvajanja v lokalnem/regionalnem 
okolju tudi po izteku sofinanciranja 
projekta.

10

Predvideni rezultati projekta delno 
izkazujejo potencial nadaljnjega 
izvajanja v lokalnem/regionalnem 
okolju tudi po izteku sofinanciranja 
projekta.

5 10

Predvideni rezultati projekta ne 
izkazujejo potenciala nadaljnjega 
izvajanja v lokalnem/regionalnem 
okolju tudi po izteku sofinanciranja 
projekta. 

0
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MERILO OPIS TOČKE MOŽNO 
ŠTEVILO 

TOČK
5. Prispevek (učinek) doseženih 

ciljev in rezultatov projekta k širši 
lokalni/regionalni skupnosti po 
zaključku projekta.

Prispevek projekta bo imel učinek na 
širšo lokalno skupnost. Da = 5

Deloma = 3
Ne = 0

5

6. Prispevek projekta k enakim 
možnostim

Projekt prispeva k zagotavljanju 
enakih možnosti prikrajšanih skupin.

Da = 5
Deloma = 3

Ne = 0
5

7. Spodbujanje vključevanja univerz 
s članicami oziroma samostojnih 
visokošolskih zavodov, ki 
v programskem obdobju 2014–2020 
še niso bili vključeni na javna razpisa 
Študentski inovativni projekti za 
družbeno korist.

Na javni razpis so na novo vključene 
članice univerz oziroma samostojni 
visokošolski zavodi.

Da = 2 (točki 
prejme vsak 

projekt na novo 
vključene članice 

oziroma vsak 
projekt na novo 

vključenega 
samostojnega 
visokošolskega 

zavoda)
Ne = 0

2

Skupaj možnih točk: 87 točk

Merila so podrobneje obrazložena v V. točki Navodil 
za prijavo na javni razpis.

Največje možno skupno število točk, s katerimi se 
lahko oceni posamezni projekt, je 87 točk. Izbran je lah-
ko projekt, ki doseže najmanj 52 točk.

6. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo 
javnega razpisa

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 3.914.131,50 EUR.

Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stroški iz 
potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplačani glede 
na razpoložljiva sredstva v proračunu (v letu 2019 do 
največ 1.948.367,68 EUR in v letu 2020 do največ 
1.965.763,82 EUR).

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih za proračunsko leto 2019 je na-
slednja:

– iz vzhodne kohezijske regije 642.961,33 EUR, 
od tega:

– 514.369,07 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 128.592,26 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %);

– iz zahodne kohezijske regije 1.305.406,35 EUR, 
od tega:

– 1.044.325,08 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 261.081,27 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih za proračunsko leto 2020 je na-
slednja:

– iz vzhodne kohezijske regije 648.702,06 EUR, 
od tega:

– 518.961,65 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 129.740,41 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %);

– iz zahodne kohezijske regije 1.317.061,76 EUR, 
od tega:

– 1.053.649,41 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 263.412,35 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko predstavljajo 80,00 %, sredstva na 
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohe-
zijske politike predstavljajo 20,00 %.

Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stroški iz 
potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplačani glede na 
razpoložljiva sredstva v proračunu, in sicer v letu 2019 
do največ 1.948.367,68 EUR in v letu 2020 do največ 
1.965.763,82 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem raz-
pisu je od 1. 10. 2018 do vključno 31. 7. 2019 za prvo 
odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020 za 
drugo odpiranje. Obdobje upravičenih izdatkov po tem 
javnem razpisu je od 1. 10. 2018 do vključno 31. 8. 2019 
za prvo odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 8. 
2020 za drugo odpiranje.

Sklad si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva 
sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim 
prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinancira-
nja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in na likvidnostno stanje proračuna Re-
publike Slovenije.

Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in na-
čina izbora je opredeljen v 9. točki javnega razpisa.

7. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na 

osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno 
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s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter s tem jav-
nim razpisom.

Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni 
v pavšalnem znesku in predstavljajo:

– standardni strošek na enoto za vodenje in koor-
diniranje projekta pedagoškega mentorja na visokošol-
skem zavodu (enota je urna postavka);

– standardni strošek na enoto za podporno strokov-
no osebje za sodelovanje pri projektu na visokošolskem 
zavodu (enota je urna postavka);

– standardni strošek na enoto za strokovnega sode-
lavca iz lokalnega/regionalnega okolja pri Partnerju(jih) 
1 in 2 (enota je urna postavka);

– standardni strošek na enoto za denarno spodbu-
do študentu (enota je urna postavka).

V skladu s sprejeto Metodologijo za določitev višine 
standardnega stroška na enoto za izvedbo programa 
»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sek-
torjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 
2016–2020«, št. 5442-26/2017-150 z dne 27. 3. 2018, 
ki jo je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, so pogoji oziroma pavšalni zneski za izvajanje 
programa sledeči:

– za vodenje in koordiniranje projekta pri visokošol-
skem zavodu, znaša urna postavka 20,00 EUR/uro. Za 
uspešno vodenje in koordiniranje projekta je potrebnih 
največ 120 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 
3 mesece, oziroma največ 160 ur v okviru posameznega 
projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, 
ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja za vodenje in 
koordiniranje v obdobju trajanja posameznega projekta 
največ 2.400,00 EUR za projekt, ki traja 3 mesece, in 
največ 3.200,00 EUR za projekt, ki traja 4 mesece;

– za podporo projekta pri visokošolskem zavodu 
znaša urna postavka 12,00 EUR/uro. Za uspešno iz-
vajanje podpore projekta pri visokošolskem zavodu je 
potrebnih največ 24 ur v okviru posameznega projekta, 
ki traja 3 mesece, oziroma največ 32 ur v okviru posa-
meznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da 
je znesek, ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja za 
podporo pri visokošolskem zavodu v obdobju trajanja 
posameznega projekta največ 288,00 EUR za projekt, 
ki traja 3 mesece, in največ 384,00 EUR za projekt, ki 
traja 4 mesece;

– za izvajanje in sodelovanje strokovnega sode-
lavca iz lokalnega/regionalnega okolja, znaša urna po-
stavka 16,00 EUR/uro. Na projektu sodelujeta Partner 1 
(je pogoj) in Partner 2. V kolikor na projektu sodeluje le 
strokovni sodelavec Partnerja 1, le-ta uveljavlja znesek 
za strokovnega sodelavca največ za 45 ur v okviru po-
sameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ 
60 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mese-
ce, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko Partner 1 
uveljavlja za strokovnega sodelavca v obdobju trajanja 
posameznega projekta, največ 720,00 EUR za projekt, 
ki traja 3 mesece, in največ 960,00 EUR za projekt, ki 
traja 4 mesece.

V primeru, da na projektu poleg strokovnega sode-
lavca Partnerja 1 sodeluje tudi strokovni sodelavec Par-
tnerja 2, se skupno število ur razdeli tako, da Partner 1 
za strokovnega sodelavca uveljavlja največ 30 ur v okviru 
posameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ 
40 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, 
iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko Partner 1 uve-
ljavlja za strokovnega sodelavca v obdobju trajanja posa-
meznega projekta, največ 480,00 EUR za projekt, ki traja 
3 mesece, in največ 640,00 EUR za projekt, ki traja 4 me-

sece. Partner 2 lahko za strokovnega sodelavca v tem 
primeru uveljavlja največ 15 ur v okviru posameznega 
projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ 20 ur v okvi-
ru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar 
izhaja, da je znesek, ki ga lahko Partner 2 uveljavlja za 
strokovnega sodelavca v obdobju trajanja posameznega 
projekta, največ 240,00 EUR za projekt, ki traja 3 mese-
ce, in največ 320,00 EUR za projekt, ki traja 4 mesece;

– za denarno spodbudo študentu za vključitev v pro-
jektne aktivnosti, znaša urna postavka 9,00 EUR/uro. Za 
uspešno izvajanje projektnih aktivnosti študenta je po-
trebnih največ 120 ur v okviru posameznega projekta, 
ki traja 3 mesece, oziroma največ 160 ur v okviru po-
sameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, 
da je znesek, ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja 
za izvedene projektne aktivnosti študenta v obdobju 
trajanja posameznega projekta, največ 1.080,00 EUR 
za projekt, ki traja 3 mesece, in največ 1.440,00 EUR 
za projekt, ki traja 4 mesece.

Upravičene stroške se uveljavlja z zahtevkom za 
sofinanciranje na podlagi poročil, iz katerih so razvidne 
izvedene aktivnosti vključenih v projekt. Ob zaključku 
projekta je visokošolski zavod dolžan predložiti končno 
poročilo, ki bo vsebovalo dosežene cilje, skladno s pro-
jektom v vlogi. Podrobnejšo vsebino poročanja in zahte-
ve v zvezi z uveljavljanjem upravičenih stroškov predpi-
še sklad v Navodilih sklada o izvajanju projektov.

Dokazila za upravičenost stroškov projektov so:
– poročilo o izvedenih aktivnostih (študent, koordi-

nator, pedagoški mentorji in strokovni sodelavci iz lokal-
nega/regionalnega okolja);

– skupno vsebinsko poročilo na ravni posamezne-
ga projekta v obdobju poročanja;

– končno poročilo o doseženih ciljih;
– partnerski sporazum o sodelovanju pri izvajanju 

projekta (v nadaljnjem besedilu: partnerski sporazum).
Sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o so-

financiranju izvajanja projektov (v nadaljnjem besedilu: 
pogodba). Osnutek pogodbe je del razpisne dokumenta-
cije. Prijavitelj sklene partnerske sporazume, s katerimi 
se urejajo medsebojni odnosi, pravice in obveznosti 
med partnerji v zvezi z izvajanjem in sofinanciranjem 
projektov. Prijavitelj mora skladu predložiti (kopije) par-
tnerskih sporazumov predvidoma v roku enega meseca 
od pravnomočnosti sklepa o izboru.

Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov so 
naslednje:

– izvedene aktivnosti pred začetkom obdobja upra-
vičenosti stroškov;

– izvedene aktivnosti v okviru rednih študijskih ob-
veznosti (npr. opravljanje študijske prakse, opravljanje 
aktivnosti v okviru rednega študijskega procesa ipd.);

– opravljanje rednih delovnih nalog oziroma prevze-
manje delovnih nalog;

– izvedene aktivnosti, ki niso v skladu z namenom 
javnega razpisa;

– izvedene aktivnosti, ki se neposredno nanašajo 
na projekt in za katere je visokošolski zavod že prejel 
sredstva iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega fi-
nanciranja).

Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov 
bodo natančneje obrazložene v Navodilih sklada o iz-
vajanju projektov.

8. Način predložitve vlog in rok za oddajo
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na 

obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, in mora 
vsebovati:

– Prijavni obrazec: Podatki o prijavitelju in skupnem 
številu prijavljenih projektov;
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– Priloga k prijavnemu obrazcu: Podatki o projek-
tu/ih na ravni univerze oziroma samostojnega visoko-
šolskega zavoda;

– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev;

– Obrazec št. 2: Izjava organizacije z negospodar-
skega ali neprofitnega področja oziroma organizacije 
z družbenega ali gospodarskega področja o izpolnjeva-
nju in sprejemanju razpisnih pogojev;

– Obrazec št. 3: Izjava zakonitega zastopnika o so-
delovanju strokovnega sodelavca s Partnerjem 1 / 2;

– Obrazec št. 4: Izjava pedagoškega mentorja / 
strokovnega sodelavca ((so)lastništvo in družinska raz-
merja);

– Obrazec št. 5: Oprema prijave;
– Obrazec št. 6: Seznam kazalnikov (obrazec je del 

razpisne dokumentacije zgolj kot informacija prijavite-
ljem in ga ni potrebno prilagati vlogi).

Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: Jav-
ni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljub ljana 
ali pa jo odda osebno v vložišču sklada (1. nadstropje), 
in sicer v poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30, 
v sredo do 16. ure in v petek do 13. ure), najpozneje na 
zadnji dan roka za oddajo vloge, ki je opredeljen v tej 
točki javnega razpisa.

Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje (za študijsko 
leto 2018/2019) je od 1. 10. 2018 do vključno 7. 12. 2018 
do 13.30, rok za oddajo vlog za drugo odpiranje (za 
študijsko leto 2019/2020) je od 1. 10. 2019 do vključno 
6. 12. 2019 do 13.30.

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno 
ali po pošti) v vložišče sklada prispeti do zgoraj nave-
denega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno 
oznako: »Ne odpiraj – Vloga za JR ŠIPK 2016–2020 za 
študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«. Vloge morajo 
biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Vloge, ki ne bodo predložene v roku (bodisi da vlo-
ga prispe preuranjeno bodisi po izteku roka) ali ne bodo 
ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene.

Prijavitelj mora vlogo oddati v papirni obliki na 
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vse-
bovati vse zahtevane priloge in obrazce. Prijavitelj pri-
javni obrazec in prilogo k prijavnemu obrazcu posreduje 
tudi v elektronskem izvodu, pri čemer se upoštevajo 
vloge v papirni obliki, ki bodo najkasneje na zadnji dan 
roka za oddajo oddane v vložišče sklada. Pri presoji 
pravočasnosti vloge se upošteva datum dostave vloge 
v papirni obliki, ne glede na datum oddaje elektronskega 
izvoda vloge.

Pri izpolnjevanju mora prijavitelj slediti sprotnim 
navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba po-
slati na sklad v tiskani obliki ter elektronsko na naslov: 
sipk@sklad-kadri.si, s klikom na gumb »Pošlji po e-po-
šti«. Če prijavitelj vloge ne pošlje elektronsko, mora 
vlogi, ki jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec tudi na 
podatkovnem nosilcu (CD ali USB-ključ).

Podrobneje je način predložitve vloge opredeljen 
v Navodilih za prijavo na javni razpis v poglavju I in II.

V primeru neskladja podatkov med prejeto vlogo 
v tiskani obliki in elektronskim izvodom vloge, bo sklad 
upošteval kot relevantno vlogo v tiskani obliki.

9. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti 
in postopek izbora

Odpiranje vlog za prvo odpiranje (za študijsko leto 
2018/2019) bo dne 10. 12. 2018 ob 11. uri, odpiranje 
vlog za drugo odpiranje (za študijsko leto 2019/2020) 
bo 9. 12. 2019 ob 11. uri.

Odpiranje iz prejšnjega odstavka bo potekalo v pro-
storih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega 
in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 
cesta 20, 1000 Ljub ljana. Za odpiranje vlog je zadolžena 
komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. 
Odpiranje vlog je praviloma javno. Ne glede na to lahko 
komisija odloči, da odpiranje ne bo javno, če bo število 
prejetih vlog veliko.

Komisija bo odprla samo v razpisanem roku do-
stavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice 
z vlogami, in sicer po vrstnem redu, kot so prispele. 
Podrobneje je postopek ugotavljanja popolnosti vlog 
(formalna popolnost) opredeljen v Navodilih za prijavo. 
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozva-
la k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo 
formalno popolne. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni od 
prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih 
prijavitelji skladno s pozivom ne bodo dopolnili, bodo 
s sklepom zavržene.

Dopolnitev vloge mora biti oddana v zaprti ovojni-
ci z vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev JR ŠIPK 
2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« ter 
označena z nazivom prijavitelja.

Komisija si pridržuje pravico, da v primeru nejasno-
sti prijavitelja pozove k dodatnim pojasnilom. V primeru, 
da pojasnila niso posredovana v roku in na zahtevan 
način, lahko komisija vlogo oceni na podlagi obstoječih 
podatkov.

Komisija bo projekte iz formalno popolnih vlog oce-
nila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem 
razpisu oziroma v Navodilih za prijavo na javni razpis. 
Vsak projekt bosta ločeno ocenila dva člana komisije. 
Če se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo 
projekt ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. 
Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih 
dveh ocen.

Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih po-
gojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne 
popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izved-
be postopka.

Komisija bo med prijavitelje, ki bodo izpolnjevali vse 
razpisne pogoje in katerih projekti so dosegli najmanj 
52 točk, dodelila vsa razpoložljiva sredstva po vrstnem 
redu doseženih točk.

Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo 
z vlogo zbrali višje število točk.

9.1 Postopek izbora, ko obseg razpisanih sredstev 
ne omogoča sofinanciranja vseh projektov

V primeru, da razpoložljiva sredstva, ki so določena 
v 6. točki tega javnega razpisa, ne omogočajo sprejetja 
vseh projektov posameznih prijaviteljev, se obravnavajo 
in sprejmejo projekti po vrstnem redu (rangiranje) glede 
na skupno število doseženih točk pri vseh merilih skla-
dno s točko 5. 2 tega javnega razpisa.

V kolikor se v rangirni lestvici na zadnjem mestu, 
ob obstoju razpoložljivih sredstev, pojavi večje število 
projektov z istim številom točk, se izvede naslednji po-
stopek:

1. v primeru, da bo predloženih več projektov z ena-
kim številom točk, se izberejo tisti, ki so pri merilu št. 3 
»Interdisciplinarnost projekta« (točka 5.2 javnega razpi-
sa) dosegli večje število točk;

2. v primeru, da bo ob upoštevanju 1. točke še ve-
dno več projektov z enakim številom točk, se izberejo 
projekti, ki so pri merilu št. 4 »Zagotavljanje potenciala 
nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi 
po izteku sofinanciranja projekta (trajnost)« (točka 5.2 
javnega razpisa) dosegli večje število točk;
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3. v primeru, da je ob upoštevanju 1. in 2. točke še 
vedno več projektov z enakim številom točk, se izbere-
jo projekti, ki so pri merilu št. 1.7 »Projektne aktivnosti 
se bodo izvajale neposredno v lokalnem/regionalnem 
okolju« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje šte-
vilo točk;

4. v primeru, da je ob upoštevanju 1., 2. in 3. točke 
še vedno več projektov z enakim številom točk, se izbe-
rejo projekti, ki so pri merilu št. 7 »Spodbujanje vključe-
vanja univerz s članicami oziroma samostojnih visoko-
šolskih zavodov, ki v programskem obdobju 2014–2020 
še niso bili vključeni na javna razpisa Študentski ino-
vativni projekti za družbeno korist« (točka 5.2 javnega 
razpisa) dosegli večje število točk.

V primeru, da bo po izvedbi zgornjih razvrstitvenih 
kriterijev (od točke 1 do točke 4) še vedno več projektov 
z enakim številom doseženim točk, bo sklad o izbiri pro-
jekta odločil z žrebom.

V primeru, da preostanek sredstev v izbornem 
postopku ne bo zadostoval za naslednji razvrščeni pro-
jekt, ki bi lahko bil sofinanciran kot zadnji, se prijavitelju 
oziroma nosilcu izvajanja projekta ponudijo sredstva, 
v kolikor zadostujejo za vsaj 50 % načrtovane vrednosti 
projekta. Prijavitelj, ki sprejme ponudbo, se zaveže, da 
bo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvedel 
v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih 
razpoložljivih sredstev ne sprejme, se sredstva ponu-
di drugemu prijavitelju za naslednji razvrščeni projekt 
oziroma se izvede ponudba razpoložljivih sredstev do 
tistega vlagatelja, ki ta sredstva sprejme (velja za pro-
jekte, ki dosežejo vsaj 52 točk). Če nihče od vlagate-
ljev teh sredstev ne sprejme, bodo ta sredstva ostala 
nepodeljena.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi obra-
zložen predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpiše-
jo predsednik in člani komisije in se ga predloži direk-
torju. Direktor na podlagi predloga komisije (podpisane-
ga predloga prejemnikov sredstev) sprejme odločitev 
o dodelitvi sredstev, pri čemer se izdajo sklepi o izbo-
ru/neizboru.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najpozneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Sklad bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo 
o dodelitvi sredstev za izvajanje projektov. V primeru, 
da se prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva k podpisu 
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev in se le-ta ponudijo prijaviteljem 
za naslednje najvišje uvrščene projekte, ki so ostali 
neizbrani pri dodeljevanju sredstev, glede na doseženo 
število točk.

10. Pritožba
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve 

sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, 
invalidskem in preživninskem skladu Republike Sloveni-
je, Dunajska cesta 20, 1000 Ljub ljana, in sicer v 15 dneh 
od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno oprede-
liti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne 
smejo biti predmet pritožbe.

O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub-
ljana. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ne osebe dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dobi na 
spletni strani: http://www.sklad-kadri.si ali osebno na 
skladu pri osebi Goran Potočnik Černe.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpi-
som lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu 

sipk@sklad-kadri.si od objave javnega razpisa do naj-
kasneje dva dneva pred potekom roka za oddajo vlog.

12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije na pro-
jektih

Prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na projekte 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 prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh doku-
mentov o izdatkih projektov najmanj v obdobju treh let 
od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski 
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih projek-
tov. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
prijavitelj pisno obveščen s strani sklada. Glede dosto-
pnosti ostalih dokumentov (v elektronski ali neelektron-
ski obliki) se prav tako upošteva določba 140. člena že 
omenjene Uredbe.

Prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sred-
stev za projekte računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt 
posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pre-
gled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja 
za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vra-
čljive podpore, kjer se na ločenem stroškovnem mestu 
projekta (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma 
prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in 
poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na 
stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi).

13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o programu nadzornim organom

Prijavitelj in partnerji v projektu so dolžni omogočiti 
tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izva-
janjem projektov, katerih sofinanciranje temelji ali se 
izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nad-
zor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot 
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za 
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in 
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljeva-
nju: nadzorni organi) v povezavi s 140. členom Uredbe 
1303/2013/EU, na podlagi katere bo moral prijavitelj 
zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih 
projektov.

Prijavitelj in partnerji v projektu so nadzornim or-
ganom dolžni predložiti vse dokumente, ki izkazujejo 
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov 
sofinanciranih projektov. V primeru preverjanja na kraju 
samem, bo prijavitelj oziroma partner omogočil vpogled 
v računalniške programe, listine in postopke v zvezi 
z izvajanjem projektov ter rezultate projektov. Prijavitelj 
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pi-
sno obveščen, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno 
preverjanje na kraju samem. Prijavitelj bo dolžan ukre-
pati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih 
organov in redno obveščati sklad 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-
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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, prijavitelji pa bodo dol-
žni neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

14. Odprti dostop do rezultatov projektov ŠIPK
Prijavitelj se zavezuje, da stvaritve, ki imajo zna-

čaj avtorskega dela in morebitne podobne stvaritve, ki 
nastanejo pri izvajanju projekta, ne bodo uporabljene 
v tržne namene v času izvajanja projektov.

Avtorska dela, študije, navodila, priporočila ter 
smernice in morebitne podobne stvaritve, nastale pri 
izvajanju projekta, morajo biti prosto dostopne širši jav-
nosti z objavo na spletni strani sklada in na spletnih 
straneh ministrstva. V ta namen je prijavitelj dolžan 
skladu poleg zahtevka predložiti tudi navedene stvaritve 
na elektronskem mediju v sistematičnem in uporabniku 
prijaznem načinu, skladno z navodili sklada.

15. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov pro-
jektov

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

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projektov, 
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 
nastajajo med izvajanjem projektov, je prijavitelj dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem projektov.

16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov

Prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja 
projektov 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 skladu zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov izvedenih pro-
jektov, vključno s podatki po vprašalniku, ki se nahaja 
v Prilogi 7 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politi-
ke v programskem obdobju 2014–2020.

Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednote-
nja programa, so natančneje opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji (VI. točka Navodil za prijavo na javni razpis).

17. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Prijavitelj je pri izvajanju projektov dolžan izpolnje-

vati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti 
skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU 
in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju 
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna 
na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani prijavitelja pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo 
javno objavljen.

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

Prijavitelj je dolžan zagotoviti spodbujanje enakih 
možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno dis-
kriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 

med osebami, ki so oziroma ki bodo vključene v izva-
janje 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.

Prijavitelj bo moral cilje projektov 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.

19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

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 informa-
cije 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 – uradno preči-
ščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – 
odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki 
niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma 
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. 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 sklad lahko domneval, 
da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podat-
kov, ki ne smejo biti razkriti oziroma dostopni javnosti.

Sklad in prijavitelj oziroma upravičenec sta dol-
žna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih 
skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podat-
kov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 
2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 
15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do 
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obvezno-
sti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj sklada 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 in-
formacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev skla-
da o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, 
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila 
v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

21. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja po-
sameznega programa: dvojno uveljavljanje stroškov in 
izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz 
katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, 
ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplača-
nega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Re-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 65 / 5. 10. 2018 / Stran 2045 

publike Slovenije na transakcijski račun prijavitelja do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za 
prijavitelja izgubljeni.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

Št. 4300-17/2018/27 Ob-2985/18
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije 

MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 
»Digitalizacija 2019–2023«

Na podlagi določb:
– 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, Euratom) 2018/1046 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),

– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njena izvedbena 
uredba,

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
EU L 352, 24. 12. 2013),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih infor-
macij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo in-
formacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za 
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi,

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta 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 regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 

z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 
2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, 
kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih 
vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za 
evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 
z dne 24. 2. 2018, str. 4),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz 
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih 
značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za ope-
racije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov,

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, 
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju 
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 
z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar za-
deva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko terito-
rialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku 
in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene 
uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za 
cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo 
o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 
z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 gle-
de sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega par-
lamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),

– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Ko-
misija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 
(EU) št. 1303/2013,

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001, verzija 3.0, z dne 15. 2. 2018,

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 
z vsemi spremembami,

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

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-
dni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), (Uradni list RS, 
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),
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– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),

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

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in 
sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),

– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),

– priglašene sheme državne pomoči Programa iz-
vajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. pri-
glasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 
9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),

– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17 in 69/17),

– Smernic za določitev finančnih popravkov izdat-
kov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih, objavljene 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf),

– Smernic 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. julija 2006,

– Navodil organa upravljanja za finančno upravlja-
nje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in 
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, 
julij 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo 
objavljene v času izvajanja pogodbe,

– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odlo-
čanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje 
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020, junij 2016, objavljena na spletni 
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi 
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja po-
godbe,

– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020, april 2016, objavljena na spletni 
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi 
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja po-
godbe,

– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljal-
nih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 
programsko obdobje 2014–2020, julij 2016, objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe,

– Navodil organa upravljanja na področju komuni-
ciranja vsebin evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2014–2020, avgust 2015, objavljena na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe,

– Navodil organa upravljanja in organa za potrje-
vanje za spremljanje izvajanja operativnega programa 

z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, 
december 2016, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki 
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,

– Smernic organa upravljanja za integracijo načel 
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in 
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poro-
čanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v pro-
gramskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavlje-
ne na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navo-
dila,

– Strategije organa upravljanja za boj proti golju-
fijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za pro-
gramsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljene 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe,

– Navodil organa upravljanja za poročanje in spre-
mljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske 
politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za pro-
gramsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe,

– Navodil organa upravljanja za implementacijo 
orodja Arachne v sistem izvajanja evropske kohezijske 
politike 2014–2020 Cilja Naložbe za rast in delovna 
mesta za programsko obdobje 2014–2020, december 
2017, objavljena na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo 
objavljene v času izvajanja pogodbe,

– Priročnika za uporabo informacijskega sistema 
organa upravljanja e-MA, objavljen na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/izvajanje/e-ma (v nadaljevanju: 
Priročnik e-MA),

– Odločitve o podpori Službe Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: 
SVRK oziroma organ upravljanja ali OU) v vlogi orga-
na upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad 
št. 3-1/2MGRT/0 z dne 4. 10. 2018.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana (v na-
daljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske 
politike pri Javnem razpisu za izvedbo storitev za spod-
bujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih 
2019–2023 »Digitalizacija 2019–2023« (v nadaljevanju: 
javni razpis) v vlogi posredniškega organa in izvajalca 
javnega razpisa ter zagotavlja finančna sredstva za iz-
vedbo javnega razpisa.

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij1 delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, predno-
stne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za 
zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 
Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izko-
riščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem 
ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inku-
batorjev«; specifičnega cilja: »3.1.2 Povečanje dodane 
vrednosti MSP«.

1 V okviru tega javnega razpisa sta termina operacija 
in projekt pomensko enakovredna, zato je možna uporaba 
obeh terminov.
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2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja 

brezplačnih storitev za mala in sredje velika podjetja 
(MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih 
bo izvedel izbrani prijavitelj s ciljem povečanja dodane 
vrednosti MSP. Z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega 
javnega razpisa, bo oblikoval uravnoteženo programsko 
podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno trans-
formacijo MSP, ter s tem prispevali k:

– premagovanju ovir digitalne transformacije;
– dvigu indeksa digitalnega gospodarstva v Slo-

veniji;
– povečevanju števila podjetij, vključenih v globalne 

verige vrednosti;
– dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-

ma za izvajanje evropske kohezijske politike je podpreti 
operacijo, ki bo z izvajanjem aktivnosti prispevala k digi-
talni transformaciji MSP in na ta način tudi prispevala k  

specifičnemu cilju 3.1.2: »Povečanje dodane vrednosti 
MSP«, prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetni-
štva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej 
v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih 
podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih 

aktivnosti upravičenca, ki zagotavljajo podporo ciljnim 
skupinam opredeljenim v točki 3 tega javnega razpisa (v 
nadaljevanju: ciljna skupina). Podpora ciljnim skupinam 
se zagotavlja z vzpostavitvijo ekosistema, koordinacijo 
in povezovanjem, s promocijsko motivacijskimi dogodki 
ter s strokovno podporo za razvoj kompetenc in digital-
nih zmožnosti podjetij v obliki informiranj in svetovanj, 
tematskih delavnic, mentoriranj, z zagotavljanjem po-
moči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih 
skupin.

Aktivnosti v okviru predmeta javnega razpisa po-
drobneje prikazuje Tabela 1.

Tabela 1: Pregled vsebin javnega razpisa po aktivnostih 

Aktivnosti za ciljno skupino
Vzpostavitev ekosistema (A) – v okviru sklopa aktivnosti A se pričakuje vzpostavitev okolja za dvig indeksa 
digitalnega gospodarstva na nacionalni ravni.

– Analiza potreb podjetij in analiza ponudbe na področju digitalizacije (mapiranje)
– Priprava seznama mentorjev, svetovalcev in drugih izvajalcev s področja digitalizacije
– Napovedovanje potreb po kadrih na področju »digitalnih« profilov
– Izgradnja platforme za izmenjavo informacij, klasifikacijo ponudnikov
– Aktivno povezovanje vseh temeljnih deležnikov ustvarjanja poslovnega in digitalnega razvoja družbe
– Povezovanje platform in vzpostavitev okolja za poslovno eksperimentiranje in prototipiranje
– Izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k dvigu usposobljenosti zunanjih izvajalcev
– Oblikovanje predlogov vsebin za študijske programe
– Povezovanje in vzpostavitev okolja za sodelovanje med gospodarstvom ter javno in državno upravo pri 

podatkovnem in storitvenem odpiranju vseh akterjev 
Strokovna podpora za razvoj kompetenc in digitalnih zmožnosti (B) – v okviru sklopa aktivnosti B se pričakuje 
svetovanje MSP pri premagovanju ovir digitalne transformacije.

– Sodelovanje pri izgradnji kataloga digitalnih kompetenc
– Podpora pri oblikovanju načrtov usposabljanj za obdobje 4 let za razvoj digitalnih kompetenc v gospodarstvu
– Mentoriranje/svetovanje pri razvoju, izvajanju in prenovi poslovnih modelov (podrobneje je razdelano 

v razpisni dokumentaciji, točka II.4).
– Podpora pri odprtem inoviranju, razvoju novih storitev in poslovnih modelov
– Podpora gospodarstvu pri pridobivanju nepovratnih sredstev za digitalno transformacijo poslovanja

Povezovanje in koordinacija (C) – v okviru sklopa aktivnosti C se pričakuje izvajanje aktivnosti za povezovanje 
MSP z različnimi deležniki z namenom vzpostavljanja in nadgradnja mednarodnih partnerstev in izmenjavo dobrih 
praks doma in v tujini.

– Sodelovanje z EU DIH in pridobitev/prenos dobrih praks iz tujine
– Podpora poslovnim in razvojnim partnerstvom za krepitev sodelovanja v globalnih verigah vrednosti
– Organizacija »izmenjalnic dobrih praks« s področja digitalne transformacije za izmenjavo izkušenj 

med gospodarskimi sub jekti
Promocijsko-motivacijski dogodki (D) – v okviru sklopa aktivnosti D se pričakuje ozaveščanje o pomenu 
in promocijo digitalne transformacije za dvig konkurečnosti MSP.

– Širitev ozaveščenosti o digitalni ekonomiji in transformacij, ter Industrija 4.0
– Promocija uvajanja in nadgradnje digitalizacije v MSP
– Dvig inovacijske in digitalne kulture
– Priprava in izvedba dogodkov in konferenc
– Predstavitev dobrih praks

Prijavitelj mora v celotnem obdobju trajanja opera-
cije izvajati vse aktivnosti iz Tabele 1. Aktivnosti mora 
nujno opredeliti v akcijskem načrtu za celotno obdobje 
trajanja operacije.

Podrobnosti o posameznih aktivnostih, ciljnih sku-
pinah in ključnih rezultatih so opredeljene v razpisni do-
kumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva 
ob objavi javnega razpisa.
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2.3. Regija izvajanja
Operacija se bo izvajala na dveh programskih ob-

močjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelj bo upravičen do sredstev obeh program-

skih območij. Za aktivnosti B in C bo upravičen do sred-
stev tistega programskega območja, kjer ima MSP, ki 
prejema pomoč, sedež/poslovno enoto/podružnico, za 
aktivnosti A in D pa v razmerju 43 % sredstev Kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija in 57 % sredstev Kohezijske 
regije Zahodna Slovenija. Prijavitelj ima lahko sedež 
podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne eno-
te ali podružnice v kateremkoli programskem območju. 
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji Vzho-
dna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.
stat.si/dokument/5424/kohezijske_ %20statisticne_ob-
cine.xls. MSP bodo lahko pridobila brezplačne storitve 
digitalne transformacije do porabe sredstev, glede na 
čas prijave na pomoč do brezplačnih storitev in glede 
na kohezijsko regijo.

Sprememba izvajanja aktivnosti v posameznem 
programskem območju po oddaji vloge ni dovoljena 
in predstavlja upravičen razlog za ne izdajo sklepa, ne 
sklenitev oziroma odpoved pogodbe o sofinanciranju.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenec po tem javnem razpisu je lahko prav-

na oseba javnega ali zasebnega prava, ki deluje (sam 
ali njegovi ustanovitelji ali pravni nasledniki) na podro-
čju digitalizacije in digitalne transformacije že najmanj 
24 mesecev pred oddajo vloge in izpolnjuje vse pogoje 
javnega razpisa.

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene 
aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so mala 
in srednje velika podjetja (MSP).

4. Pogoji za kandidiranje
Prijavitelji se na razpis lahko prijavijo samo z eno 

vlogo. Vloge prijaviteljev morajo izpolnjevati vse pogoje 
javnega razpisa.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelji 
podpišejo izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdijo izpolnjevanje in spreje-
manje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji v točki II.2.

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

Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 

po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofi-
nanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru ope-
racije pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo 
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri 
čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva 
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1 Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebne-

ga prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali 
v obliki zavoda in je vpisan v Sodni/Poslovni register 
Slovenije.

2 Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministr-

stva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na 
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že 
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.

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

4 Pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med 
prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi instituci-
jami ministrstva niso bile ugotovljene hujše nepravilnosti 
pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogod-
benih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma iz-
vajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

5 Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega preneha-
nja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodi-
šče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge 
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. 
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).

6 Prijavitelj (v primeru, da gre za pravno osebo 
zasebnega prava) ne prejema ali ni v postopku pri-
dobivanja državnih pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in 
zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje 
v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 
651/2014/EU.

7 Glede prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

8 Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

9 Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, 
ki so predmet financiranja v tem razpisu, ni in ne bo 
pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evrop-
skega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved 
dvojnega financiranja).

10 Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke 
pranja denarja in financiranja terorizma.

4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni predni-

ki opravljajo kontinuirano2 aktivnosti za dvig kompetenc 
in digitalno transformacijo MSP že najmanj 24 mese-
cev pred oddajo vloge, kar dokazujejo s predloženimi 
referencami, in sicer:

2 Vsaj eno dokazila mora biti iz obdobja 18–24 mese-
cev pred oddajo vloge.

– o izvedenih najmanj petih samostojnih informativ-
nih dogodkih ali tematskih delavnicah z najmanj 8 udele-
ženci v zadnjih 24 mesecih pred oddajo vloge in
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– o izvedenih najmanj petdesetih urah svetova-
nja ali mentoriranja podjetjem s področij aktivnosti, ki 
so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa v za-
dnjih 24 mesecih pred oddajo vloge.

2. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni predni-
ki aktivno sodelujejo z vsaj eno reprezentativno gospo-
darsko zbornico, enim sub jektom inovativnega okolja 
(SIO) in dvema javnima univerzama, kar prijavitelj iz-
kaže z veljavnimi dokumenti, iz katerih je razvidno, da 
sta pogodbeni stranki v zadnjih 24 mesecih sodelovali 
na konkretnem skupnem projektu s področja digitalne 
transformacije in dvig digitalnih kompetenc.

3. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni pred-
niki sodelujejo z vsaj tri tisoč MSP v Sloveniji, kar pri-
javitelj izkaže z registrom/seznamom sodelujočih pod-
jetij/članov.

4. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni pred-
niki aktivno sodelujejo z Digitalno koalicijo3, kar izkaže 
z izjavo o sodelovanju in skupnimi projekti.

sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se 
poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi 
pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.

5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora operacij/projektov

Ministrstvo bo vloge izbralo po postopku, kot ga 
določa ZPOP-1 ter skladno s to objavo in razpisno do-
kumentacijo za predmetni javni razpis.

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: ko-
misija). Komisijo s sklepom imenuje minister ali od njega 
pooblaščena oseba.

Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno 
popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali je vloga skla-
dna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter 
preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. 
Če ugotovi, da navedeno ni izpolnjeno, ocenjevanja po 
merilih ne izvede, vlogo pa ministrstvo zavrne. Vse ostale 
vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

Tabela 2: Merila za ocenjevanje

Merilo Maksimalno 
število točk

1 Ocena kakovosti in izvedljivosti 
operacije

30 točk

2 Prispevek k izboljšanju poslovnega 
okolja

25 točk

3 Širši družbeni vpliv 20 točk
4 Partnerstvo 25 točk
SKUPAJ 100 točk

Maksimalno število točk je 100. Minimalno število 
točk za uvrstitev v financiranje je 60.

Način uporabe in pomen posameznih meril za oce-
njevanje vlog, ter postopek ocenjevanja in rangiranja 
vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji 
v točki II.3. Merila za ocenjevanje.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
2.600.000,00 EUR, od tega 1.263.000,00 EUR za Ko-
hezijsko regijo Zahodna Slovenija in 1.337.000,00 EUR 
za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.

3 http://www.digitalna.si/digitalna-koalicija.html

5. Prijavitelj ima dostop do okolij s široko geograf-
sko pokritostjo za eksperimentiranje in prototipiranje 
posameznih konceptov, digitalnih rešitev in storitev, po-
slovnih modelov in procesov.

6. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni pred-
niki so vključeni v vsaj tri EU projekte, financirane s sta-
ni EU v okviru programov Horizon 2020, Interreg ali 
Erasmus+, na temo digitalne transformacije.

7. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni pred-
niki so bili vključeni v katerega od izobraževanj oziroma 
usposabljanj, ki jih je Evropska komisija izvedla za di-
gitalne inovacijske ekosisteme, kar prijavitelj izkazu-
je s potrdilom o usposabljanju oziroma izobraževanju 
zaposlenih na prijaviteju ali njegovih ustanoviteljih ali 
pravnih prednikih.

4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem 

in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020«.

2. Operacija mora naslavljati ciljno skupino nave-
deno v razpisu.

3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru pri-
javljenega projekta/operacije so v celoti zagotovljena 

Tabela 3: Okvirna višina sredstev

Proračunska 
postavka

Kohezijska 
regija % 2019 2020 2021 2022 2023 SKUPAJ

160063 PN3.1 
– Spodbujanje 
podjetništva-V-14-
20-EU

Kohezijska 
regija 
Vzhodna 
Slovenija 75

276.375,00 276.375,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1.002.750,00
160064 PN3.1 
– Spodbujanje 
podjetništva-V-
14-20-slovenska 
udeležba

Kohezijska 
regija 
Vzhodna 
Slovenija 25

92.125,00 92.125,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

334.250,00

SKUPAJ 
Kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija

Kohezijska 
regija 
Vzhodna 
Slovenija

368.500,00 368.500,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1.337.000,00
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Proračunska 
postavka

Kohezijska 
regija % 2019 2020 2021 2022 2023 SKUPAJ

160065 PN3.1 
– Spodbujanje 
podjetništva-Z-14-
20-EU

Kohezijska 
regija 
Zahodna 
Slovenija 70

127.050,00 127.050,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

884.100,00
160066 PN3.1 
– Spodbujanje 
podjetništva-Z-
14-20-slovenska 
udeležba

Kohezijska 
regija 
Zahodna 
Slovenija 30

54.450,00 54.450,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

378.900,00

SKUPAJ 
Kohezijska regija 
Zahodna Slovenija

Kohezijska 
regija 
Zahodna 
Slovenija 181.500,00 181.500,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.263.000,00

SKUPAJ  550.000,00 550.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.600.000,00

Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regi-
jama. Vsa sredstva so namenska sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta 2019–2023, oziroma traja do 
porabe sredstev.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov 
o (ne)izboru.

V primeru, da izbrani prijavitelj v roku iz poziva mi-
nistrstva ne pristopi k podpisu pogodbe o sofinanciranju 
se šteje, da je umaknil vlogo.

V kolikor sredstva ne bodo porabljena v določenem 
letu skladno s Tabelo 3, se neporabljena sredstva lah-
ko prenese v naslednja leta v skladu s proračunskimi 
možnosti.

Dinamika financiranja izbrane operacije bo dolo-
čena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in 
izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od 
finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivo-
sti proračunskih sredstev.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)zboru sredstev 
prekliče ali spremeni, kar objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za financiranje operacij je:

Tabela 4: Razmejitev deležev

Kohezijska regija EU delež SLO delež
Kohezijska regija 

Vzhodna Slovenija
75 % 25 %

Kohezijska regija 
Zahodna Slovenija

70 % 30 %

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

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2019 do 
30. 9. 2023.

Obdobje upravičenosti izdatkov upravičencev je od 
1. 1. 2019 do 10. 10. 2023.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 
2019 do 31. 12. 2023.

9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja dr-

žavne pomoči za izbranega prijavitelja, saj se vse koristi 
prenašajo na MSP.

Za MSP, ki bodo prejemniki storitev, ima vrednost 
prejetih storitev v okviru aktivnosti B (Strokovna podpora 
za razvoj kompetenc in digitalnih zmožnosti) in C (Po-
vezovanje in koordinacija) naravo državne pomoči in se 
obravnava po pravilih »de minimis« na podlagi sheme 
M001-2399245-2015, Program izvajanja finančnih spod-
bud MGRT za obdobje 2015–2020, ukrep 3.2.

Podrobneje je preverjanje opredeljeno v pogodbi 
o sofinanciranju.

10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 
skladno s pravili evropske kohezijske politike in veljav-
nimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

10.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni 

za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena, 

za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so 
bile izvedene;

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja;

– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so v skladu z veljavnimi pravili Evropska unije in 

nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški morajo biti neposredno poveza-

ni s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški 
so opredeljeni v skladu z Navodili organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020 in so:

1. stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo 
operacije (najmanj 30 % skupne vrednosti upravičenih 
stroškov operacije),

2. posredni stroški za izvajanje operacije,
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev,
4. stroški dogodkov.
Višina stroškov za delo zaposlenih upravičenca po-

vezanih z izvedbo operacije za aktivnosti A, B, C in D so 
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določeni na podlagi Metodologije za izračun standardne 
lestvice stroškov na enoto za stroške izvajanja aktivnosti 
v okviru Javnega razpisa za izvedbo storitev za spod-
bujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih 
od 2019 do 2023 »DIGITALIZACIJA 2019-2023« (Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, september 
2018, v nadaljevanju: metodologija).

Vsi stroški, ki so predmet sofinanciranja, se morajo 
nanašati na aktivnosti opredeljene v Tabeli 1.

DDV je neupravičen strošek, razen v primeru, če 
upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se doka-
že s potrdilom pristojnega finančnega urada.

Posamezne vrste aktivnosti in povezanih upravi-
čenih stroškov so podrobneje opredeljene v razpisni 
dokumentaciji v točki II.4. Seznam aktivnosti in dokazila 
za uveljavljanje upravičenih stroškov.

Zaposleni, ki bodo izvajali aktivnosti po tem javnem 
razpisu, ne smejo sodelovati kot zunanji izvajalci pri pri-
javitelju izbranem na tem javnem razpisu.

10.1.1. Stroški dela zaposlenih
Skladno z metodologijo, znaša vrednost urne po-

stavke za stroške dela zaposlenih, povezanih z izvedbo 
operacije 20,42 €/uro (za stroške dela raziskovalcev) 
oziroma 13,88 €/uro (za stroške strokovnih in tehničnih 
sodelavcev). Na mesečni ravni se prizna število delovnih 
ur največ v višini delovne obveznosti v tistem mesecu. 
Strošek dela raziskovalcev lahko znaša največ 70 % 
celotnih stroškov zaposlenih.

Dokazila za uveljavljanje stroškov plač in povračil 
stroškov v zvezi z delom:

– pogodba o zaposlitvi;
– pravni akt, s katerim je zaposleni razporejen na 

delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta 
in obsega dela (v urah ali %);

– mesečno poročilo, iz katerega je razvidna vsebina 
dela in obseg opravljenih ur na operaciji.

V primeru, da je na delo na operaciji razporejena 
oseba, ki pri upravičencu opravlja vodstvene naloge (npr.: 
direktor, vršilec dolžnosti direktorja, prokurist ipd.), znaša 
njegova največja razporeditev na projektu do 90 odstot-
kov obsega delovne obveznosti v posameznem mesecu.

10.1.2. Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe EK št. 1303/2013/EU se posre-

dni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pa-
všala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov 
osebja/upravičenih neposrednih stroškov plač. Dokazilo 
o nastanku posrednih stroškov ni potrebno.

10.1.3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški 
dogodkov

Če bo izbrani upravičenec pravna oseba, ki ni za-
vezana k uporabi zakonodaje s področja javnega na-
ročanja, mora pri izbiri zunanjih izvajalcev upoštevati 
temeljna načela javnega naročanja in za namen zagota-
vljanja tržne cene, za vsako naročanje storitev predložiti 
utemeljitev z ustreznimi dokazili o določitvi dogovorjene 
cene za izvedbo posamezne storitve.

Upravičenec uveljavlja dejanske upravičene stro-
ške zunanjih izvajalcev in stroške dogodkov. Zunanji 
izvajalec ne sme biti 25 % ali več lastniško povezan 
z upravičencem.

10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na naslednje 

načine:
1. Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo 

operacije, so določeni s standardno lestvico stroška na 
enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z de-
lom zaposlenih v skladu z metodologijo, ki so zaposleni 
pri upravičencu za polni delovni čas in so razporejeni na 
delovne naloge po tem javnem razpisu.

2. Povračila za stroške za službena potovanja v Re-
publiki Sloveniji ali v tujini, povezana z operacijo za ose-
be zaposlene pri upravičencu, pozvezanih z operacijo.

3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za aktivnosti 
opravljene v okviru aktivnosti A, B, C in D (Tabela 1) 
skladno z dejanskimi stroški.

4. Stroški izvedbe dogodkov skladno z dejanskimi 
stroški.

5. Na podlagi Uredbe EK št. 1303/2013/EU se po-
sredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki 
pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stro-
škov osebja/upravičenih neposrednih stroškov plač. Do-
kazilo o nastanku posrednih stroškov ni potrebno.

Zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje 
upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena 
v razpisni dokumentaciji v točki II.4. Seznam aktivnosti 
in dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov. Mi-
nistrstvo bo vsaj enkrat letno pri upravičencu opravila 
preverjanje izvajanja aktivnosti na terenu.

10.3 Intenzivnost financiranja
Intenzivnost financiranja znaša do 100 % upraviče-

nih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne 

operacije ne morejo biti nižja od 1.500.000,00 EUR in ne 
višja od 2.600.000,00 EUR za celotno obdobje trajanja 
projekta. Sredstva morajo biti v finančnem načrtu za po-
samezno operacijo realno in praviloma enakomerno raz-
porejena po letih in jih med izvajanjem projekta ni mo-
goče prenašati med leti, razen ob soglasju ministrstva.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 26. 10. 2018.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 

v razpisni dokumentaciji, točka III, obrazec 11.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 
Ljub ljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki 
bodo do navedenega roka osebne oddane v času ura-
dnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) oziroma do 
navedenega roka priporočeno oddane po pošti. Merilo 
za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na 
ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datu-
ma roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice 
ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru ne-
posredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa 
velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu 
pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od datuma 
roka za predložitev vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodi-
li, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici 
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okraj-
šav: »Ne odpiraj – Vloga – Digitalizacija 2019–2023« in 
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno, izvedeno pa bo v pro-

storih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datu-
mu za oddajo vlog.

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

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijaviteljem.

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 
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razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok 
za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepo-
polne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za oce-
njevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formal-
no popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna 
zavrne.

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

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Prijavitelj bo na podlagi sklepa o izboru pozvan 
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh 
od prejema tega sklepa sproži upravni spor z vložitvijo 
tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet 
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofi-
nanciranju.

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

14. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja: upravičenec mora zadostiti zahtevam glede 
informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili 
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Pri-
ročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske 
politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ak-
tualno/logotipi).

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spre-
mljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzor-
nim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za 
potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske 
unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po 
njenem zaključku.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev 
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stro-
škovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike 
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dol-
žan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere 
financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega 
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot 
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za 
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in 
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljeva-
nju: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost 

in skladnost upravičenih stroškov financiranja operacije. 
Pri preverjanju na kraju samem bo upravičenec moral 
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, ministrstvo pa 
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

17. 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 predmetnega javnega razpisa, 
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja 
enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

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

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovlje-
no v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite 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. 
Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne 
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega zna-
čaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po 
stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in 
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Podatki o financirani operaciji, za katero je tako 
določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo ob-
javili. Objavljeni bodo podatki o upravičencu, ki bo obse-
gal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko 
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije. Objava podatkov o operaciji in upravičencu do 
sredstev bo izvedena v skladu z zakonom, ki ureja do-
stop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

19. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu 
posredujejo prijavitelji oziroma upravičenec, bo zago-
tovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja va-
rovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno ured-
bo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje 
na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu 
osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministr-
stva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministr-
stvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
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Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah mini-
strstva je navedeno v točki II.6 kot delu razpisne doku-
mentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 90/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem 
besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne 
smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne 
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega zna-
čaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po 
stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in 
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

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

Podatki o sofinancirani operaciji, za katere je tako 
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljeni bodo podatki o upravičencu, ki bo ob-
segal navedbo upravičenca, naziv operacije, program-
sko območje upravičenca in znesek javnih virov finan-
ciranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upra-
vičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.

20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja 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 ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagota-
vljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbi-
rati za namene spremljanja in vrednotenja.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtova-
ne cilje operacije. Podatki iz vloge (prejete dokumentaci-
je) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov 
in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, ministr-
stvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter 
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev 
v proračun Republike Slovenije.

21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral smiselno upoštevati omejitve 
glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Ured-
be 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega 
izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:

a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavnosti 
iz programskega območja;

b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupraviče-
no prednost ali

c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali 
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije soraz-
merno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve 
niso bile izpolnjene.

22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije 
ali izvajanja operacije prišlo do resnih napak, nepravil-
nosti ali kršitve obveznosti ali pa upravičenec ministrstva 
ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani 
ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministr-
stva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene 
listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od 
pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski 
račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Re-
publike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

23. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 
št. 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.

24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdat-
kov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, 
ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov, ministrstvo odstopi od pogodbe in 
zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

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

izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, 
so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne ob-
jave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani 
ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/jav-
ni_razpisi/.

Ministrstvo lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog 
spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri 
čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Ura-
dnem listu RS.

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

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 



Stran 2054 / Št. 65 / 5. 10. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov gp.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov naj-
kasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja 
najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
http://www.mgrt.gov.si.

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

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-2944/18
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju romske skupnosti v Republiki 
Slovenjiji, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republi-
ka Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 
– oznaka razpisa JPR-Romi-2019.

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kultur-
nih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statu-
som pravne osebe zasebnega prava na področju rom-
ske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov 
ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki 
Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih 
v letu 2019.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, je 92.115,00 evrov.

Razpis bo trajal od 5. 10. do 6. 11. 2018.
Besedilo javnega razpisa bo 5. 10. 2018 objavlje-

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

Ministrstvo za kulturo

Št. 6316-13/2018-1 Ob-2974/18
Na podlagi 179. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-

nanciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; 
v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 
– ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Metodo-
logije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 
z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, 
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 
z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 
2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018 in 6319-2/2013-47 
z dne 17. 8. 2018, poglavje K – Domače periodične 
poljudnoznanstvene publikacije (v nadaljevanju: meto-
dologija) in v skladu z Nacionalno strategijo odprtega 
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podat-
kov v Sloveniji 2015–2020, št. 60300-5/2015/5 z dne 
3. 9. 2015, Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih 

poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdaja-

nja periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nada-
ljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja perio-
dičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino.

Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudno-
znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v ti-
skani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in 
pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

– pomembne za spodbujanje zanimanja mladine 
in javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za širjenje 
splošne znanstvene in tehnične kulture;

– pomembne za formalno izobraževanje (predvsem 
osnovno- in srednješolsko);

– pomembne za razvoj slovenske poljudnoznan-
stvene terminologije;

– dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu 
ustvarjajo slovenski avtorji.

3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter 
način za porabo dodeljenih sredstev

Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 
2019–2020.

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa v obdo-
bju 2019–2020 znaša 180.000,00 EUR. Javni razpis bo 
realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, 
za katerega so dodeljena.

Sofinanciranih bo do 18 publikacij.
Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem raz-

pisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru 
proračunskih možnosti.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, 
založbe (pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z za-
laganjem knjig, revij) ter društva, vpisana v evidenco 
nevladnih organizacij v javnem interesu na področju 
raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo 
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe 
Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).

Kot vpis društva v evidenco nevladnih organizacij 
se šteje vpis v Zbirko nevladnih organizacij v javnem 
interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi 
MIZŠ (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/di-
rektorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/ne-
vladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_podrocju_
raziskovalne_dejavnosti/ in se uporablja do vzpostavitve 
evidence nevladnih organizacij v javnem interesu iz 
19. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 21/18) pri pristojni organizaciji za javnopravne 
evidence in storitve.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljena publikacija je poljudnoznanstvena pu-

blikacija in izhaja že najmanj eno leto pred javnim raz-
pisom;

– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom 
v letu pred objavo razpisa;

– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj 
s kazalom vsake številke in s povzetkom);

– publikacija ima ustrezno ISSN številko;
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– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev 
sofinanciranja;

– na javni razpis lahko odda samo eno prijavno 
vlogo za posamezno publikacijo;

– za isti namen in z istim revijalnim programom še ni 
sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo pre-
segel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali pri-
silnega prenehanja;

– publikacije, katerih izdajo sofinancira agencija, 
se morajo predstaviti v spletnem mediju; obvezna je 
oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in 
univerzitetni knjižnici za objavo na javno dostopnem 
portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si takoj ob 
izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke (navo-
dila za oddajo so dostopna na http://www.dlib.si/docu-
ments/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf).

Agencija pri vsaki formalno popolni prijavi preveri 
upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev, pri čemer lahko pridobi mnenje strokovne komisije, 

pristojne za ocenjevanje prijav. Prijava, pri kateri niso 
izpolnjeni vsi razpisni pogoji, se zavrne s sklepom, ki ga 
izda direktor agencije.

6. Postopek ocenjevanja, uvrstitev publikacij v ka-
tegorije in izračun sofinanciranja

6.1. Postopek ocenjevanja
Prijave ocenjuje strokovno telo, ki ga imenuje Znan-

stveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA).
Kriterij in kazalniki, ki se upoštevajo pri ocenjevanju 

prijav za sofinanciranje poljudnoznanstvenih publikacij 
so določeni v Pravilniku o postopkih, merila za njihovo 
vrednotenje in natančen način izračuna sofinanciranja 
za posamezno poljudnoznanstveno publikacijo, so kon-
kretizirani v metodologiji.

Strokovno telo ocenjuje prijave na podlagi kriterija 
»Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe 
pričakovanih rezultatov raziskav«. Za ocenjevanje po 
kriteriju »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in 
uporabe pričakovanih rezultatov raziskav« se uporablja-
jo naslednji kazalniki, navedeni v Tabeli A:

Tabela A

Kazalniki Možno število točk
A. Povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim) 25

velika 25
srednje velika 15
manjša 5
ni povezave 0

B. Pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje 
splošne znanstvene in tehnične kulture 

25

velik 25
srednje velik 15
manjši 10
ni pomena 0

C. Pomen za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije 15
velik (dvojezična izdaja, posebni terminološki kotiček) 15
srednje velik 10
manjši 5
ni pomena 0

D. Zastopanost (delež) slovenskih avtorjev 20
velika (preko 80 %) 20
srednje velika (med 50 % in 80 %) 10
manjša (manj kot 50 %) 5
ni zastopanosti 0

E. Dostopnost na internetu 15
vsi članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo 15
nekateri izbrani članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo 10
samo kazalo 5
ni dostopnosti 0

SKUPAJ 100

Strokovno telo izračuna aritmetično povprečje števila 
točk za vsak kazalnik (seštevek vseh točk/število ocenje-
valcev). Skupno število doseženih točk se izračuna s se-
števkom aritmetičnega povprečja števila točk za vsak po-
samezen kazalnik. Skupaj je možno dobiti največ 100 točk.

6.2. Uvrstitev prijav v kategorije
Na podlagi doseženih točk ocenjevanja se prijava 

uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer se v:
– I. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 91 in 

100 točkami;
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– II. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 60 in 
90 točkami;

– III. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene z manj kot 
60 točkami.

Prijavam, uvrščenim v I. in II. kategorijo, se odobri 
sofinanciranje, prijavam, uvrščenim v III. kategorijo se 
ne odobri sofinanciranje.

6.3. Faktor sofinanciranja prijav
Faktor sofinanciranja izračunane višine sofinancira-

nja prijave iz I. in II. kategorije je določen po posameznih 
kategorijah, kot izhaja iz Tabele B.

Tabela B

Kategorija Število točk Faktor sofinanciranja (O)
I 91–100 1
II 60–90 0,75

6.4. Izračun višine sofinanciranja
Za izračun višine sofinanciranja se upoštevajo na-

slednji faktorji:
– število avtorskih pol na zvezek (faktor A);
– naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v pri-

meru izključno elektronske izdaje se upošteva obračun-
sko naklada 250 izvodov) (faktor B);

– število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke 
upoštevamo kot en zvezek) (faktor C);

– priznani stroški na eno avtorsko polo v znesku 
0,103 EUR (faktor D);

– faktor sofinanciranja (faktor O) iz Tabele B.
Znesek letnega sofinanciranja (v nadaljevanju ZLS) 

je produkt faktorjev iz prejšnjega odstavka, in sicer:

ZLS = A · B · C · D · O

ZLS iz tega javnega razpisa ne more biti večji od 
11.000,00 EUR. Višina odobrenega ZLS ne more pre-
segati višine zaprošenih sredstev.

V primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinan-
ciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se iz-
računani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo 
z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.

Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posa-
mezno prijavo:

a) agencija najprej za vse prijave izračuna A • B • 
C • D • O;

b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja 
iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih 
sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se 
upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je 
izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstav-
ka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva iz-
računan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka 
oziroma v primeru, da je izračunan znesek sofinancira-
nja iz točke a) tega odstavka višji od 11.000,00 EUR, se 
upošteva znesek 11.000,00 EUR; v primeru, da je izra-
čunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka 
nižji od 11.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek 
sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;

c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega od-
stavka in upoštevajoč omejitve iz točke b) tega odstav-
ka, določi izračunan znesek sofinanciranja;

d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega raz-
pisa) izračunanih zneskov sofinanciranja preseže razpo-
ložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se izračunani 
zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom 
razpoložljivih finančnih sredstev.

Če se obseg publikacije v posameznem letu zmanj-
ša za več kot 20 % obsega prijavljenih letnih avtorskih 
pol, agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje tako, da 
na novo izračuna višino sofinanciranja za posamezno 

leto v skladu z izračunom, določenim v točki 6.4. jav-
nega razpisa.

6.5. Upravičeni stroški sofinanciranja
Agencija sofinancira stroške tiska in stroške pripra-

ve na tisk (lektoriranje, oblikovanje in urejanje, stroški 
odpošiljanja; v primeru izdaje na elektronskem medi-
ju se sofinancira stroške lektoriranja ter oblikovanja in 
urejanja). Agencija ne sofinancira avtorskega honorarja 
piscev člankov.

7. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi iz-
vedenega ocenjevanja prijav v skladu z opredeljenimi 
elementi ocenjevanja in izračuna višine sofinanciranja, 
strokovno telo izdela predlog finančno ovrednotene-
ga prednostnega seznama prijav za sofinanciranje pu-
blikacij in ga posreduje ZSA v obravnavo in potrditev. 
Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za 
sofinanciranje publikacij, direktor sprejme obrazloženi 
sklep o izboru prijav.

8. Odprti/prosti dostop do recenziranih znanstvenih 
objav

V skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa 
do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Slo-
veniji 2015–2020* mora vsak upravičenec v obdobju 
od leta 2015 do leta 2020 zagotoviti odprti dostop do 
vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo 
na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav. Publi-
kacije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo 
recenzirane članke in je njihovo izdajanje sofinancirano 
z nacionalnimi javnimi sredstvi, morajo biti odprto do-
stopne. Recenzirani članki iz teh publikacij morajo biti 
odprto dostopni takoj ob objavi, avtorske pravice naj 
bodo upravljane s prostimi licencami.

Prijavitelji se zavežejo, da bodo zagotovili prost do-
stop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih publikacij.

*Spletni naslov: http://www.mizs.gov.si.
9. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis je formalno popolna, če 

vsebuje:
– v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan 

prijavni obrazec ARRS-PPP-JR-Prijava-2018 v papirni 
obliki in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski 
obliki,

– en izvod zadnjega letnika publikacije,
– izjavo prijavitelja, da gre za organizacijo, ki se 

ukvarja z zalaganjem knjig, revij (izjava je obvezna le, 
če je prijavitelj založba (pravna ali fizična oseba, ki se 
ukvarja z zalaganjem knjig, revij)),

– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis« 
(izjava je obvezna le, če je prijavitelj gospodarska druž-
ba).

10. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter 
opremljenost prijav:

a) Rok za oddajo prijav je 12. 11. 2018 do 14. ure. 
Za oddajo prijave v papirni obliki, se kot pravočasne 
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slo-
venije do 12. 11. 2018 do 14. ure (poštni žig).

b) Prijava na javni razpis mora biti pravoča-
sno predložena v enem papirnem izvodu in v enem 
elektronskem izvodu.

Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na 

naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si 
(kot prilogo z nazivom ARRS-PPP-JR-Prijava-2018-Na-
slov.doc, kjer je Naslov naslov publikacije; zaradi avto-
matične obdelave podatkov je zaželen format.doc).

Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti 

ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis 
za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstve-
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nih periodičnih publikacij v letu 2019 in 2020« ter naziv 
in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako 
je lahko le ena prijava.

c) Nepravočasne in nepravilno označene prijave se 
s spremnim dopisom vrnejo prijavitelju.

Nepopolne prijave bo agencija obravnavala v skla-
du z 20. členom Pravilnika o postopkih. Za nepopolno 
se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela 
formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zah-
tevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne do-
polni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije 
ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.

11. Datum odpiranja prijav: postopek javnega razpi-
sa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih 
in označenih ovojnic, ki vsebujejo prijave, vodi strokov-
na komisija. Odpiranje bo potekalo predvidoma 14. 11. 
2018 v prostorih agencije, in sicer po vrstnem redu glede 
na datum in čas prispetja prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni predvidoma do konca leta 2018.

13. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (Obrazec ARRS-PPP-JR-Prija-

va-2018),
– Obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«.
14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresira-

ni dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in 
razpisna dokumentacija bo od dneva objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na 
voljo na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne 
informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na 
agenciji pri Aleksandri Panič ali po tel. 01/400-59-24, 
vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-pošto: aleksan-
dra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 341-0001/2018 Ob-2938/18
Na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Obči-
ni Sevnica (Uradni list RS, št. 1/16), Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 
17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 34. člena 
Statuta Občine Sevnica – UPB (Uradni list RS, št. 46/15, 
17/17 in 44/18) objavlja Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v Občini Sevnica  
za obdobje 2016–2017

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer za 
izvedbo naslednjih ukrepov (v nadaljevanju aktivnosti):

(1) biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, 

logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, 

mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču 

primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelo-

valnih njiv;

(2) biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 

solnic, umetnih dupel in prež;
(3) ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in 

odnosu do gozdnih živali/divjadi ter gozdnem bontonu,
– postavitev prometne signalizacije,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za prepre-

čevanje škode od divjadi,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še 

boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in lovi-
ščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale 
v letih 2016 in 2017.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

II. Upravičenci: upravičenci do sofinanciranja aktiv-
nosti trajnostnega gospodarjenje z divjadjo navedenih 
v prvi točki javnega razpisa so lovske družine – kon-
cesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji 
za lovišča, ki ležijo na območju Občine Sevnica in na-
kazana koncesija Občini Sevnica za posamezno leto 
znaša nad 20 EUR.

III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v Občini Sevnica,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

IV. Merila za dodelitev sredstev
Predmet sofinanciranja posamezni lovski družini 

je višina nakazane koncesije po posamezni lovski dru-
žini oziroma lovišču s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki znaša nad 20 EUR. Vsak 
vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno 
površino lovišča, ki leži v občini. Sredstva se dodelijo na 
osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.

V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne 
bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namen-
ski prihodki v proračun naslednjega leta.

V. Višina sredstev
Višina sredstev je 5.418,40 € (znesek sredstev, ki 

jih je prejela Občina Sevnica od koncesijske dajatve od 
lova za leto 2016 in 2017). Sredstva so planirana v Re-
balansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 na 
postavki: 15430 Ukrepi za preprečitev škode po divjadi, 
konto 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizaci-
jam in ustanovam.

VI. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje je od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Priloženi računi o opravljenih 
aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti 
izdani v prej navedenem obdobju.

VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

1. Povabilo k oddaji prijave
2. Besedilo javnega razpisa
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3. Prijavni obrazec:
A. Podatki o vlagatelju
B. Podatki o odgovorni osebi lovske družine
C. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
D. Seznam računov
E. Vzorec pogodbe
4. Višina pripadajoče koncesije po posamezni lo-

vski družini oziroma lovišču v EUR, ki so na območju 
Občine Sevnica

5. Obrazec za opremo kuverte
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-

mentacijo, zraven pa priložene fotokopije računov upra-
vičenih stroškov in potrdila o plačilu le-teh.

VIII. Rok in način prijave
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, ki 

ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi do-
kazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali s po-
vratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na naslov Občina 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 5. 11. 2018.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
5. 11. 2018) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana 
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije (pod točko 5.) ali pa
– opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja ter 

označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – divjad«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 

bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
IX. Odpiranje prispelih vlog: vloge se bodo odpirale 

po končanem javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. 
Vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo za ta na-
men imenuje župan.

X. Izbirni postopek in odločanje v postopku razpisa
Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, 

ki pripravi predlog za izbor. Če komisija ugotovi, da je 
potrebno prijavo dopolniti, po zaključku zbiranja prijav, 
obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da 
prijavo dopolni v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave 
ne dopolni, se prijava zavrže. Prav tako se zavrže tudi 
vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.

O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku 
na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Prija-
vitelji bodo z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni 
s sklepom najpozneje v roku 30 dni od dne, od katerega 
se šteje, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi 
na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami ter so 
bila nakazana sredstva iz naslova koncesij za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v letu 2016 in 2017 s strani Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zoper sklep je možna pritožba na župana Občine 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pritožba se 
v roku 15 dni od vročitve sklepa vloži pisno ali da ustno 
na zapisnik, in pošlje na naslov: Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Sklepanje pogodb z upravičenci se opravi v petnaj-
stih dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če v tem roku 
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlo-
gov, ki so na strani izbranega sofinancerja, sklep o iz-
boru sofinancerja za posamezno lovišče preneha veljati.

XI. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega 
razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) 
in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obci-

na-sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, 

osebno na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na 
številki 07/81-61-233 – Vlasta Kuzmički in na številko 
07/81-61-205 – Jasmina Veselinović.

Pooblaščeni osebi za dajanje informacij med javnim 
razpisom sta Vlasta Kuzmički in Jasmina Veselinović.

Občina Sevnica

Št. 302-1/2018 Ob-2956/18

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slo-
venj Gradec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16) in 
Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samo-
zaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 36/18) objavljamo

javni razpis
za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja 

podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini 
Slovenj Gradec v letu 2018

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dota-

cije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu 
Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 86/16) in Pravilnika o spodbujanju razvoja 
podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slo-
venj Gradec (Uradni list RS, št. 36/18) (v nadaljevanju: 
Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de 
minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

Ukrep sofinanciranje najemnin poslovnih prosto-
rov v mestnem jedru Slovenj Gradca se v letu 2018 ne 
izvede.

2. Upravičenci in pogoji vlagateljev
Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene ose-

be, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zako-

na o gospodarskih družbah,
– gospodarski sub jekt mora imeti sedež in dejav-

nost na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
– oseba mora biti samozaposlena za polni delovni 

čas,
– samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto 

po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije,
– stalno prebivališče na območju Mestne občine 

Slovenj Gradec,
– samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 

1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samo-

zaposlitev pred iztekom enoletne ohranitve samozapo-
slitve ter v drugih primerih iz 23. člena Pravilnika, je pre-
jemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno 
z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel 
sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od raz-
pisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih.

3. Pogoji za dodelitev sredstev: sredstva se dode-
lijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za vlagatelje. 
Sredstva se bodo dodeljevala po datumu oziroma času 
prejema vloge do porabe sredstev. Prednost bodo imeli 
vlagatelji, ki so starejši od 50 let ali mlajši od 30 let in so 
bili prvič vpisani v poslovni register. Pri teh vlagateljih se 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 65 / 5. 10. 2018 / Stran 2059 

čas oddaje vloge ne upošteva, razen v primeru, da bi bilo 
popolnih več vlog kot je razpoložljivih sredstev.

4. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v prora-
čunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 na pro-
računski postavki C700 / 7300 – Pospeševanje podjetni-
štva, v skupni višini 25.000 €. Višina sredstev, ki jih prejme 
posamezni upravičenec, znaša 1.000 €.

5. Vsebina prijave
Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na razpis s pri-

logami:
a) Dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik/gospodarska 

družba:
– sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potrdi-

lo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno 
zakonodajo.

b) Dokazilo o stalnem prebivališču na območju me-
stne občine (potrdilo Upravne enote Slovenj Gradec), ki 
ne sme biti starejše od 1 meseca.

c) Obrazec M-1 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje) iz katere je razvidno, da je samo-
zaposlitev realizirana za polni delovni čas (z zavarovalno 
podlago 05 ali 40).

6. Način in rok prijave na razpis
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne 

odpiraj – Razpis spodbujanje podjetništva in samozapo-
slovanja« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni 
strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti 
na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Oza-
re 19, 2380 Slovenj Gradec.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do 
vključno 31. 10. 2018. Ustrezne in popolne vloge bo obrav-
navala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele, 
do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo 5. 11. 2018.

Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenova-
na s strani župana Mestne občine Slovenj Gradec. Odpi-
ranje vlog ne bo javno. Obrazec vloge lahko zainteresirani 
dobijo na spletni strani Podjetniškega centra Slovenj Gra-
dec d.o.o. (http://www.podjetniskicenter-sg.si/) ter tudi na 
spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.
slovenjgradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali ne-
razumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.

Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Komisija bo po 
odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge 
prosilcev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vse-

mi pogoji in kriteriji razpisa.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev, 

bo direktor občinske uprave Mestne občine Slovenj Gra-
dec najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za oddajo 
vlog izdal sklep o dodelitvi sredstev upravičencem.

Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški 
center Slovenj Gradec d.o.o., na tel. 02/88-42-927 ali pi-
šete na elektronski naslov: info@podjetniskicenter-sg.si, 
z navedbo »Razpis Razpis spodbujanje podjetništva in 
samozaposlovanja«.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 410-151/2018-1 Ob-2964/18
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bi-

strica, na podlagi 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica 
(Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 
4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa 
Snežnik št. 04/06, 30. 6. 2006), Odloka o proračunu Ob-
čine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/18 

z dne 21. 2. 2018) ter Pravilnika za sofinanciranje progra-
mov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 13/08 z dne 5. 2. 2008), objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe 

prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru 
občinskega meseca kulture v letu 2019

Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska 

Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem je 
zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega praznika 
v letu 2019.

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo prire-
ditev do višine 1.867 EUR.

2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti 

registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje 

delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem 
od opisanih področij ustvarili zaključen projekt,

– pogoj je tudi korektno sodelovanje z Občino Ilirska 
Bistrica v obdobju zadnjih 3 let.

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena 
Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu 
so dolžni pri izvedbi prireditve:

– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obve-
ščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine 
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine 
Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica 
oziroma navesti, da je prireditev sofinancirala Občina Ilir-
ska Bistrica.

– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih pu-
blikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure, knjige 
ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka 
Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.

3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
– program, kakovost in obseg prireditve,
– višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku, 

program mora biti ovrednoten v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno doku-

mentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na javni razpis, 

iz katere so razvidni zahtevani podatki (osnovni podatki 
o prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavitelja, 
finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),

2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa,

3 – izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na 

spletni strani www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica v času uradnih ur.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki 
jih je v prijavni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni 
in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v do-
kumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega 
zastopnika.

5. Način in rok za oddajo prijav
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo v sprejemni pisarni 

Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: 
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica.
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Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis »Javni razpis 
za sofinanciranje prireditev 2019 – mesec kulture – ne 
odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen 
naslov prijavitelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do 
8. 11. 2018 do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do 
tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bi-
strica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje 
levo. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, 
bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

6. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 9. 11. 2018. Odpi-

ranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska 
komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. 
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 
30 dni od odpiranja prijav in izbrani prijavitelj pozvan 
k sklenitvi pogodbe.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Zdenki To-
mažič, tel. 05/71-12-330.

Občina Ilirska Bistrica

 Ob-2941/18

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega 
centra Kranj

1. Povabilo k oddaji prijave
Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 

Kranj, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem 

partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljeva-
nju: ZJZP), Sklepa Vlade RS številka 36000-4/2018/2 
z dne 30. 8. 2018 ter Koncesijskega akta o javno-za-
sebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega 
pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj (Ura-
dni list RS, št. 60/18, v nadaljevanju: koncesijski akt) 
objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega 
razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta 
energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega 
centra Kranj.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: 
http://www.sckr.si/tsc/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 

4000 Kranj
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za iz-

vedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih 
Šolskega centra Kranj«

Številka javnega razpisa: 430-7/2018-1
Podatki o koncesijskem aktu: koncesijski akt o jav-

no-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energet-
skega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj 
(Uradni list RS, št. 60/18)

Predmet koncesije: predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije na objektih 
Šolskega centra Kranj, ki so navedeni v nadaljeva-
nju predmetnega poglavja.

Območje izvajanja koncesije: območje izvajanja kon-
cesije obsega:

OBJEKT ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI OBJEKTOV
Zgradba D Številka stavbe 34 (dela stavbe 1 in 6), k.o. 2120 Primskovo

Parcela 228/1, k.o. 2120 Primskovo
Srednja ekonomska, storitvena in 
gradbena šola Šolski center KranjZgradba D1

Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklene 
za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva 
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Razdelitev na sklope: javni razpis ni razdeljen na 
sklope.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in 
pro izvodnja energije ter pametna omrežja«, temat-
skega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično go-
spodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 
4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametne-
ga upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stav-
bami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 
4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem 
sektorju«.

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

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

Končni rok za prejem prijav je 20. 11. 2018 do 
13. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti 
na naslov Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 
Kranj. Prijave morajo ne glede na način dostave (oseb-
no ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgo-
raj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno 
prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šol-
ski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, dne 
20. 11. 2018 ob 13.15.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skla-
dno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi 
skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo 
odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 
podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve 
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so 
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

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

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

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma do 31. 3. 2019.

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

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte info@sckr.si, 
s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo 
projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šol-
skega centra Kranj«. Skrajni rok za postavitev vprašanj 
v zvezi z javnim razpisom je 29. 10. 2018 do 13. ure. Po-
jasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo 
podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred 
rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni 
strani koncedenta.

Šolski center Kranj
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Razpisi delovnih mest

 Ob-2939/18
Svet zavoda VIZ III. Osnovne šole Rogaška Slati-

na, Izletniška 15, Rogaška Slatina, na podlagi 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 5. seje Sveta 
zavoda VIZ III. Osnovne šole Rogaška Slatina z dne 
26. 9. 2018, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

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

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 16. 2. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ce se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. De-

lovno razmerje se bo sklenilo za določen čas trajanja 
mandata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je 

lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravo-

sodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 

od 16. 2. 2019 do 15. 2. 2024,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavo-
da VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina, Izletniška 15, 
3250 Rogaška Slatina, s pripisom »Prijava na razpis za 
ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina

 Ob-2943/18
Svet Osnovne šole Železniki, Otoki 13, 4228 Žele-

zniki, na podlagi določb 58. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZVaj), v nadaljevanju ZOFVI, in 
sklepa 7. seje Sveta Osnovne ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – šole Železniki 
razpisuje delovno mesto

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

natelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogo-
je in posebne pogoje, skladno z ZOFVI.

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

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let. Predviden začetek dela je dne 1. 3. 2019. Za čas 
mandata bo z njo/njim sklenjena pogodba o zaposlitvi 
na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se 
opravlja polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (potrdila o izobrazbi, o nazivu, o opravljenem 
strokovnem izpitu, o opravljenem oziroma priznanem 
ravnateljskem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izo-
braževanju, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-
sti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev ter potrdilo, da zoper kandidata/-ko ni bil uve-
den kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet Osnovne šole Železniki, Otoki 13, 4228 
Železniki, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku, najkasneje v 4 mesecih od 
objave tega razpisa.

Svet Osnovne šole Železniki

 Ob-2963/18
Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Sp. Hajdina 17, 

2250 Ptuj, na podlagi 17. člena pravilnika Perutninarske 
zadruge Ptuj z.o.o., Sp. Hajdina 17, 2250 Ptuj, razpisuje 
delovno mesto

direktorja
za obdobje štirih let s polnim delovnim časom.
Za direktorja zadruge je lahko imenovana oseba, ki 

izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj višjo ali visoko šolsko izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– predložen program dela.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite 

na naslov: Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Sp. Hajdi-
na 17, 2250 Ptuj, z oznako »Za razpis«.

Razpisni rok je 8 dni po objavi razpisa.
Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o.

Su KS 216/2018-2 Ob-2967/18
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prve-

ga odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

3 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljub ljani  

za družinskopravno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
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službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 10. čle-
nu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandi-

data,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora 

prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan 

objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija pra-

va,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če 

ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Slo-
veniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil 
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postop-
ku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obto-
žnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna 
obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

http: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova 
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški 
službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvo-
litev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže 
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega od-
stavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev so-
dnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva 
podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško 
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o dr-
žavljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o dr-
žavljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega 
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško 
mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 2015, doka-
zila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu 
sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov 
kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 215/2018-2 Ob-2968/18
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prve-

ga odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kopru  
za družinskopravno področje

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev 

za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški služ-

bi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na 
okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 10. členu 
navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandi-

data,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora 

prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan 

objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija pra-

va,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če 

ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Slo-
veniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil 
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postop-
ku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obto-
žnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna 
obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

http: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova 
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški 
službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvo-
litev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže 
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega od-
stavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev so-
dnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva 
podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško 
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o dr-
žavljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o dr-
žavljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega 
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško 
mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 2015, doka-
zila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu 
sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov 
kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 70/2018-2 Ob-2969/18
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prve-

ga odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Celju  
za družinskopravno področje

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev 

za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški služ-
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bi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na 
okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 10. členu 
navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandi-

data,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora 

prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan 

objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija pra-

va,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če 

ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Slo-
veniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil 
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postop-
ku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obto-
žnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna 
obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

http: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova 
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški 
službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvo-
litev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže 
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega od-
stavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev so-
dnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva 
podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško 
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o dr-
žavljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o dr-
žavljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega 
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško 
mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 2015, doka-
zila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu 
sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov 
kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 63/2018-2 Ob-2970/18
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prve-

ga odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru  

za družinskopravno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev 

za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, 

in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na 
okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 10. čle-
nu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

http: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2971/18
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni 

list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 
29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 23/05 s spremembami in dopolnitvami), 22. in 
25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni 
list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami), na 
podlagi določil 16. do 18. člena Statuta zavoda ZD Li-
tija in sprememb Statuta zavoda ZD Litija z dne 20. 3. 
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2015 ter na podlagi sklepa 5. redne seje Sveta zavoda 
z dne 26. 9. 2018, Svet zavoda ZD Litija objavlja prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice
Zdravstvenega doma Litija za 4-letni mandat
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki mora 

poleg zakonskih, splošnih pogojev, določenih z zako-
nom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medi-
cinske smeri

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja 
dela v zdravstveni dejavnosti, od tega vsaj 3 leta na 
vodstvenih delovnih mestih

– da je državljan Republike Slovenije
– da ima organizacijske in strokovne sposobnosti, 

kar dokazuje s svojim minulim delom
– aktivno znanje slovenskega jezika
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot 6 mesecev

– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna ob-
tožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti.

K prijavi mora priložiti:
– dokazila o izobrazbi
– življenjepis
– program dela zavoda oziroma razvoja ZD Litija za 

mandatno obdobje 4 let.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let, predvi-

den začetek dela bo 1. 1. 2019.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za 

čas trajanja mandata s krajšim delovnim časom, in sicer 
za največ 20 ur na teden.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
in programom dela naj kandidati pošljejo v zaprti ovoj-
nici, najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija, 
»svet zavoda – prijava za razpis direktorja«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Svet zavoda ZD Litija
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 Ob-2942/18
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c čle-

na Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg; v nadalj-
njem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni 
list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih po-
gojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 
(objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/do-
kumenti/spp.pdf), ter v skladu s programom Eko skla-
da, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim 
v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2018, 
potrjenim skladno s četrtim odstavkom 317. člena Ener-
getskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; 
v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike 
Slovenije s sklepom št. 47602-7/2018/4 z dne 3. 4. 
2018, v skladu s Pravilnikom o finančnih spodbudah za 
energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo ob-
novljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16 
– popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), Shemo »de 
minimis« pomoči »Ugodni krediti za okoljske naložbe 
gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samo-
stojnih podjetnikov«, št. priglasitve M001-5854067-2014 
z dne 17. 7. 2014 ter Shemo »de minimis« pomo-
či »Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega 
ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije«, št. prigla-
sitve M001-2399270-2016 z dne 14. 7. 2016, Eko sklad, 
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: 
Eko sklad) objavlja

javni poziv 51FS-PO18
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito 

rabo in obnovljive vire energije
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v 

nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki nepovratnih 
sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, 
dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove na-
ložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije 
na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukre-
pov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učin-
kovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote 
v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih 
virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več 
v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli iz-
vajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude 
(v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neo-
grevanim prostorom ali sten proti terenu

B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogre-
vanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom

C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu 
prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh

D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogre-

vanje stavbe

Druge objave

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

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

H – vgradnja sprejemnikov sončne energije
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote od-

padnega zraka v stavbah
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema raz-

svetljave
K – optimizacija sistema ogrevanja
L – naložbe v naprave za samooskrbo z električno 

energijo
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali 

naprav
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev 

in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P – uvedba sistema upravljanja z energijo
R – ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem 

procesu
S – naložbe v naprave za sopro izvodnjo električne 

energije in toplote
Spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le 

za stavbe oziroma dele 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.

2. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki po-

samezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 
15/17) ter

– zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, 
št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo),

ki nameravajo izvesti začetno naložbo v ukrepe iz 1. toč-
ke tega poziva in so investitorji naložbe, s pisnim soglas-
jem morebitnih ostalih so/lastnikov nepremičnine.

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

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki 
bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma 
v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravi-
čenih oseb.

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

3. Vir in višina nepovratnih sredstev, stroškov sub-
vencionirane obrestne mere in kredita

Nepovratna sredstva in strošek subvencionirane 
obrestne mere kredita se v skladu s prvim odstavkom 
317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo ener-
gije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni 
daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in 
plinasta goriva. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz 
namenskega premoženja Eko sklada.
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Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencio-
nirane obrestne mere znaša 4.000.000,00 EUR.

Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.
4. Višina spodbude: višina nepovratnih sredstev 

znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih 
stroškov naložbe, brez DDV.

5. Tehnični pogoji in upravičeni stroški: tehnični po-
goji in upravičeni stroški naložbe so določeni v Prilogi – 
Tehnični pogoji, upravičeni stroški in priloge, ki je sestavni 
del tega javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: Priloga).

6. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (ne-

gativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR 
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta 
kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse do-
kler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna 
obrestna mera).

Če je vlagatelj že prejel ali zaprosil za kakršnokoli 
financiranje iz drugih javnih virov ali programov dodelje-
vanja pomoči, se lahko obrestna mera zviša za toliko, 
da se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna pomoč 
po pravilu »de minimis«.

b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v postopku presoje kreditne 
sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja. V no-
benem primeru ne more presegati 15 let z vključenim 
moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko 
največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja 
dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogod-
be, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije 
ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost 
takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše ob-
dobje, vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokra-
tnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga 
za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma 
odplačujejo v četrtletnih obrokih.

Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice 
se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti 
vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.

c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti 

upravičenih stroškov naložbe, in sicer največ v višini 
80 % upravičenih stroškov naložbe. Višina odobrenega 
kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe 
glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost 
zavarovanja kredita ter v primerih, kadar bi bila z naj-
višjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja 
omejitev po pravilu dodeljevanja »de minimis« pomoči 
(glej točko 7. g)).

Kreditna sposobnost in višina kredita se določita 
v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno 
z določili dokumentacije za prijavo.

Višina posameznega kredita je omejena na naj-
nižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji 
znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna za-
dolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 
10 milijonov EUR.

d) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati 

s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev 
in z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:

1. bančno vlogo, za katero je pogodbeno določena 
obveznost, da se uporabi za poplačilo najetega kredita,

2. vrednostnimi papirji Republike Slovenije, Banke 
Slovenije, Evropske centralne banke ter vlad in central-

nih bank držav cone A, kot je opredeljena v veljavnem 
sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic,

3. nepreklicno brezpogojno in na prvi poziv unov-
čljivo garancijo bank, ki so pridobile dovoljenje Banke 
Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstnih 
bank držav članic in prvovrstnih tujih bank,

4. prvovrstnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji 
bank, s katerimi se trguje na finančnih trgih; pri tem se 
ne upoštevajo podrejeni in zamenljivi dolžniški vredno-
stni papirji,

5. nepreklicnim jamstvom Republike Slovenije,
6. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsa-

kokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije,
7. zavarovalno polico zavarovalnice, registrirane 

v Republiki Sloveniji in drugi državi Cone A (določeno 
s predpisi Banke Slovenije), ki je pridobila dovoljenje 
pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavaroval-
nih poslov,

8. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
9. zastavo tržno zanimivih premičnin,
10. zastavo vrednostnih papirjev, ki po predpisih iz 

6. točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno 
zavarovanje,

11. drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru 
za Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zado-
stno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.

Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja 
in ustreznosti zavarovanja se določijo v postopku pred 
podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili doku-
mentacije za prijavo.

e) stroški kredita
Vlagatelj je dolžan plačati vse stroške, povezane 

s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim 
tarifnim pravilnikom Eko sklada.

Vlagatelj je dolžan plačati tudi notarske stroške 
(stroške cenitve, notarskega zapisa idr.) v celoti.

7. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravoča-

sno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja 

tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti iz-

polnjen obrazec Vloga 51FS-PO18, vključno s soglas-
jem so/lastnika nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, 
na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumenta-
cije, in obvezne priloge, navedene v Prilogi.

b) izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva 
in dokazovanje ustreznosti gradbenih pro izvodov, na-
prav in opreme, ki so predmet naložbe

Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za 
posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom 
načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, kot je določeno 
v Prilogi.

Če je izbrani gradbeni pro izvod, naprava ali oprema 
navedena na katerem izmed informativnih seznamov 
ustreznih naprav in opreme za ta javni poziv, ki jih Eko 
sklad objavlja na svoji spletni strani www.ekosklad.si, za 
to napravo ali opremo k vlogi ni potrebno prilagati doda-
tnih dokazil, ki bi izkazovala njeno skladnost z določili 
javnega poziva.

Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa doka-
zila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen 
prevod.

c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora 

biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno-

varstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kultur-
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novarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj za iz-
vedbo naložbe na Eko sklad predložiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, ki morajo smiselno upoštevati Smernice za 
energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.
energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/ener-
getika/javne_stavbe/smernice_kd_23. 2. 2017.pdf). Za-
radi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji 
lahko posamezni ukrepi odstopajo od pogojev za ener-
getsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu, 
vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija 
z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.

d) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pra-

vico do spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki 
so predmet tega javnega poziva.

e) prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototi-
pne in rabljene opreme, naprav in gradbenih pro izvodov

Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki 
vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene 
opreme, naprav in gradbenih pro izvodov.

f) skladnost gradnje stavb s predpisi s področja 
graditve objektov

Stavbe in njihovi deli, na katerih bodo izvedeni 
ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno 
z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, 
kar vlagatelj zagotavlja s podpisom Izjave o sprejemanju 
pogojev, ki je sestavni del obrazca Vloga. V primeru ka-
kršnih koli dvomov lahko Eko sklad, z namenom ugota-
vljanja dejanskega stanja, vlagatelja pozove na predlo-
žitev gradbenega dovoljenja in pripadajoče projektne 
dokumentacije za stavbo.

Podatki o letnici izgradnje stavbe bodo preverja-
ni z vpogledom v Prostorski portal Geodetske uprave 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Prostorski 
portal GURS). Če bo obstajal dvom o letnici izgradnje 
stavbe ali dela stavbe, če letnica izgradnje stavbe na 
Prostorskem portalu GURS ne bo razvidna, oziroma 
če bo letnica izgradnje stavbe na Prostorskem por-
talu GURS izkazovala, da je bila stavba zgrajena po 
1. 7. 2010, bo Eko sklad vlagatelja pozval k predložitvi 
gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja za pred-
metno stavbo. V primeru, da je vlagatelj že seznanjen 
z razhajanjem podatkov Prostorskega portala GURS 
z dejansko letnico izdaje gradbenega dovoljenja, lahko 
k vlogi predloži kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo.

g) omejitve glede dodeljevanja »de minimis« po-
moči

Skupna višina pomoči »de minimis«, ki jo prejme 
vlagatelj (tj. enotno podjetje), ki ga ti predpisi zavezu-
jejo, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh 
poslovnih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih, ki 
delujejo v sektorju cestnega prevoza blaga in potniškega 
prometa, vključno s spodbudo, za katero podjetje kandi-
dira po tem javnem pozivu.

Vlagatelj mora Eko skladu v vlogi predložiti pisno 
izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh v predho-
dnih dveh in v tekočem poslovnem letu ter tudi o drugih 
že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene 
stroške.

Vlagatelj mora Eko skladu v vlogi predložiti pisno 
izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh tudi za po-
vezane družbe in že dodeljenih javnih sredstvih za iste 
upravičene stroške.

V primeru razdelitev, združitev ali pripojitev se upo-
števajo določbe osmega in devetega odstavka 3. člena 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.

Podatke o nepovratnih finančnih pomočeh, ki so bile 
vlagatelju že dodeljene po tem pravilu, Eko sklad pred 

dodelitvijo preveri pri pristojni službi na Ministrstvu za 
finance. Dejanska višina pomoči, ki jo s finančno spod-
budo dodeli Eko sklad, bo izračunana na dan dodelitve 
pravice do nepovratne finančne pomoči, o čemer bo 
vlagatelj obveščen z odločbo Eko sklada.

Za naložbo oziroma ukrepe, za katere je vlagatelj že 
prejel ali zaprosil za financiranje istih stroškov iz drugih 
javnih virov ali programov dodeljevanja državne pomoči, 
se finančna spodbuda dodeli do višine, ki je možna glede 
na omejitve dodeljevanja pomoči »de minimis«.

»De minimis« pomoč se ne dodeli, če ima vlagatelj 
na dan, ko je bila oddana vloga za dodelitev »de mini-
mis« pomoči, zapadle, neplačane obveznosti do Repu-
blike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov 
ali več.

Vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne po-
moči v primeru, da ima neporavnane zapadle finančne 
obveznosti do Eko sklada.

Vlagatelj ni upravičen do spodbude v primeru, da 
je v preteklem letu zamujal s plačili Eko skladu več kot 
30 dni oziroma je imel v preteklem letu nepretrgoma več 
kot 30 dni zapadle, neplačane obveznosti do Republike 
Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost 
ali v zvezi s plačili davkov.

Do pomoči prav tako ni upravičen vlagatelj, ki je na-
slovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi pred-
hodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila 
za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.

Do finančne pomoči tudi ni upravičen vlagatelj, ki je 
podjetje v težavah.

Dodeljena pomoč se ne kumulira z nobeno drugo 
državno pomočjo, ali s pomočjo »de minimis«, ki izpol-
njuje pogoje sheme ali z drugimi finančnimi sredstvi 
Evropske skupnosti ob upoštevanju istih upravičenih 
stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena največja intenzivnost po-
moči. Pri določanju, ali se spoštuje največja intenziv-
nost, se upošteva skupni znesek javnih sredstev, ne 
glede na to, ali se financira iz lokalnih, regionalnih, na-
cionalnih virov ali virov Evropske skupnosti.

h) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
spodbude

Vgrajenih gradbenih pro izvodov, strojnih naprav in 
opreme, za katere so bila dodeljena nepovratna sred-
stva, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu 
nepovratnih sredstev. Stavbe, za gradnjo katere so bila 
dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odtujiti naj-
manj 3 leta po izplačilu nepovratnih sredstev.

Kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet nalož-
be, ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali za-
kup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob pred-
hodnem soglasju Eko sklada. Stavbe, ki bodo zgrajene 
ali obnovljene s kreditom Eko sklada, ne smejo biti 
namenjene prodaji na trgu, lahko pa se oddajo v najem.

i) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dode-
ljenih spodbud

Spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za 
katere je vlagatelju že bila dodeljena spodbuda s strani 
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih 
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zago-
tavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).

Spodbuda tudi ne more biti dodeljena za ukrepe, za 
katere je že bila dodeljena spodbuda s strani Eko sklada 
po tem ali drugem javnem pozivu.

8. Pogoji za črpanje kredita
a) Sklenitev pogodbe
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do finančne 

spodbude vlagatelj prejme obrazce za ugotovitev kre-
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ditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek in rok 
odplačila kredita.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od 
datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do finančne 
spodbude. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko po-
daljša za največ 3 mesece.

b) Poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora vlaga-

telj predložiti ustrezne zavarovalne instrumente. Pora-
ba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju 
lastne udeležbe vlagatelja. Pred vsakim nakazilom sred-
stev mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti 
do Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo vlagatelju 
oziroma izvajalcu nakazani po predložitvi ustreznih do-
kumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situ-
acije dotlej opravljenih del).

Kreditna sredstva se lahko nakažejo vlagatelju ali 
izvajalcu po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, 
računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih 
del).

Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvaja-
njem naložbe vlagatelj zaprosi Eko sklad za spremembo 
obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih pri-
merih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar 
v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita. 
Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje 
v 2 mesecih po zaključeni naložbi.

c) Rok za porabo kredita
Rok za porabo kredita je 2 leti od dokončnosti od-

ločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude.
9. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi 

sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, 
skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila 
vlagatelju dodeljena pravica do finančne spodbude.

b) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlaga-

telj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za 
zaključek naložbe. Datum izdaje računa za zadnji ukrep, 
ki je sestavni del naložbe, se šteje za datum zaključka 
naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpi-
sano s strani vlagatelja;

– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumenta-
cije glede na posamezni ukrep, kot so določene v Pri-
logi.

c) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih 

sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi 
vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni 
račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predlo-
ženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

10. Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti 

odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude. Od-
ločba 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 niso izpolnjeni.

Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izha-
ja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum za-
ključka naložbe, razen kadar iz podatkov na računu ozi-
roma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih 
dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.

11. Pridobitev obrazcev: javni poziv in dokumen-
tacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani 
www.ekosklad.si. Javni poziv in obrazce lahko vlaga-
telji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni 
telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. 
Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pi-
snim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana ali na e-naslov: 
ekosklad@ekosklad.si.

12. 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 oziroma do dodelitve 
vseh sredstev.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obraz-
cih z vsemi dokazili osebno ali priporočeno po pošti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

13. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do finančne spod-

bude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelj pridobi pravico do spodbude po jav-
nem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev 
ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge 
na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do finanč-
ne 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 besedi-
lo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 
– ZKZaš) ne plačuje.

14. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v ob-
dobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do finanč-
ne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratnih sred-
stev oziroma do dokončnega poplačila kredita z ogledi, 
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti 
namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost doku-
mentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva 
in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstra-
nitve, odtujitve in oddaje v najem ali zakup predmeta 
finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil kreditne 
pogodbe ali pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev 
je prejemnik spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridoblje-
nih sredstev.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Priloga – Tehnični pogoji, upravičeni stroški in priloge

PRILOGA - Tehnični pogoji, upravičeni stroški in priloge  
 

V tej prilogi so opredeljeni tehnični pogoji, upravičeni stroški ter priloge k vlogi in zaključni dokumentaciji 
za posamezen ukrep, ki je upravičen do spodbude po javnem pozivu 51FS-PO18 Finančne spodbude za 
nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. 
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A - toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti 
terenu 

 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten ali sten proti 
neogrevanim prostorom, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene 
toplotne izolacije λ/d ≤ 0,250 W/(m2K) ali sten proti terenu, če je izkazano razmerje med toplotno 
prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,350 W/(m2K). Toplotna izolacija zunanje 
stene mora biti izvedena z izbranim preizkušenim fasadnim sistemom, kot npr. s kontaktnim 
toplotnoizolacijskim fasadnim sistemom, prezračevanim fasadnim sistemom ali drugim fasadnim 
sistemom. 
 
Če je na zunanjih stenah stavbe, razen na stenah proti neogrevanim prostorom ali stenah proti terenu, že 
vgrajena toplotna izolacija s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/(mK), se lahko naložba izvede z dodatno 
toplotno izolacijo. V tem primeru mora biti k vlogi za pridobitev finančne spodbude predložena fotografija, 
iz katere bo razvidna vrsta in debelina obstoječe toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom (metrom). 
Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva privzeta vrednost toplotne prevodnosti 
obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in izmerjena debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst). 
  

d��������
0,045W ����� � d��������

λ���� W ����� � 4,0� ����� W�  

Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, vključno s toplotno izolacijo; 
 nakup in izvedbo podzidka (»cokla«) fasade, vključno s toplotno izolacijo;  
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije sten proti neogrevanim prostorom z vsemi pripadajočimi elementi 

za vgradnjo in morebitno zaščito toplotne izolacije; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije sten proti terenu, vključno z odstranitvijo oblog, izkopom, izvedbo 

odvodnjavanja in vgradnjo hidroizolacije stavbe proti vlagi, v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo 
novih oblog; 

 postavitev gradbenega odra; 
 odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov; 
 zmanjševanje vpliva toplotnih mostov;  
 demontažo starih in nakup ter vgradnjo novih okenskih polic, vključno z obdelavo špalet; 
 odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa. 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površine, debelino ter 

vrsto in točno oznako toplotne izolacije ali fasadnega sistema ter popis vseh del, ki so predmet 
naložbe; 

 izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in 
razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih 
(Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1) oziroma drug dokument, ki izkazuje 
tehnične lastnosti toplotne izolacije;  

 izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov v primeru, 
da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni 
strani www.ekosklad.si, oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti celotnega fasadnega 
sistema ali njegovih posameznih elementov; 

 fotografije vseh sten, ki bodo predmet vgradnje toplotne izolacije; 
 fotografija že vgrajene toplotne izolacije na steni, ki bo predmet dodatne toplotne izolacije, iz katere 

bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim trakom (fotografija merilnega 
traku ob izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene 
(obstoječe) toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena. 
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Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene 

toplotne izolacije zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu, ki so predmet 
naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji); 

 fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije vseh izoliranih sten in fasad stavbe (z izvedenim 
zaključnim slojem fasade), tako da so vidne vse izolirane stene, ki so bile predmet naložbe. 

 

B - toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim 
zrakom 

 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu, tal nad neogrevanim 
prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, če bo izkazano razmerje toplotne prevodnosti in debeline novo 
vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,30 W/(m2K).  
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije tal na terenu, vključno z odstranitvijo oblog, tlakov, izkopom, 

izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in 
oblog; 

 nakup in vgradnjo toplotne izolacije tal nad neogrevanim prostorom z vsemi pripadajočimi elementi 
za ustrezno vgradnjo toplotne izolacije; 

 nakup in vgradnjo toplotne izolacije tal nad zunanjim zrakom z vsemi pripadajočimi elementi za 
ustrezno vgradnjo toplotne izolacije; 

 odstranitev ostalih gradbenih materialov; 
 odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površino, debelino, 

vrsto in točno oznako toplotne izolacije ter popis del, ki so predmet naložbe;  
 izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 

proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti toplotne izolacije; 
 fotografije tal, ki bodo toplotno izolirana. 

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene 

toplotne izolacije tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, ki so bila 
predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji); 

 fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije izoliranih tal na terenu, tal nad neogrevanim 
prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, ki so bila predmet naložbe. 

 

C - toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali 
poševnih streh 

 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru 
ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in 
debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,150 W/(m2K). 
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Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru, vključno z odstranitvijo 

starih slojev, vgradnjo folije, izvedbo estriha oziroma druge zaključne pohodne obloge; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije poševnih streh, vključno z odstranitvijo starih slojev, s parno 

zaporo ali oviro, paro-propustno folijo oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, 
nadgradnjo strešne konstrukcije zaradi vgradnje toplotne izolacije, vzdolžno letvanje za izvedbo 
prezračevanja strehe;  

 nakup in vgradnjo toplotne izolacije stropa ravne strehe, vključno z odstranitvijo starih slojev, 
vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge; 

 zaključne obloge npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti 
neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha ali lesene pohodne obloge; 

 odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa (razen elementov, 
povezanih z nakupom in vgradnjo nove strešne kritine). 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površino, debelino, 

vrsto in točno oznako toplotne izolacije ter popis del, ki so predmet naložbe; 
 izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 

proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti toplotne izolacije;  
 fotografije obstoječega dela stavbe, in sicer fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa 

v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je predmet naložbe. 

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene 

toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki 
je bil predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji); 

 fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v 
sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je bil predmet naložbe. 
 

D - zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni 
 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za zamenjavo vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in 
fiksnih zasteklitev ter vhodnih vrat z novimi energijsko učinkovitimi okni (v nadaljnjem besedilu: nova okna) 
s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/(m2K).  
 
Tesnjenje okenske rege med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh 
s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in 
vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med 
notranjim in zunanjim tesnilnim materialom, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo 
vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Za ostale sistemske rešitve mora biti 
predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja. 

Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih oken; 
 nakup in vgradnjo senčil; 
 nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;  
 popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet. 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo novih oken, ki mora vključevati popis del, število in površino 

oken, vrsto in točno oznako okna, toplotno prehodnost celotnega okna (Uw) ter navedbo načina 
vgradnje oken, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh;  
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 izjava o lastnostih novega okna, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 
proizvodov, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega okna (Uw) oziroma 
drug dokument, ki bo dokazoval ustreznost novega okna; 

 fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni, ki bodo zamenjana, in s pripisanimi postavkami iz 
predračuna za vsako novo okno. 

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje novega okna; 
 fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni tesnilni in izolacijski materiali, ki 

zagotavljajo tesnjenje okenske rege med špaleto in okenskim okvirjem v treh ravneh; 
 fotografije vseh novih oken, tako da so ta v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu. 

 

E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe 
 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne 
črpalke tipa zrak/voda, voda/voda ali slanica/voda za centralno ogrevanje stavbe (v nadaljnjem besedilu: 
toplotna črpalka). Predmet finančne spodbude je lahko le toplotna črpalka, ki izpolnjuje tehnične zahteve 
predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, in zahteve vseh ostalih 
predpisov, ki urejajo to področje. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske 
učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz spodnje tabele: 
 

Tip toplotne 
črpalke 

Spodnje mejne vrednosti 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/voda 170 - 130 - 
 
Če nova toplotna črpalka ni v področju uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 
o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136;), 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 o spremembi uredb (ES) št. 
1275/2008, (ES) št. 107/2009, (ES) št. 278/2009, (ES) št. 640/2009, (ES) št. 641/2009, (ES) št. 642/2009, 
(ES) št. 643/2009, (EU) št. 1015/2010, (EU) št. 1016/2010, (EU) št. 327/2011, (EU) št. 206/2012, (EU) št. 
547/2012, (EU) št. 932/2012, (EU) št. 617/2013, (EU) št. 666/2013, (EU) št. 813/2013, (EU) št. 814/2013, 
(EU) št. 66/2014, (EU) št. 548/2014, (EU) št. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 
2015/1188, (EU) 2015/1189 in (EU) 2016/2281 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih 
preverjanja (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2016, str. 51), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 
813/2013), mora biti izbrana nova toplotna črpalka ravno tako energijsko visoko učinkovita in skladna s 
predpisi, ki urejajo to področje. 
 
Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, ki je vpisan v evidenco 
pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter 
toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v 
evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta. 
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Finančna spodbuda za naložbo vgradnje določenih toplotnih črpalk 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.  
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup, vgradnjo in zagon toplotne črpalke; 
 odstranitev obstoječe ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave; 
 nakup in vgradnjo hranilnika tople vode, toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za 

priključitev na centralno ogrevanje; 
 cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo; 
 izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin; 
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema. 

 
Pri izvedbi naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni upravičeni strošek naložbe. 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove toplotne črpalke, ki mora vključevati navedbo 

proizvajalca, vrsto in točno oznako toplotne črpalke ter popis del, ki so predmet naložbe;  
 dokazila o ustreznosti nove toplotne črpalke, če izbrana toplotna črpalka še ni navedena na 

informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: izjava o skladnosti, 
podatkovni list izdelka, kot je določeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. 
februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede 
energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, 
naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, 
naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 1), 
spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi 
delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 
1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 
811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu 
(UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 
811/2013) ali z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 oziroma drug dokument, ki izkazuje ustreznost 
toplotne črpalke;  

 vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje toplotne črpalke 
voda/voda, če ga je vlagatelj že pridobil; 

 fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne 
črpalke (pri toplotni črpalki zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja 
enota oziroma krmilni del toplotne črpalke). 

 
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda fotografije 

zunanje kot tudi notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke); 
 vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje toplotne črpalke 

voda/voda, če le-to ni bilo priloženo že k vlogi.  
 

F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe 
 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na 
sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in bo imela naslednje toplotno-
tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij 
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celotnega 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. 
 
Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v 
prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv. 
 
Če bo vgrajena nova kurilna naprava na lesno biomaso z nazivno izhodno toploto močjo, ki je večja od 
področja uporabe standarda SIST EN 303-5:2012, mora biti nova kurilna naprava energijsko učinkovita, 
ustrezati mora zadnjemu stanju tehnike, izpolnjevati mora tudi emisijske zahteve, ki jih določa Uredba o 
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba o emisiji snovi v zrak), njen izkoristek pri nazivni toplotni moči pa mora biti 
večji ali enak 90 %, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost naprave, in s poročilom o prvem 
pregledu kurilne naprave oziroma drugim dokumentom, skladnim s predpisi, ki urejajo to področje, 
predloženim k zaključni dokumentaciji.  
 
Pravica do finančne spodbude se lahko dodeli tudi za vgradnjo nove peletne peči z vodnim toplotnim 
prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in ki mora imeti naslednje toplotno-
tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij 
celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 
250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 14785.  
 
Vrednosti emisij kurilnih naprav na lesno biomaso morajo biti določene pri računski vrednosti kisika 13% v 
suhih dimnih plinih, kot to določa Uredba o emisiji snovi v zrak. 
 
Kurilne naprave na lesno biomaso morajo imeti prigrajen toplotni zbiralnik, če to določa Uredba o emisiji 
snovi v zrak. 
 
Finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso 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. 

Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup, vgradnjo in zagon nove kurilne naprave na lesno biomaso; 
 odstranitev obstoječe ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave; 
 predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka, odvod dimnih plinov in sanacijo 

dimnika ter po potrebi izgradnjo novega; 
 nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, 

krmilne opreme, hranilnika tople vode, toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih 
armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje; 

 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema. 
 
Pri izvedbi naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni upravičeni strošek naložbe. 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, ki mora vključevati 

navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako kurilne naprave ter popis del, ki so predmet naložbe;  
 dokazila o ustreznosti nove kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, 

če izbrana kurilna naprava na lesno biomaso še ni navedena na informativnem seznamu, 
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: izjava o skladnosti, merilno poročilo o 
tipskem preskušanju kurilne naprave na lesno biomaso, izdelano 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, oziroma 
drug dokument, ki izkazuje ustreznost nove kurilne naprave na lesno biomaso;  

 dokazila o ustreznosti nove peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom, če izbrana peletna peč z 
vodnim toplotnim prenosnikom še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni 
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strani www.ekosklad.si, in sicer: merilno poročilo izdelano pri Evropski komisiji priglašenem 
preizkuševalnem laboratoriju skladno s standardom SIST EN 14785 in izjava o lastnostih po Uredbi 
(EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov; 

 fotografija prostora, kamor bo vgrajena kurilna naprava, ter fotografija prostora, kamor bo vgrajen 
toplotni zbiralnik, z označeno lokacijo namestitve nove kurilne naprave in toplotnega zbiralnika;  

 fotografija vgrajenega toplotnega zbiralnika, če je le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter 
dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen toplotnega zbiralnika (npr. fotografija napisne etikete, 
račun za nakup ipd.). 

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 poročilo o prvem pregledu kurilne naprave na lesno biomaso oziroma drug dokument, skladen s 

predpisi, ki urejajo to področje; 
 fotografije vgrajene kurilne naprave na lesno biomaso in toplotnega zbiralnika (če je ta vgrajen ali pa 

je obvezen glede na določila javnega poziva). 
 

G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem 
daljinskega ogrevanja 

 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za zamenjavo toplotne postaje za ogrevanje in/ali zamenjavo 
oziroma prenovo toplotne postaje za pripravo tople vode ali za vgradnjo toplotne postaje za ogrevanje z ali 
brez priprave tople vode za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja za ogrevanje mora 
imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost 
nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Nova toplotna postaja ali 
celovita prenova stare toplotne postaje za pripravo tople vode mora obsegati prenosnik toplote, 
regulacijsko opremo za pripravo tople vode, regulacijsko opremo, ki omogoča daljinsko upravljanje in 
povezavo z merilnikom toplote, merilnik toplote z možnostjo odčitavanja podatkov in prenosom podatkov 
na krmilnik po ustrezni povezavi, energetsko učinkovite črpalke, toplotno izolacijo cevovodov in 
prenosnika toplote v toplotni postaji ter vzpostavitev sistema za optimizirano delovanje.  
 
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in dimenzionirana na podlagi analize 
obstoječega stanja in dejanskih toplotnih potreb stavbe ter izvedena na podlagi projektne dokumentacije 
za izvedbo. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo toplotne postaje z ali brez priprave tople vode z vsemi pripadajočimi inštalacijami 

ter ustrezno krmilno in varovalno opremo; 
 odstranitev obstoječe ogrevalne naprave ali toplotne postaje za ogrevanje in/ali toplotne postaje za 

pripravo tople vode ter ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave; 
 vgradnjo merilnih prog v posameznih objektih, priključenih na skupno napravo;  
 izgradnjo priključnega vročevoda na obstoječe distribucijsko omrežje v primeru, če bo vlagatelj 

investitor in tudi lastnik zgrajenega vročevoda in bo izdelan projekt za izvedbo; 
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema. 
 
Upravičeni stroški ne vključujejo elementov sekundarnega razvoda (centralnega/ogrevalnega/ 
toplovodnega sistema) in ogreval ter ureditev ali izgradnjo novega prostora za toplotno postajo. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca, izdelan na osnovi projektantskega popisa projekta za izvedbo;  
 projekt za izvedbo, potrjen s strani dobavitelja daljinske toplote; 
 projekt za izvedbo izgradnje priključnega vročevoda na obstoječe distribucijsko omrežje, če bo 

predmet naložbe; 
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 fotografija prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja za priklop na daljinsko ogrevanje z 
označeno lokacijo namestitve toplotne postaje, oziroma fotografija toplotne postaje, ki bo zamenjana, 
in fotografija prostora, kamor bo nameščena nova toplotna postaja, z označeno lokacije namestitve 
toplotne postaje.  

 
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje; 
 fotografije vgrajene nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode. 
 

H - vgradnja sprejemnikov sončne energije 
 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za sistem priprave tople vode in/ali za sistem k podpori ogrevanju 
prostorov z vgradnjo novih sprejemnikov sončne energije. Predmet finančne spodbude so ploščati, 
vakuumski ali toplozračni sprejemniki sončne energije, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za 
okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo 
to področje. Predmet finančne spodbude so tudi sistemi s fotonapetostnimi moduli, ki ne bodo priključeni 
na električno omrežje in se bodo uporabljali samo za direktno ogrevanje vode prek uporovnih električnih 
grelnikov.  

Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov; 
 nakup in vgradnjo hranilnika tople vode in/ali toplotnega zbiralnika; 
 vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema; 
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema. 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije ali sistemov s 

fotonapetostnimi moduli, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako 
sprejemnikov sončne energije ter popis del, ki so predmet naložbe;  

 merilno poročilo oziroma skrajšano merilno poročilo za sprejemnike sončne energije, skladno s 
standardom SIST EN 12975-1, -2, SIST EN 12976-1, -2 ali SIST EN ISO 9806 (iz predložene 
dokumentacije mora biti razvidna tudi aperturna površina sprejemnika sončne energije), če izbrani 
sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si oziroma dokument, ki izkazuje ustreznost in tehnične karakteristike 
fotonapetostnega sistema;  

 fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije ali fotonapetostni moduli 
(npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo namestitve sprejemnikov sončne energije. 

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 fotografije vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma sistema s fotonapetostnimi moduli. 
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I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah 
 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za izvedbo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka 
(rekuperacijo), in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote, ki izpolnjujejo 
tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve 
vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje. 
 
Stanovanjske prezračevalne naprave s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu 
prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z 
entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse 
centralne prezračevalne naprave pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). 
Naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 65 %.  
 
Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) 
vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo 
toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %.  
 
Če naložba vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah zajema 
prezračevalne naprave, ki niso zajete v področju uporabe 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), morajo biti prezračevalne naprave s sistemom za rekuperacijo 
toplote energijsko visoko učinkovite, in morajo izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje. 

Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo lokalnih ali centralnih prezračevalnih naprav s sistemom za rekuperacijo toplote;  
 nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi 

elementi; 
 odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje; 
 nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje, vode ali procesa; 
 nakup in vgradnjo sistema za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov ali procesa; 
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema. 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo sistema prezračevanja, ki mora vključevati popis del in opreme, 

število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave;  
 dokazila o ustreznosti nove prezračevalne naprave, če izbrana prezračevalna naprava še ni 

navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: izjava 
o skladnosti (v primeru, da se izjava o skladnosti izda po vgradnji prezračevane naprave, se ta 
predloži k zaključni dokumentaciji) ter podatkovni list izdelka za ustrezno podnebno cono, skladen z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julij 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z 
energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27), spremenjeno z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016 o spremembi delegiranih uredb (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, (EU) št. 812/2013, (EU) 
št. 65/2014, (EU) št. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 in (EU) 2015/1187 v zvezi z 
uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 1) oziroma 
skladen z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL 
L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 8) ali druge priloge, ki izkazujejo ustreznost  prezračevalne naprave; 

 fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne  naprave, z označeno lokacijo 
namestitve. 
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Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 fotografije vgrajenih prezračevalnih naprav. 

 

J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave 
 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave. 
Predmet finančne spodbude so lahko le nove sodobne energijsko varčne in okolju prijazne svetilke ali 
sijalke oziroma sistemi razsvetljave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno 
zasnovo proizvodov, povezanih z energijo oziroma drugih predpisov, ki urejajo to področje. Predmet 
ukrepa je celovita prenova sistema razsvetljave, vključno s pomožnimi napravami, kot so predstikalne 
naprave, senzorji ipd., in ne zgolj zamenjave sijalk oziroma svetil.  
 
Predmet finančne spodbude za vgradnjo energijsko učinkovite razsvetljave v stavbah so sijalke LED, 
kompaktne fluorescenčne sijalke (varčne žarnice), fluorescenčne sijalke T5, elektronske predstikalne 
naprave (zamenjava magnetne dušilke) in senzorji prisotnosti. Pri obnovi zunanje razsvetljave na stavbi 
pride v poštev zamenjava živosrebrne sijalke s sijalko z modularno LED, visokotlačno natrijevo, metal-
halogenidno, fluorescenčno ali kompaktno fluorescenčno sijalko. 
 
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne 
dokumentacije za izvedbo. Iz projekta za izvedbo morajo biti razvidni podatki o tipu in številu starih sijalk 
ali sistemov razsvetljave ter tipu in številu vgrajenih novih sijalk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, prav 
tako pa mora biti razvidna dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema 
razsvetljave.  

Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 odstranitev starih sijalk ali sistemov razsvetljave; 
 nakup in vgradnjo varčnih in okolju prijaznih svetilk ali sijalk oziroma sistemov razsvetljave; 
 nakup in vgradnjo ali nadgradnjo varčnih svetil, vključno s fluorescenčnimi žarnicami s predstikalnimi 

napravami, LED-svetili in indukcijsko razsvetljavo z montažnim priborom za vgradnjo v spuščen 
strop; 

 dobavo in vgradnjo zunanjih reflektorjev, nadgradnjo svetil z zaščitnim steklom in halogenskimi 
žarnicami, varčnimi indukcijskimi svetili ali LED-svetili; 

 nakup in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav (v kompletu ali npr. 
vgradnjo kompaktnih fluorescenčnih sijalk); 

 rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne 
opreme (konzole) v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk 
ali če se v dokumentaciji projekta izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne 
opreme primernejša oziroma cenejša od predelave; 

 nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko 
krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave; 

 vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo; 
 stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave; 
 predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove 

opreme za spremljanje rabe električne energije. 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca, izdelan na osnovi projektantskega popisa projekta za izvedbo; 
 projekt za izvedbo, iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti in številu starih sijalk ali sistemov 

razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih novih sijalk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, kot tudi 
dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema razsvetljave; 
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 dokazila o ustreznosti sistema razsvetljave glede na predpise, ki veljajo za svetila in svetilke: 
podatkovna kartica, skladna s predpisom, ki ureja navajanje rabe energije in drugih virov z 
energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki proizvodov, povezanih z energijo, ali podatkovni 
list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z 
energijo, ali drug dokument, ki izkazuje ustreznost elementov sistema. 

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 fotografije vgrajenih svetil, sijalk ali sistemov razsvetljave. 

 

K - optimizacija sistema ogrevanja 
 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema vgradnjo 
radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja. Optimizacija 
sistema ogrevanja mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo ali 
izračuna, s katerim se zagotavlja hidravlično uravnoteženo delovanje celotnega sistema ogrevanja stavbe.  

Projekt za izvedbo ali izračun za izvedbo mora vsebovati:  
 tehnično poročilo in pregled obstoječega stanja sistema ogrevanja s popisom dejansko vgrajenih 

grelnih teles, obstoječih ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in 
drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja;  

 izračun in določitev potrebnih elementov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja s shemo 
dvižnih vodov; 

 izračun pretoka na radiatorskih termostatskih ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že 
vgrajenih ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na novih radiatorskih termostatskih ventilih 
izbranega tipa;  

 risbe: shema dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja mora vključevati: moč 
radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, pretoke in prednastavitev 
radiatorskih termostatskih ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje 
diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami; tlorise nadstropij ogrevanja – 
hidravlično uravnoteženje (po potrebi); 

 podroben popis materiala in del. 

Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih 

termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi 
avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri 
enocevnih ogrevalnih sistemih; 

 nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje; 
 nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v 

sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri 
uporabi tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni; 

 izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s 
pripravo poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih 
ventilov ni potrebna; 

 izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja 
hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom 
o meritvah hidravličnega uravnoteženja; 

 nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja;  
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja; 
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 nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu 
ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo 
sistema ogrevanja; 

 izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo 
regulacijskih ter ostalih ventilov. 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo optimizacije sistema ogrevanja, ki mora vključevati nakup in vgradnjo 

ter izvedbo prednastavitve  termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično 
uravnoteženje sistema ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično 
uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja stavbe, skladno s projektantskim popisom projekta za 
izvedbo ali izračunom za optimizacijo sistema ogrevanja; 

 projekt za izvedbo ali izračun za optimizacijo sistema ogrevanja; 
 fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje 

ventilov, obstoječi radiatorski ventili). 

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov 

doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja; 
 poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s 

spremenljivim pretokom; 
 fotografije ključnih delov naložbe optimizacije sistema ogrevanja. 

 

L - naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo 
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo nove naložbe odjemalcev z električno energijo, ki so mali 
poslovni odjemalci (odjemalci na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalci in imajo priključno moč 
manjšo od 41 kW), in ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: 
naprava za samooskrbo z električno energijo). Velja za naložbe v naprave za samooskrbo z nazivno 
električno močjo največ 11 kVA. 
 
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ima uporabno dovoljenje po 118. členu Gradbenega 
zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko 
nameščena tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen 
v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.  
 
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, 
izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z 
električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in 46/18). 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo sprejemnikov fotonapetostnih modulov; 
 električne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo; 
 podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni 

podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v 
predračun ali podani ločeno v specifikaciji naprave; 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 65 / 5. 10. 2018 / Stran 2083 

 
 

 
 

 fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo z 
označeno lokacijo namestitve naprave. 

 
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe; 
 dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo 

sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na 
obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.; 

 kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi 147. člena EZ-1); 
 kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1); 
 fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo. 

 

M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe 
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo gradnje nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Načrtovano mora biti ogrevanje nad 19 °C. Iz načrta PZI, 
tj. načrta arhitekture ter načrta strojništva, mora biti razvidno, da gre za energijsko visoko učinkovito 
stavbo. Energijska učinkovitost stavbe mora biti izračunana po metodologiji PHPP in mora zaradi 
morebitnega poletnega pregrevanja stavbe vključevati tudi preveritev senčenja in po potrebi hlajenje z 
aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja. 
 
Pravica do finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove stavbe, katere energijska učinkovitost bo 
izračunana po metodi za pasivne stavbe PHPP (verzija PHPP 9 iz leta 2015 ali novejša), vsota računske 
rabe energije za ogrevanje in hlajenje (Qh + Qc) pa mora biti manjša ali enaka: 
 15 kWh/(m2a) za nove stanovanjske stavbe ter 
 6 kWh/(m3a) za ostale stavbe.  
 
Navedena vrednost Qh + Qc se, ne glede na dejansko lokacijo novogradnje, izračuna za klimatske 
podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada. 
 
Ustreznost gradnje nove skoraj nič-energijske stavbe se preverja na podlagi izračuna PHPP ter projekta 
za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojništva, izdelano 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 prehodnosti (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. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih 
elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško 
varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z 
najvišjo možno energijsko učinkovitostjo. 
 
Vgrajena mora biti ena od oblik centralnega sistema prezračevanja, s centralno prezračevalno enoto s 
sistemom za rekuperacijo toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, 
razen enote 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 električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih 
letnih toplotnih potreb stavbe, razen v primeru, če gre za samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz 
obnovljivih virov energije. 
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Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, 
prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen 
v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z 
visokim izkoristkom 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 čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti 
obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,6 h-1.  
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 vse stroške gradbenih in obrtniških del ter stroške strojnih in električnih inštalacij, stroške del 

potrebnih pri izvedbi ukrepov v ustrezno toplotno zaščito celotnega zunanjega ovoja stavbe (toplotna 
izolacija, zunanje stavbno pohištvo), sodobnega sistema ogrevanja in hlajenja, sistema za 
prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, energijsko učinkovite razsvetljave. Poleg tega 
so lahko upravičeni tudi stroški predpisanega strokovnega nadzora izvedbe omenjenih ukrepov in 
meritev tesnosti obodnih konstrukcij ter stroški izdelave projektne in pripadajoče tehnične 
dokumentacije. 
 

V primeru gradnje stavbe, ki vključuje konstrukcijske elemente, toplotni ovoj stavbe (toplotno izolacijo in 
zunanje stavbno pohištvo) ter strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje, upravičeni stroški lahko 
obsegajo največ 80 % predračunske vrednosti stavbe. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 kopija gradbenega dovoljenja, opremljenega s potrdilom o pravnomočnosti; 
 projekt za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt strojništva, oboje v merilu 1:50;  
 izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi PHPP (tiskani izpis in datoteka MS Excel), ki 

se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-
2009/J1991-2010), in so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si; 

 izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju potrebne energije za 
delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava);  

 dokazila o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vrata), 
skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, iz katerega morajo biti razvidni podatki o 
toplotni prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), 
podatki o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in 
zasteklitve; 

 dokazila o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe; 
 dokazila o tehničnih karakteristikah vgrajenih naprav za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. 
 
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 uporabno dovoljenje za stavbo, ki je predmet finančne spodbude; 
 projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in strojništva s popisom dejansko vgrajenih 

materialov, naprav in opreme; v primeru odstopanj od vloge je potrebno priložiti nov izračun 
energijske učinkovitosti novogradnje po metodi PHPP (tiskani izpis in datoteka MS Excel) in nova 
dokazila, ki so navedena v javnem pozivu in jih je potrebno predložiti ob vlogi; 

 računi izvajalcev naložbe s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in 
opreme za:  
 nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in 

sistemov zunanjega senčenja;  
 nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega 

toplotnega ovoja stavbe; 
 nakup in vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
 nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu; 
 račun za izvedbo meritve zrakotesnosti; 

 dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje; 
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 fotografije izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, 
obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim trakom ter fotografije rešitve toplotnih 
mostov);  

 fotografije vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken, fiksnih zasteklitev in vhodnih vrat 
(posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh 
ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);  

 fotografije vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka 
(razvodi, naprave); 

 fotografije vgrajenega sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave, 
regulacija); 

 več fotografij dokončane stavbe;  
 fotografije meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka, in fotografijo izmerjene 

vrednosti na napravi, posneto med meritvijo, pri čemer mora biti zaključna meritev opravljena ob 
prisotnosti predstavnika Eko sklada; 

 merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015, za 
zaključno meritev.  
 

N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav 
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo sistema učinkovitega izkoriščanja razpoložljive odvečne 
toplote, proizvedene pri delovanju različnih procesov in/ali naprav, kot je npr. visokotemperaturna toplota 
dimnih plinov peči, toplota dimnih plinov kotlov, toplota kompresorjev za komprimiran zrak in hladilne 
sisteme, nizkotemperaturna toplota različnih hladilnih sistemov, ki je odvedena kot stranski produkt v 
okolje in sicer, če se bo ta uporabila za ogrevanje oziroma hlajenje, ki bi ga bilo sicer potrebno zagotoviti z 
drugimi viri energije.  
 
Izkoriščanje odvečne toplote iz sistema soproizvodnje toplote in električne energije ni predmet tega 
ukrepa. 
 
Za dodelitev finančne pomoči je potrebno določiti energijsko vrednost razpoložljive odvečne toplote, ki se 
lahko ugotavlja neposredno z meritvami koristne rabe odvečne toplote v primernem referenčnem obdobju 
in ki omogoča kakovostno oceno letne koristne rabe odvečne toplote zaradi izvedbe ukrepa ali pa se 
izračuna na podlagi energetskega pregleda. 

 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo prenosnika toplote za ogrevanje, regeneracijskih in rekuperacijskih gorilnikov, 

prenosnikov toplote dimnih plinov/ekonomajzerjev, kondenzatorjev, prenosnikov toplote za neposredno 
uporabo vročega zraka, prenosnikov toplote ali toplotno črpalko, glede na razpoložljiv vir odpadne 
toplote. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo prenosnika toplote za izkoriščanje odvečne toplote iz 

procesov in naprav s popisom del, ki so predmet naložbe; 
 meritve koristne rabe odvečne toplote v primernem referenčnem obdobju, ki omogoča kakovostno 

oceno letne koristne rabe odvečne toplote zaradi izvedbe ukrepa ali izračun, izdelan na podlagi 
energetskega pregleda, če se je koristna raba odvečne toplote določila z izračunom. 

 
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 fotografije sistema za izkoriščanje odpadne toplote. 
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O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih 
pretvornikov  

 
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo starih neučinkovitih elektromotorjev z novimi energijsko 
učinkovitimi elektromotorji in/ali za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov pri obstoječih elektromotornih 
sistemih, kot so npr. črpalke, ventilatorji, zračni kompresorji, transportni sistemi, hladilni kompresorji, 
zamrzovalna tehnika.  
 
Predmet finančne pomoči so lahko le novi elektromotorji standardnega EU razreda IE3 v skladu z Uredbo 
Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev (UL L št. 191 z dne 23. 7. 2009, 
str. 26) oziroma razreda IE2 s spremenljivo hitrostjo.  
 
Ustreznost naprav bo preverjana na podlagi podatkovnega lista z navedenimi podatki, določenimi s 
predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo ali na podlagi drugih prilog, ki 
izkazujejo ustreznost naprave. 
 
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi energetskega 
pregleda elektromotornih sistemov ali predinvesticijske študije. 

 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 odstranitev elektromotorjev, ki se zamenjujejo; 
 nakup in vgradnjo novih elektromotorjev; 
 nakup in vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne 

naprave/pogone; 
 nakup in vgradnjo novih črpalk, ventilatorjev in kompresorjev, če so potrebni zamenjave; 
 nakup in vgradnjo pripadajočih inštalacij za potrebe vgradnje sistema. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo elektromotorjev in/ali nakup in vgradnjo frekvenčnih 

pretvornikov, ki mora vključevati navedbo tipa in oznake ter energijskega razreda elektromotorja, 
vključno s popisom del, ki so predmet naložbe; 

 energetski pregled elektromotornih sistemov ali predinvesticijska študija; 
 dokazila o ustreznosti naprav glede na predpise, ki veljajo za elektromotorje oziroma naprave, ki so 

predmet finančne pomoči: podatkovni list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko 
primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo ali druge priloge, ki izkazujejo ustreznost naprave; 

 fotografije obstoječih elektromotorjev, ki so predmet menjave. 
 
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 fotografije novih elektromotorjev vključno z napravo, kjer je bil elektromotor zamenjan in fotografije 

frekvenčnih pretvornikov, če so bili ti predmet naložbe. 
 

P - uvedba sistema upravljanja z energijo 
 
Pravica do spodbude se dodeli za uvedbo računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za 
uvedbo standarda SIST EN ISO 50001. Sistem upravljanja z energijo mora z vgrajeno programsko in 
strojno opremo omogočiti merjenje, nadzor, spremljanje in upravljanje z energijo. 
 
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi študije, iz katere mora 
biti razvidna poraba električne energije v kWh/leto in poraba goriva v kWh/leto in sicer v zadnjem letu pred 
uvedbo sistema upravljanja z energijo. 
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Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup programske opreme in orodij; 
 nakup merilnih in regulacijskih sistemov in naprav; 
 montažo oziroma namestitev in zagon sistemov. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za 

uvedbo standarda SIST EN ISO 50001, izdelan na podlagi študije; 
 študija, ki vključuje začetni pregled energetskih vidikov s strani zunanjega presojevalca in vključuje cilje 

in vizijo glede rabe energije, ukrepe varčevanja z energijo, merjenje, poročanje in dokumentiranje rabe 
energije. 
 

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 poročilo o izvajanju in delovanju sistema upravljanja z energijo. 

 

R - ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu 
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo investicije v opremo ali napravo v okviru poslovnega procesa 
ali v nadgradnjo poslovnega procesa, katere učinek je tudi manjša raba energije na enoto proizvoda. 
Prihranki energije se morajo izkazati z energetskim pregledom izvedenim v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16).  
 
Upravičeni stroški vključujejo zamenjavo tehnoloških linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije dosega  
najmanj 50 % . 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup tehnoloških linij, strojev in naprav ter njihova montaža in zagon. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračune izvajalcev naložbe s popisom opreme in storitev 
 študija, ki vključuje pregled začetnega stanja, predvidene ukrepe ter  cilje in rabe energije. 

 
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe;  
 dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje; 
 poročilo o učinkih investicije. 

 

S -  naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote 
 
Pravica do spodbude se dodeli za naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote (v 
nadaljnjem besedilu: SPTE), ki niso upravičene do podpor države po Uredbi o podporah elektriki, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni 
list RS, št. 74/16). Proizvodne naprave SPTE, ki so upravičene do spodbud po tem pozivu, morajo temeljiti 
na eni izmed naslednjih tehnologij: 
a. plinska turbina s kombiniranim ciklom z rekuperacijo toplote, 
b. protitlačna parna turbina, 
c. odjemno kondenzacijska parna turbina, 
d. plinska turbina z rekuperacijo toplote, 
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e. motor z notranjim zgorevanjem z rekuperacijo odpadne toplote, 
f. mikroturbine z rekuperacijo odpadne toplote, 
g. Stirlingov motor, 
h. gorivna celica, 
i. parni motor, 
j. turbina z organskim Rankinovim ciklom, 
k. druga vrsta tehnologije ali njihova kombinacija, ki se uporablja za soproizvodnjo toplote in električne 

energije z visokim izkoristkom. 
 
Proizvodne naprave SPTE, ki proizvajajo električno energijo iz pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv, pridobljenih iz biomase, niso upravičene do spodbud. 
  
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 vse stroške v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč; stroške nabave in namestitve 

opreme, strojev in naprav, postavitev strojnice ter zalogovnika, stroške prenosa tehnologij z nakupom 
patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega 
tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno 
določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve spodbude. Med priznane stroške ne 
sodijo stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja 
neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim 
monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih dajatev.  

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo naprave za SPTE; 
 podatke proizvajalca o napravi, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna 

oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji 
naprave; 

 soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet 
javnega poziva, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo 
izvedena naložba, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; 

 fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo z označeno 
lokacijo namestitve naprave. 

 
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe; 
 dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo 

sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na 
obroke ipd.; 

 kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi 147. člena EZ-1); 
 kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1); 
 fotografije SPTE naprave. 
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 Ob-2965/18
Na podlagi šestega in devetega odstavka 51. člena 

Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, 
Uradni list RS, št. 25/14) ter 19. člena statuta Kapitalske 
družbe, d.d., Kapitalska družba, d.d. objavlja

poziv
za posredovanje predlogov kandidatov  

za imenovanje v nadzorni svet  
Kapitalske družbe, d.d.

1. Pozivamo zveze oziroma organizacije upokojen-
cev na ravni države, da skupaj oblikujejo predlog 2 kan-
didatov za imenovanje v nadzorni svet Kapitalske druž-
be, d.d. (ime, priimek, rojstni datum in naslov stalnega 
prebivališča), in ga najkasneje do dne 26. 10. 2018 do 
12. ure posredujejo na naslov: Kapitalska družba, d.d., 
Dunajska cesta 119, 1000 Ljub ljana, s pripisom »predlog 
kandidata za nadzorni svet«.

2. Pozivamo sindikalne zveze oziroma konfede-
racije, reprezentativne za območje države, da posre-
dujejo poimenski seznam elektorjev (ime, priimek, roj-
stni datum in naslov stalnega prebivališča) in predlog 
kandidata, za imenovanje v nadzorni svet Kapitalske 
družbe, d.d. (ime, priimek, rojstni datum in naslov stal-
nega prebivališča), najkasneje do dne 26. 10. 2018 do 
12. ure, na naslov: Kapitalska družba, d.d., Dunajska 
cesta 119, 1000 Ljub ljana, s pripisom »seznam elektor-
jev in predlog kandidata za nadzorni svet«.

Na podlagi pravočasno predloženih seznamov 
elektorjev ter vloženih kandidatur se dne 9. 11. 2018 
izvedejo volitve za oblikovanje predloga kandidata za 
člana nadzornega sveta Kapitalske družbe, d.d. Volitve 
bodo potekale na volišču v pritličju poslovne stavbe 
Smelt na Dunajski cesti 160 v Ljub ljani.

Predlogom kandidatov mora biti priloženo njihovo 
soglasje h kandidaturi, življenjepis (v obliki europass) 
in izjavi o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega 
sveta skladno z drugim odstavkom 255. člena Zakona 
o gospodarskih družbah ter 39. členom v zvezi s šestim 
odstavkom 51. člena Zakona o Slovenskem državnem 
holdingu.

Kapitalska družba, d.d.
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Št. 2153-38/2006/14(1324-03) Ob-2945/18

V register političnih strank se pri politični stranki 
Lista za pravičnost in razvoj, s skrajšanim imenom 
Pravičnost in razvoj, s kratico imena LPR in s sede-
žem v Mariboru, Loška ulica 13, ter z matično števil-
ko: 1029924000, vpiše sprememba statuta, sprememba 
imena v: Lista Lidije Divjak Mirnik – Lista za pravič-
nost in razvoj in sprememba skrajšanega imena v: 
Lista za pravičnost in razvoj.

Št. 2153-22/2018/3(1324-03) Ob-2946/18

V register političnih strank se vpiše politična stran-
ka Komunalno ekološka lista, s skrajšanim imenom 
Ekološka lista, s kratico imena KEL in s sedežem: 
Gorenja vas – Reteče, Gorenja vas – Reteče 82. 
Znak stranke je horizontalen in je sestavljen iz kratice 
KeL. Znak je v obliki tipografski zapis, napisan s krep-
ko linearno pisavo, tip črk ERAS BOLD. Črki »K in L« 
sta veliki, medtem ko je črka »e« mala črka, poveča-
na na višino črk K in L. Vse tri črke tvorijo v razmerju 
dolžina in višina napisa, razmerje 3:1. Levo zgoraj od 
črke K je simbol lista, ki je zasnovan dvokrožno, z dve-
ma vogaloma, s tem da je zgornji vogal bližje črki K. 
Razmerje lista je 2/3 višine črk KeL. Znak je izveden 
dvobarvno. Napis »KeL« je v zeleni barvi PANTONE 
355 C, RGB: 0 150 57, HEX/HTML: 009639, CMYK: 
100 0 62 41. Obroba lista je v tanjši liniji, ki je v zeleni 
barvi PANTONE 355 C, RGB: 0 150 57, HEX/HTML: 
009639, CMYK: 100 0 62 41, polnilo lista je v rumeni 
barvi PANTONE 803 C, RGB: 255 233 0, HEX/HTML: 
FFE900, CMYK: 0 3 97 0.

Kot zastopnik politične stranke Komunalno ekolo-
ška lista se v register političnih strank vpiše Rolando 
Krajnik, roj. 18. 9. 1968, državljan Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Gorenja vas – Reteče 82, Go-
renja vas – Reteče.

Matična številka politične stranke je: 4109376000.

Št. 2153-24/2018/3(1324-03) Ob-2947/18

V register političnih strank se vpiše politična stran-
ka Lista kolesarjev in pešcev, s kratico imena LKP in 
s sedežem v Mariboru, Partizanska cesta 21. Znak 
stranke je okrogel in je sestavljen iz napisa Lista kole-
sarjev in pešcev ter stilizirane podobe kolesarja in pe-

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

ške. Napis »Lista kolesarjev in pešcev« je pozicioniran 
na spodnji polovici kroga, napisan v krepki pisavi Din-
Text, nagnjen pod kotom 16°, rastoče proti desni strani 
in je v črni barvi. Napis je podčrtan z belimi polji, ki se 
med seboj ne stikajo in so pod enakim naklonom kot 
pisava. Kolesar in peška sta za napisom in belimi polji 
ter sta v črni barvi. Barvne vrednosti, po CMYK lestvici, 
črne barve so C 0 %, M 0 %, Y 0 %, K 100 % ter rumene 
barve C 0 %, M 15 %, Y 100 %, K 0 %.

Kot zastopnik politične stranke Lista kolesarjev in 
pešcev se v register političnih strank vpiše Josip Rotar, 
roj. 11. 5. 1981, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Veluščkova ulica 7, Maribor.

Matična številka politične stranke je: 4109384000.

Št. 2153-18/2018/6(1324-03) Ob-2948/18

V register političnih strank se vpiše politična 
stranka Dialog za napredek, s skrajšanim imenom 
Dialog, s kratico imena DzN in s sedežem v Mi-
klavžu na Dravskem polju, Antoličičeva ulica 9. 
Znak stranke sestavlja napis Dialog za napredek. 
V črko D je vstavljen lik ovalne oblike s koničastim 
delom rumene barve (RGB: 240, 180, 30; CMYK: 5, 
30, 100, 0) in tremi belimi krogi v liku. Napis Dialog 
za napredek je izpisan v dveh vrsticah tako, da je ši-
rina obeh vrstic enaka. Napis je v modri barvi (RGB: 
50, 150, 200; CMYK: 75, 30, 5, 0) v tipografiji Museo 
Slab 500.

Kot zastopnik politične stranke Dialog za napre-
dek se v register političnih strank vpiše Dejan Pa-
ska, roj. 27. 8. 1968, državljan Republike Slovenije, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 65 / 5. 10. 2018 / Stran 2091 

s stalnim prebivališčem: Antoličičeva ulica 9, Miklavž na 
Dravskem polju.

Matična številka politične stranke je: 4109392000.

Št. 2153-20/2018/6(1324-03) Ob-2957/18

V register političnih strank se vpiše politična stranka 
Naše Velenje, s kratico imena NV in s sedežem v Vele-
nju, Cankarjeva cesta 2a. Znak stranke sestavlja napis 
NAŠE VELENJE, s fonti Impact, na modri podlagi. Napis 
NAŠE je v zeleni barvi, VELENJE v temno zeleni barvi. 
Ozadje je modre barve. Napis NAŠE je nad napisom 
VELENJE z leve strani od črke V do začetka črke L. 
Napis VELENJE je 100 % večji od napisa NAŠE. V origi-
nalni različici je velikost črk NAŠE 44, VELENJE pa 88. 
Velikost ozadja je samo prilagojeno samemu napisu, da 
ga smiselno obkroža.

Kot zastopnik politične stranke Naše Velenje se 
v register političnih strank vpiše Jože Hribar, roj. 2. 4. 
1970, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebiva-
liščem: Cankarjeva cesta 2a, Velenje.

Matična številka politične stranke je: 4109414000.

Št. 2153-23/2018/5(1324-03) Ob-2958/18

V register političnih strank se vpiše politična stran-
ka z imenom Lista mladih. Povezujemo, s skrajšanim 
imenom Mladi., s kratico imena LmP in s sedežem 
v Mariboru, Kramarjeva ulica 1. Znak stranke sestavlja 
napis mladi in simbol pika. Znak je v dveh barvah, kjer 
sta črka »M« in pika v barvi mete (HEX: #15AEB6; RGB: 
21, 174, 182; Pantone: 326 C; CMYK: 88, 4, 0, 29), pre-
ostanek besede »ladi« v polnočno črni (HEX: #242831; 
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RGB: 36, 40, 49; Pantone: Black 6 C; CMYK: 27, 18, 0, 
81). Napis mladi je v tipografiji Bauhaus 93.

Kot zastopnik politične stranke Lista mladih. Pove-
zujemo se v register političnih strank vpiše Matic Ma-
tjašič, roj. 31. 10. 1994, državljan Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Trg Dušana Kvedra 11, Maribor.

Matična številka politične stranke je: 4109422000.

Št. 2153-5/2013/20(1324-03) Ob-2980/18
V register političnih strank se pri politični stranki So-

lidarnost, za pravično družbo, s skrajšanim imenom 
Solidarnost in s sedežem v Ljub ljani, Einspielerjeva 
ulica 6 ter z matično številko 4060342000, vpiše spre-
memba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Gorazd Ma-
rinček, roj. 14. 6. 1952, državljan Republike Sloveni-
je, s stalnim prebivališčem: Dolenje Selce 18, Dolenje 
Selce.
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Izvršbe

I 2579/2017 Os-2582/18

Izvršitelj Danilo Mavec je dne 4. 7. 2018, s pričet-
kom ob 13.15, v zadevi opr. št. I 2579/2017, Okrajne-
ga sodišča Ljub ljana, zoper dolžnika Dejana Vidmar, 
Emonska cesta 12, 1000 Ljub ljana, za upnico Re-
publiko Slovenijo, Gregorčičeva 20, 1000 Ljub ljana, 
v kraju Ulica pregnancev 5, 1000 Ljub ljana, pri dol-
žniku opravil rubež nepremičnine: stanovanje v kleti 
večstanovanjske stavbe na Ulici pregnancev 5 v Ljub-
ljani, ki je vpisano v kataster kot posamezni del št. 6, 
v stavbi št. 444 na parceli 516/3 v k.o. 1754 – Šentvid 
nad Ljub ljano.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 7. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

IV P 198/2018 Os-2307/18

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. 
št. IV P 198/2018, v skladu s 4. točko drugega od-
stavka 82. člena ZPP, v zvezi s 37. členom ZNP, dne 
29. 5. 2018, sklenilo:

Toženi stranki Blanki Premoša, Velike Grahovše 5, 
Laško, dejansko bivališče neznano, se v predmetnem 
pravdnem postopku postavi začasna zastopnica, in sicer 
odvetnica Nataša Freitag, Glavni trg 7, Celje.

Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dne-
va postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ali tožeča stranka ali njen pooblašče-
nec, ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2018

D 155/2017 Os-2675/18

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zapuščinski 
zadevi po pokojni Stanislavi Ognibene, roj. Jaksetič, iz 
Avstralije, 53 West Wilchard Road, Castllereagh 2749, 
roj. 18. 11. 1921, ki je umrla 23. 3. 2005, s sklepom opr. 
št. D 155/2017 z dne 7. 8. 2018 na podlagi prvega od-
stavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Za-
kona o dedovanju (ZD), zap. hčeri Sari Ognibene, ne-
znanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika 
odvetnika Valterja Urbančiča, Bazoviška cesta 32, 6250 
Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik bo zap. hčer Saro Ognibene 
zastopal vse do takrat, dokler navedena ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 

Objave sodišč

pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 7. 8. 2018

N 14/2018 Os-2764/18
Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi, 

opr. št. N 14/2018, vodeni na predlog predlagateljice 
Darinke Vori, Mala Polana 91a, ki jo zastopa Igor Vin-
čec, odvetnik v Lendavi, zoper nasprotna udeleženca: 
1. Štefan Copek, neznanega bivališča in 2. Jožef Copek, 
neznanega bivališča, v postopku razdružitve solastnih 
nepremičnin (sp. vrednost 2.359,00 EUR), s sklepom 
opr. št. N 14/2018 z dne 29. 8. 2018, na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP, nasprotnima udeležencema Štefanu Copeku in 
Jožefu Copeku postavilo začasnega zastopnika, odve-
tnika Lovra Pratnekarja iz Lendave.

Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasni za-
stopnik bo nasprotna udeleženca zastopal v predme-
tnem postopku vse do takrat, dokler sama nasprotna 
udeleženca ali njuna pooblaščenca ne nastopita pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 29. 8. 2018

II P 2347/2016 Os-2897/18
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici Katarini 

Novšak v pravdni zadevi tožeče stranke Zavoda Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, ce-
sta IX/6, Ljub ljana, proti toženi stranki Ismailjiju Ejup, 
Dobro Dol, Gostivar MK 1236 Dobri Dol, Makedonija (v 
tožbi Ulica heroja Šlandra 17, Maribor), zaradi plačila 
1.365,20 EUR, dne 4. 9. 2018 sklenilo:

Toženi stranki Ismailjiju Ejup, neznanega prebiva-
lišča, se postavlja začasni zastopnik odvetnik Mihael 
Šuštar, Trubarjeva cesta 24, Ljub ljana, ki bo zastopal 
toženo stranko v tem postopku.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 9. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 19/83 Os-2718/18
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi postopek v zvezi 

z izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 20. 11. 
1982 umrlem Bizjak Jožefu, pok. Franca, roj. 16. 3. 1890, 
z zadnjim prebivališčem na naslovu Predmeja 123, 
Ajdovščina.

Ker se ne ve za stalno ali začasno prebivališče za-
pustnikovega sina Rudolfa Viktorja Bizjaka, roj. 24. 2. 
1931, ki bi prišel v poštev za dedovanje po zapustniku, 
oziroma tega dediča ni mogoče v zadostni meri identi-
ficirati, sodišče poziva imenovanega dediča in tudi vse 
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druge, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo naslovnemu sodišču v roku 1 leta od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski ter 
spletni strani tega sodišča.

Po preteku zgoraj navedenega roka bo sodišče na-
daljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi tretjega od-
stavka 206. člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 17. 8. 2018

D 99/2017 Os-2676/18
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 99/2017 po pok. 
Juriju (Gregorju) Ujčiču, Veliko Brdo 44 (stara h. št.), ki 
je umrl 8. 10. 1941 in je bil ob smrti star 83 let, gre za za-
puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
naslednji oklic neznanim upnikom.

Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri 
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD, in sicer, če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek 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 7. 8. 2018

O 88/67 Os-2720/18
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Smolej Janezu, sinu Jurija, roje-
nem 29. 8. 1893, nazadnje stanujoč Planina pod Golico 
št. 52, ki je umrl dne 14. 1. 1967.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. 2174 
Planina.

Ker zapustnikovi dediči niso znani, na podlagi do-
ločila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem 
Smolej Janezu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču 
v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 8. 2018

D 192/2018 Os-2721/18
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Klinar Jožefu, rojenem 21. 3. 
1890, nazadnje stanujoč Planina pod Golico št. 39, ki je 
umrl dne 19. 8. 1960.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. 2174 
Planina.

Ker zapustnikovi dediči niso znani, na podlagi do-
ločila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse, 

ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem 
Klinar Jožefu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču 
v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 8. 2018

D 69/2018 Os-2879/18
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pokojnem Bieske Ernstu, sinu Hermana, roj. 17. 9. 
1938, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem 
v Koblarjih 27, umrlem 17. 4. 2015 v Veldhovnu, Nizo-
zemska.

Zaenkrat je bilo v tem zapuščinskem postopku ugo-
tovljeno, da zapustnik ni imel dedičev prvega dednega 
reda, medtem ko so dediči drugega in tretjega dednega 
reda sodišču neznani.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva vse, ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico do 
zapuščine pokojnega Bieske Ernsta, da se v roku enega 
leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni 
deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega 
sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do dedi-
ščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 9. 2018

D 24/2018 Os-2899/18
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Strnad Janezu, EMŠO: 0511935500243, sinu 
Franca, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, 
nazadnje stanujočemu Trg Svetega Jerneja 2, Kočevje, 
umrlemu 22. 10. 2017 v Ljub ljani.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugoto-
vilo, da bi v poštev za dedovanje po zap. prišel tudi zap. 
brat Karol Strnad, roj. 3. 1. 1942, ki naj bi živel v Cle-
velandu, ZDA, vendar se že dvajset let ni nikomur javil, 
njegova hiša pa naj bi bila celo prodana.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
zap. brata Strnad Karola oziroma njegove dediče, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Ura-
dnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča 
in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo 
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka 
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo 
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 9. 2018

III D 1380/2015 Os-2679/18
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščinski 

postopek po pok. Martinu Perčiću, roj. dne 17. 10. 1944, 
umrlem dne 21. 4. 2015, nazadnje stanujočem na naslovu 
Ruska ulica 2, Ljub ljana, drž. Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih zakoni-
tih ali oporočnih dedičih, je bil objavljen oklic neznanim 
dedičem, na katerega se ni javil nihče, ki bi imel pravico 
do dedovanja.

Morebitne upnike po pok. Martinu Perčiću obvešča-
mo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
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tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vloži-
tvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 7. 2018

IV D 147/2017 Os-2681/18
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Stanislavu Stariha, rojen 6. 6. 
1945, umrl 9. 12. 2016, nazadnje stanujoč Rusjanov 
trg 9, Ljub ljana, državljan Republike Slovenije.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo za-
konito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti samski in brez 
potomcev. Mati zapustnika je umrla pred njim leta 1990, 
zap. oče Stanislav Dolanc pa pred približno 30 leti. Mati ni 
imela drugih potomcev, ki bi bili bratje in sestre zap., oče 
pa naj bi imel potomce, ki so polbratje in polsestre zap. 
Sodišče nima podatkov o zap. polbratih in polsestrah po 
očetovi strani. Glede na navedeno bi prišli v poštev dediči 
II. dednega reda, o katerih pa sodišče nima podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju (ZD) poziva zapustnikove morebitne polbrate 
in polsestre, njihove potomce ter vse ostale, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da 
se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica na sodni deski sodišča in na spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 8. 2018

IV D 2786/2016, IV D 70/2017 Os-2876/18
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. 

št. IV D 2786/2016 v teku zapuščinski postopek po pok. 
Primožu Žagarju, rojenem 12. 5. 1940, umrlem 23. 9. 
2016, nazadnje stanujočem na naslovu Vojkova cesta 11, 
Ljub ljana, državljanu RS, pod opr. št. IV D 70/2017 pa 
zapuščinski postopek po pok. Silvi Žagar, rojeni 26. 12. 
1943, umrli 2. 12. 2016, nazadnje stanujoči na naslovu 
Vojkova cesta 11, Ljub ljana, državljanki RS.

Kot zakoniti dedič po obeh zapustnikih bi prišel 
v poštev njun vnuk Igor Tomič, za katerega pa sodišče 
nima nobenih podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in spletni 
strani naslovnega sodišča. Po preteku tega roka bo so-
dišče zapuščinski postopek nadaljevalo in ga zaključilo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 9. 2018

D 301/2018 Os-2716/18
Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski 

zadevi po dne 30. 4. 2018 umrli Ani Plesničar, roj. 29. 4. 
1933, iz Šmihela 1, Novo mesto, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Ani Plesničar, 
da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za 
poseben primer – Centru za socialno delo Novo mesto, 
Resslova ulica 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 6. 8. 2018

D 325/2018 Os-2833/18

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po pokojnem Stanislavu Korenu, rojenem 10. 4. 
1938, umrlem 4. 5. 2018, nazadnje stanujočem Mali 
Lipovec 141, Dvor, ki ga zastopa skrbnik za poseben pri-
mer Center za socialno delo Novo mesto, Resslova 7b, 
Novo mesto, izdaja naslednji oklic:

Po pokojnem Stanislavu Korenu se poziva zapu-
stnikov sin Mladen, neznanega prebivališča, da se pri-
glasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben 
primer Center za socialno delo Novo mesto, Resslo-
va 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega 
oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavlje-
nega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 9. 2018

D 157/2018 Os-2609/18

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski posto-
pek po pokojni Ani Ivani Petriček.

Sodišče poziva dediča Marka Petrička, da če želi 
sprejeti zapuščino, naj se javi v roku 1 leta. Po preteku 
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 8. 2018

Oklici pogrešanih

N 6/2018 Os-2824/18

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni po-
stopek predlagatelja Janeza Matičiča, Vodovodna pot 
56, Rakek, za razglasitev domnevno pogrešanega 
Ivana (Janeza) Matičiča, rojenega 3. 3. 1912 v Marti-
njaku, z domnevno zadnjim prebivališčem v Martinja-
ku 30, Cerknica, za mrtvega. Skrbnik za posebni pri-
mer pogrešanega je Center za socialno delo Cerknica, 
Cesta 4. maja 23, Cerknica.

Domnevno pogrešani Ivan (Janez) Matičič je bil po 
podatkih predlagatelja ubit po koncu druge svetovne 
vojne sredi leta 1945 in ni znano, kdaj točno naj bi umrl.

Sodišče poziva domnevno pogrešanega in vse, ki 
kaj vedo o življenju ali smrti domnevno pogrešanega 
Ivana (Janeza) Matičiča, naj to sporočijo sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka 
lahko sodišče pogrešanega razglasi za mrtvega in določi 
verjetni datum njegove smrti.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 4. 9. 2018
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N 18/2018 Os-2873/18
Pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru se vodi ne-

pravdna zadeva predlagateljice Slavice Sunčič, Krištan-
ci 10/b, Križevci pri Ljutomeru, ki jo zastopa Janez 
Kaučič, odvetnik v Gornji Radgoni, zoper nasprotne 
udeležene: 1. Markus Belec, 2. Maria Belec, oba na-
zadnje stanujoča Krištanci 2/a, Križevci pri Ljutomeru, 
3. Josef Kosi, nazadnje stanujoč Krištanci 4, Križevci 
pri Ljutomeru, 4. Franz Podplatnik, nazadnje stanujoč 
Krištanci 5, Križevci pri Ljutomeru, 5. Matias Polanič, 
6. Josefa Polanič, oba nazadnje stanujoča Krištanci 11, 
Križevci pri Ljutomeru, 7. Andreas Stefanec, 8. Ursula 
Stefanec, oba nazadnje stanujoča Krištanci 9, Križevci 
pri Ljutomeru, 9. Andreas Bach, nazadnje stanujoč Kri-
štanci 1, Križevci pri Ljutomeru, 10. Michael Stefanec, 
11. Marija Stefanec, oba nazadnje stanujoča Krištanci 3, 
Križevci pri Ljutomeru, 12. Theresia Škalič, nazadnje 
stanujoča Krištanci 10, Križevci pri Ljutomeru, ki jih vse 
zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno 
delo Ljutomer, Ulica Rajh Nade 2/a, Ljutomer, zaradi 
razglasitve za mrtve.

O zgoraj navedenih pogrešancih ni znano kdaj so 
rojeni, njihovo zadnje bivališče je takšno kot je zgoraj 
navedeno, šlo pa bi naj za posestnike v Krištancih, ki 
so lastništvo parcel pridobili že v letu 1896, kot to izhaja 
iz podatkov zemljiške knjige. Tako so v tistem času že 
bili stari najmanj 18 let. Z drugim podatki pa sodišče ne 
razpolaga.

Sodišče zato poziva vse zgoraj navedene pogre-
šance, da se oglasijo, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešancev, da to sporočijo sodišču 
v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo so-
dišče po izteku navedenega roka pogrešance razglasilo 
za mrtve.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 17. 9. 2018

Kolektivni delovni spori

X Pd 576/2018 Os-2940/18
Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 

49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ura-
dni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stran-
ke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlaga-
teljem: Novi sindikat trgovk in trgovcev Slovenije, Trg 
svobode 26F, Slovenska Bistrica in nasprotnim udele-
žencem: Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Dalmati-
nova ul. 4, Ljub ljana.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udelež-
bo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem 
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku 
s pisno vlogo.

Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 
30. 11. 2018 ob 14.15, v sobi št. 3/I. nadstropje Delov-
nega in socialnega sodišča v Ljub ljani, Resljeva ul. 14, 
Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 27. 9. 2018.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 9. 2018
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Spričevala preklicujejo

Drnovšček Tjaša, Ravnica 9m, Grgar, diplomo, 
št. 012819, izdano na ime Tjaša Gašparič, izdajatelj 
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, leto izdaje 
1998. gnl-339760

Filipan Mario, A. Georgijevića 2, 10430 Somobor, 
diplomo, št. DE-2157, izdajatelj Doba Fakulteta, leto 
izdaje 2016. gnw-339749

Drugo preklicujejo

BIZJAK ALEKSANDER d.o.o., Spodnji 
Plavž 14F, Jesenice, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500031253003, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Branko Dulović. gnf-339766

Ćelić Aleksandar, Novorogoška ulica 9, Miklavž 
na Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala Srednja 
elektro-računalniška šola Maribor, št. AOB82156. 
gnx-339748

DRAGI d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško, do-
volilnico, št. 1276, država BIH, oznaka države 070. 
gnk-339761

DVORNIK d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj Gradec, 
izvod licence, št. GE006458/03733/006. gnh-339739

DVORNIK d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj Gradec, 
izvod licence, št. GE006458/03733/018. gng-339740

DVORNIK d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj Gradec, 
izvod licence, št. GE006458/03733/019. gnf-339741

DVORNIK d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj Gradec, 
izvod licence, št. GE006458/03733/021. gne-339742

DVORNIK d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj Gradec, 
izvod licence, št. GE006458/03733/024. gnd-339743

DVORNIK d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj Gradec, 
izvod licence, št. GE006458/03733/025. gnc-339744

DVORNIK d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj Gradec, 
izvod licence, št. GE006458/03733/031. gnb-339745

DVORNIK d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj Gradec, 
izvod licence, št. GE006458/03733/033. gnz-339746

Ivan Perić s.p., Bavdkova ulica 1, Ljub ljana, izvod 
licence, št. 013712/001, za vozilo Renault Laguna, reg. 
št. LJ 578-CS, veljavnost do 10. 6. 2021. gni-339763

JANKOVIČ TRANS d.o.o., Zadobrovška cesta 115, 
Ljub ljana-Polje, osnovno licenco, št. GE009698/08041, 
za tovorno vozilo, reg. št. LJ 82-VZE. gno-339757

Kanjir Marijo, Vojkova cesta 60, Ljub ljana, certifi-
kat NPK: varnostnik/varnostnica, št. C94819, izdajatelj 
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, 
leto izdaje 2012. gny-339747

Korpnik Igor, Cesta v Lokrovec 11a, Celje, odločbo 
o izbrisu čolna z označbo IZ-1748, št. 3734-36/2006/67, 
izdano na ime Aleksander Perat, izdajatelj Uprava RS za 
pomorstvo, leto izdaje 2006. gnm-339759

Lepin Alenka, Prešernova cesta 12, Ljub ljana, služ-
beno izkaznico gradbeni inšpektor, izdajatelj Ministrstvo 
za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor. 
gnp-339756

Lončar Saša, Na tratah 15a, Ptuj, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500044192000, izdal Cetis Ce-
lje d.d. gnv-339750

Preklici

Marinović Dragan, Novi dom 32a, Trbovlje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 107050026511001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnr-339754

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, izvod licen-
ce, št. 012914/002, za vozilo DAF, reg. št. MB UO-704, 
veljavnost do 12. 10. 2018. gne-339767

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, izvod licen-
ce, št. 012919/009, za vozilo DAF, reg. št. MB LA-321, 
veljavnost do 12. 10. 2018. gnd-339768

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo 
za voznika, št. 012914/AD60-2-5819/2017, izdano na 
ime Fazlić Amel, veljavnost od 4. 10. 2017 do 31. 12. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnc-339769

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo 
za voznika, št. 012914/AĆ60-2-143/2018, izdano na 
ime Fazlić Amel, veljavnost od 8. 1. 2018 do 30. 6. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnb-339770

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo za 
voznika, št. 012914/RB60-4-128/2017, izdano na ime 
Fazlić Šemsudin, veljavnost od 5. 1. 2017 do 31. 12. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnz-339771

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo 
za voznika, št. 012914/AD60-2-4143, izdano na ime 
Husanović Seid, veljavnost od 4. 10. 2013 do 3. 10. 
2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gny-339772

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo 
za voznika, št. 012914/AD60-3-3942/2014, izdano na 
ime Husanović Seid, veljavnost od 3. 10. 2014 do 3. 10. 
2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnx-339773

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo 
za voznika, št. 012914/RB60-5-128/2017, izdano na 
ime Smajlović Semir, veljavnost od 5. 1. 2017 do 31. 12. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnw-339774

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo 
za voznika, št. 009387/MJ60-2-4041-2010, izdano na 
ime Vukčević Boško, veljavnost od 4. 9. 2010 do 4. 12. 
2010, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnv-339775

MIRAGE TRANS d.o.o., Cesta borcev 11, Ko-
per – Capodistria, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500041095001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Robert Škiljni. gnj-339762

MIRAGE TRANS d.o.o., Cesta borcev 11, Koper 
– Capodistria, izvod licence, št. GE006966/03963/001, 
za vozilo Iveco Stralis, reg. št. KP UL 704, veljavnost do 
28. 8. 2019. gnk-339765

Novak Anže, Dolenjska cesta 94a, Ljub ljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500026069001, izdal 
Cetis Celje d.d. gnq-339755

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA, Cesta na Dobro-
vo 114, Celje, štampiljko okrogle oblike, premera 35 mm, 
v sredini je grb Republike Slovenije, za zunanjem obodu 
je izpisano: OSNOVNA ŠOLA Frana Roša CELJE, Ce-
sta na Dobrovo 114, CELJE. gnu-339751

SOKO MONT d.o.o., Kukovčeva ulica 1, Celje, 
osnovno licenco, št. GE006689/06911. gnt-339752
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Stare Urban, Rožna dolina c. IX/24a, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 23090399, izdala Fakulteta za 
strojništvo. gnh-339764

Svažič Tatjana, Banija 94, Ig, odvetniško izkaznico, 
št. 70/2018, izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije. 
gnn-339758

Tahirović Hasan, Rusjanov trg 8, Ljub ljana, pre-
klic digitalne tahografske kartice, objavljen v Uradnem 
listu RS, dne 14. 9. 2018, pod oznako GNG-339690. 
gni-339738

TAJHMAN TURIZEM, d.o.o., Ulica talcev 24, Mari-
bor, izvod licence, št. GE008680/06384/014, za vozilo 
Renault Master, reg. št. MB AR-980, veljavnost do 14. 4. 
2020. gns-339753
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