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Javni razpisi
Ob-2363/19
Preklic
Preklicujemo najavo 2. javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev
uporabe prostora programom Letnega programa športa
v MOL za leto 2019, Mestne občine Ljubljana, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019, pod
Ob-2278/19, str. 1215.
Uredništvo
Št. 5442-8/2018/16

Ob-2386/19
Popravek

Javnega razpisa sofinanciranje
projekta komunikacijske kampanje
za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih
stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja na delovnem mestu in pripadajoče
razpisne dokumentacije
(Uradni list RS, št. 30/19 z dne 10. 5. 2019)
Besedilo javnega razpisa se popravi na način, da:
– V podpoglavju 10.1 »Rok in način oddaje vloge
na javni razpis« se popravita prvi in četrti odstavek, ki
navajata datum oddaje vloge na javni razpis in se nadomestita z naslednjim besedilom:
Prvi odstavek: »Rok za oddajo vlog je najkasneje
do ponedeljka, 15. 7. 2019.«.
Četrti odstavek: »Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno
pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno
ponedeljka, 15. 7. 2019 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva,
prispele do ponedeljka, 15. 7. 2019. V primeru oddaje
vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno
razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se bodo kot
pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, do ponedeljka, 15. 7. 2019 do 12. ure.«
– V podpoglavju 10.2.1 »Odpiranje vlog« se popravi
drugi odstavek, ki navaja datum javnega odpiranja vlog
prispelih na javni razpis in se nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Odpiranje vlog bo potekalo dne 22. 7. 2019 ob
10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000

Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila
prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot
zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje
vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva (www.
mddsz.gov.si).«
– V poglavju 17 »Razpisna dokumentacija« se popravi četrti odstavek, ki navaja datum, do kdaj je možno
posredovati vprašanja v zvezi z javnim razpisom in
datum, do kdaj bodo odgovori tudi objavljeni na spletnih straneh ministrstva in se nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Vprašanja je možno posredovati do 3. 7. 2019,
zadnji odgovori bodo objavljeni do 9. 7. 2019.«.
V skladu s tem popravkom se uskladi tudi:
– Razpisna dokumentacija.
V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Ob-2322/19
Na podlagi šeste alineje 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06
– ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C,
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni
list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Sklepa o začetku postopka
za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov
na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do
leta 2022, št. 181-122/2019/1 z dne 28. 5. 2017, objavlja
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju prehrane
in telesne dejavnosti za zdravje do 2022
I. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov za izvajanje ukrepov Nacionalnega programa za
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prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025, od
novembra leta 2019, leta 2020, 2021 in 2022, s ključnim
ciljem izboljšati prehranjevalne in gibalne navade ter
zaustaviti in zmanjšati trend naraščanja telesne mase
prebivalcev Slovenije.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti za
zdravje v okviru izvajanja ukrepov in aktivnosti Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za
zdravje 2015–2025.
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega
razpisa.
Investicije niso predmet tega razpisa.
Vse aktivnosti, ki se sofinancirajo v okviru tega razpisa, morajo biti za končnega uporabnika brezplačne.
III. Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu
Upravičeni prijavitelji programov so neprofitne pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ustanovljene
na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11
– uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18) in Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11), ki imajo
sedež v Republiki Sloveniji. Za potrebe tega razpisa so
prijavitelji tiste organizacije, ki:
– so pravne osebe, ki delujejo kot društvo, zveza
društev, zavod, skupnost zavodov, ustanove za nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb; so neprofitne
(na podlagi zakona ali svojih temeljnih aktov: statut,
ustanovitveni akt, drugih pravil delovanja), kar pomeni,
da presežka prihodkov nad odhodki ali dobička ne delijo
med člane ali ustanovitelje oziroma lastnike, ampak ga
v celoti namenjajo za uresničevanje svojega namena
in ciljev;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od političnih strank;
– delujejo v javnem prostoru in za dobrobit ljudi,
skupin in družbe kot celote;
– delujejo na podlagi demokratičnih vrednot in človekovih pravic;
– dejavno sodelujejo pri izvajanju programa in učinkovito prispevajo k njegovemu izvajanju in k njegovim
ciljem.
Med upravičene prijavitelje tako ne sodijo organizacije:
– ki v svojih temeljnih aktih (statut, ustanovitveni
akt, pravila …) nimajo izrecno navedeno, da so neprofitne, v kolikor jim tega ne predpisuje že zakon;
– politične stranke in socialni partnerji, razen zbornic.
Za upravičenega partnerja se šteje vsaka pravna
oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dejavno sodeluje pri
izvajanju programa in učinkovito prispeva k njegovemu
izvajanju in k njegovim ciljem na območju Republike
Slovenije.
IV. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelj je neprofitna pravna oseba javnega
ali zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona
o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakona o ustanovah
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(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 91/05 – popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list
RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11), in ima sedež v Republiki
Sloveniji.
2. Prijavljeni program sodi v vsebinsko področje predmeta razpisa.
3. Program se izvaja v Republiki Sloveniji in je relevanten za nacionalno raven.
4. Vlogi mora biti predložena zadnje dostopna kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega registra1, kjer je
vlagatelj registriran (izpis ne sme biti starejši od 90 dni).
5. Vlagatelj je ustanovljen pred 31. 12. 2017 in je
imel v letu 2018 najmanj 10.000 EUR prihodkov (dokazilo: letno poročilo oddano na AJPES za leto 2018).
6. Za sofinanciranje programa so predvideni tudi
drugi sofinancerji in/ali lastna sredstva oziroma viri najmanj v višini 5 % od ocenjene vrednosti prijavljenega
programa.
7. Pri izvajanju programa ni prisoten konflikt interesov. Zaprošeni znesek ne presega razpisanih sredstev
za posamezni program.
8. Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točk 1., 2., 4., 5.,
7. in 8., navedenih v točki IV tega razpisa, in vlagatelji,
ki niso upravičenci do udeležbe skladno s točko III, ne
bodo vključeni v postopek ocenjevanja.
Točke 3., 6. in 7., navedene v točki IV, se bodo preverile pri vsebinskem ocenjevanju vloge. V kolikor program ni relevanten za nacionalno raven ali ni izpolnjen
pogoj najmanj 5 % lastnih sredstev, ali je prisoten konflikt
interesov med naročnikom ter sodelujočimi v programu
oziroma njegovimi sofinancerji, se bo postopek nadaljnjega ocenjevanja zaključil.
V. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na Prijavnici JR
prehrana in telesna dejavnost »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov na področju prehrane in
telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022«.
Razpisna dokumentacija (Prijavnica JR prehrana in
telesna dejavnost) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delovnik med 8. in 12. uro,
oziroma na spletnem naslovu http://www.mz.gov.si/
2. Vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjeni Prijavnici JR prehrana in telesna dejavnost, z vsemi zahtevanimi podatki in
s prilogami (Prijavnica JR prehrana in telesna dejavnost
mora biti priložena v papirni in elektronski obliki na USB
nosilcu2);
b) kopijo zadnjega dostopnega izpisa iz sodnega
registra ali drugega registra, kjer je vlagatelj registriran
(izpis ne sme biti starejši od 90 dni);
c) zadnje dostopno finančno poročilo (letno poročilo
oddano na AJPES), ki ga je potrdil ustrezen organ, ali
odgovorna oseba društva, ustanove, zavoda, združenja
ali zbornice.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku 5 dni
od vročitve poziva za dopolnitev ne dopolni, se zavržejo.
Zadošča izpisek iz AJPES portala.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo veljavna tiskana oblika.
1
2

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom je mogoče nasloviti v času od objave javnega razpisa do 19. 6. 2019,
po elektronski pošti na naslov: razpis-pregib.mz@gov.si.
VI. Cilji in prednostna področja
Cilji razpisa so prispevati k:
– izboljšanju prehranjevanja dojenčkov, otrok in
mladostnikov;
– povečanju ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil, ki so pomembna za ohranjanje
zdravja prebivalcev;
– okrepitvi zdravja socialno-ekonomsko ogroženih
s povečanjem dostopnosti zdravju koristnih živil;
– povečanju deleža ozaveščene populacije, ki se
zdravo in uravnoteženo prehranjuje;
– strokovni usposobljenosti zaposlenih v zdravstvu
na področju spremljanja stanja prehranjenosti in funkcijske zmožnosti bolnikov in starejših odraslih ter prehranskega svetovanja in podporne obravnave na vseh
ravneh zdravstvenega varstva;
– povečanju deleža telesno dejavnih socialno ogroženih posameznikov;
– ustvarjanju okolij za spodbujanje telesne dejavnosti.
Vrste dejavnosti, ki jih prednostno pričakujemo
v programih:
– vzpostavitev dojenju prijaznih okolij na javnih mestih in ustanovah;
– kontinuirano posodabljanje spletnega portala za
podporo implementaciji nacionalnih prehranskih smernic
v vzgojno-izobraževalnih zavodih, izmenjave primerov
dobrih praks ter širitev učinkovitih vzgojno-izobraževalnih pristopov pri izvajanju prehranske vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
– izvajanje praktičnih usposabljanj v vzgojno-izobraževalnih zavodih za organizatorje prehrane glede
uporabe smernic zdravega prehranjevanja in podpornih
orodij za načrtovanje in izvajanje organizirane prehrane;
– med-vrstniško spodbujanje otrok k pripravi in
uživanju zdravih tradicionalnih jedi v vzgojno-izobraževalnem okolju, v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja ob upoštevanju preverjenih in učinkovitih
pristopov;
– posodobitev smernic zdravega prehranjevanja za
študente in zaposlene ter na njih temelječega modela za
usposabljanje ponudnikov prehrane, izvajanje strokovne
podpore študentom inšpektorjem ter razvoj sistema strokovnega spremljanja prehrane študentov, z vključitvijo
dejavnikov, ki bi ponudnike hrane in uporabnike usmerjala k bolj zdravi izbiri;
– izboljševanje sestave živilskih izdelkov (z zmanjšanjem vsebnosti sladkorja, sladil, nasičenih maščobnih
kislin in soli ter povečevanjem vlaknin) in strokovna podpora socialno-zdravstvenim zavodom pri vzpostavitvi
javnega naročanja živil, upoštevaje parametre kakovosti
(npr. »Katalog živil za javno naročanje«);
– promocija izdelkov z ugodno prehransko sestavo;
– spremljanje stanja ponudbe v prodajnih avtomatih
na fakultetah in v zdravstvenih ter socialnovarstvenih
zavodih, ozaveščanje deležnikov (ponudnikov, uporabnikov ter širše javnosti), priprava orodij za lažjo implementacijo priporočil s ponujenimi rešitvami za izboljšanje ponudbe v prodajnih avtomatih;
– inovativni pristopi ozaveščanja in pridobivanja
veščin zdrave priprave jedi za študente in socialno-ekonomsko ogrožene;
– izvedba programov, ki spodbujajo zdravstveno pismenost in razvoj zdravega življenjskega sloga socialno
ogroženih in ranljivih skupin (v povezavi s prehrano in

Št.

36 / 7. 6. 2019 /

Stran

1241

telesno dejavnostjo) ter razvoj predloga vzdrževalnega
programa za ohranitev pridobljenih navad;
– kontinuirano posodabljanje (nadgradnja, vzdrževanje, urednikovanje) in promocija spletnega mesta –
portala o prehrani za zagotavljanje dostopnih strokovnih
in preverjenih informacij o zdravem načinu prehranjevanja različnih populacijskih skupin;
– prenos znanja klinične prehrane na zdravstvene
delavce in sodelavce;
– strokovna podpora zdravstvenim zavodom na
primarni in sekundarni ravni zdravstvenega varstva za
vpeljavo prehranske obravnave v obravnavo pacientov;
– sodelovanje in povezovanje strokovnih javnosti
in nevladnih organizacij (javno zdravje, šport, urbanizem, prostorsko načrtovanje, promet …) z odločevalci
v lokalnih skupnostih z namenom ustvarjanja okolja, ki
spodbuja telesno dejavnost, promocije »Zdravja v občini
http://obcine.nijz.si/)« kot orodja za ugotavljanje zdravstvenega stanja in spremljanja trendov zdravja prebivalstva v občini, promocije strokovnih usmeritev pri
načrtovanju zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti za zdravje ter zagovorništva javnozdravstvenih
koristi ustvarjanja okolij, ki spodbujajo telesno dejavnost
za zdravje;
– povezovanje s Centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih, sodelovanje z zdravimi mesti, sodelovanje pri organizaciji aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti in Evropskega tedna športa z namenom
spodbujanja telesne dejavnosti za zdravje;
– aktivnosti za izboljšanje telesne dejavnosti pri
socialno ogroženih posameznikih, upoštevaje kazalnike
zdravja v občini (http://obcine.nijz.si/),
– širjenje mreže za uporabnika brezplačnih načinov
telesne dejavnosti na prostem, v naravi, s poudarkom
na medgeneracijskem sodelovanju in prostovoljstvu ter
spodbujanju aktivne mobilnosti.
VII. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek ter
opredelitev stroškov sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2020,
2021, 2022 v okviru javnega razpisa znašajo skupno največ 2.400.000 evrov. Za leto 2020 znašajo predvidoma
800.000 evrov, za leto 2021 predvidoma 800.000 evrov
in za leto 2022 predvidoma 800.000 evrov.
Zaprošeni znesek za posamezni program je lahko
največ 120.000 evrov.
Programi, ki imajo zagotovljene tudi druge vire financiranja (npr. nacionalni/regionalni/lokalni javni viri,
sponzorska oziroma donatorska sredstva, lastne vire
financiranja oziroma lastno udeležbo, morajo predložiti
ustrezna dokazila (npr. sklep o izbiri, prostovoljno delo
pa izkazati po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15)). V primeru sponzorskih in donatorskih sredstev, je potrebno podati izjavo
o ne navzkrižju interesov in razkriti imena sponzorjev
oziroma donatorjev.
Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leta
2020, 2021 in 2022 se uredi pod odložnim pogojem, in
sicer prevzem obveznosti v tem delu stopi v veljavo, ko
bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon
o izvrševanju proračuna RS.
Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo
za zdravje lahko glede na dodeljena sredstva in v okviru prijavljenega programa z vsakim izvajalcem posebej
opredeli konkreten obseg programa in dinamiko izplačil
(odstotek vrednosti, število obrokov ter datum izplačila)
v okviru vrednosti, ki so določene na letni ravni.
Vzorec pogodbe se lahko pred podpisom pogodbe
spreminja.
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Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer
sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 95 %.
Vsaj 5 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja
oziroma z lastno udeležbo, ki se izkaže v prostovoljnem delu po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Prostovoljsko delo se prizna samo vlagateljem,
ki so pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve,
skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in Pravilnikom o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS,
št. 48/11, 60/11 in 29/16) vpisani v elektronski vpisnik
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim
programom.
Opravljeno prostovoljsko delo prijavitelj dokazuje
z izpolnjenim evidenčnim listom, ki ga določa drugi odstavek 23. člena Zakona o prostovoljstvu za vsakega
prostovoljca, vključenega v program.
Za vrednotenje prostovoljskega dela se uporabljajo
določbe Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in
vpisniku in Zakona o prostovoljstvu.
Sofinancira se izvajanje programov novembra leta
2019, leta 2020, 2021 in 2022.
VIII. Uveljavljanje stroškov
Da bi bili upravičeni, morajo stroški zadostiti naslednjim splošnim načelom:
– nanašajo se na dejavnost, definirano v posameznem delovnem sklopu, navedeno v pogodbi, in so predvideni v finančnem načrtu programa,
– so sorazmerni in potrebni za izvedbo programa,
– uporabljeni morajo biti za doseganje ciljev in učinkov programa skladno z načeli gospodarnosti, smotrnosti in učinkovitosti,
– so opredeljivi in preverljivi predvsem tako, da so
vneseni v računovodsko evidenco nosilca programa ter
določeni v skladu s splošno veljavnimi računovodskimi
standardi Republike Slovenije in v skladu s splošno priznanimi računovodskimi načeli,
– so skladni z zahtevami veljavne davčne in socialne zakonodaje.
Stroške je potrebno voditi na posebnem stroškovnem mestu.
Ministrstvo bo izbranim programom dodelilo sredstva za:
– stroške plač in povračil v zvezi z delom;
– stroške za službena potovanja;
– posredne stroške z uporabo odstotka;
– stroške materiala in storitev;
– davek na dodano vrednost;
– nabava osnovnih sredstev, največ do 3 % dodeljenih sredstev (npr. računalnik za potrebe projekta).
Podrobneje so pogoji upravičenosti in vrste neupravičenih stroškov definirani v nadaljevanju.
1. Stroški plač in povračil v zvezi z delom
Pogoji upravičenosti:
Stroški plač ter druga povračila stroškov v zvezi z delom zaposlenih na programu so upravičeni do
sofinanciranja. Kot zaposlene se razume osebe, ki so
z izvajalcem sklenile pogodbo o zaposlitvi.
Zaposleni lahko dela na programu polni delovni
čas. Polni delovni čas pomeni osem ur na dan, pet dni
v tednu, kar v povprečju znese 174 ur v mesecu. V primeru, da ima oseba sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (bodisi za določen ali nedoločen čas) in dela na programu
polni delovni čas, je upravičen strošek njegova plača ter
druga povračila stroškov v zvezi z delom v celoti.
V primeru, da zaposleni dela na programu le del
delovnega časa, se njegov strošek obračuna v soraz-
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mernem deležu, z upoštevanjem obsega opravljenega
dela. Osnova za določanje upravičenih izdatkov je mesečno število opravljenih ur na programu. Število opravljenih ur na programu izhaja iz evidence opravljenega
dela, ki jo mora upravičenec obvezno voditi posebej za
vsako osebo, ki sodeluje pri njegovem izvajanju z delom
delovnega časa.
Število ur ne sme presegati omejitev, ki jih določa
zakonodaja s področja delovnih razmerji in pravic iz
dela.
Upravičeni stroški lahko zajemajo:
– plače in dodatke z vsemi pripadajočimi davki in
prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali pa v deležu
dela na programu;
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med
delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti ali pa v deležu
dela na programu;
– povračila in nadomestila (npr. boleznine do
30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov dela iz drugih virov;
– druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, odpravnine v skladu
z 79. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 –
PZ-F, 52/16 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) ipd.,
v primeru delnega dela na programu v sorazmernem
deležu);
– jubilejne nagrade v skladu z veljavno zakonodajo
(če je za delodajalca zakonsko obvezno, v primeru delnega dela na programu v sorazmernem deležu);
– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja (če je za delodajalca zakonsko obvezno).
Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja, so:
– prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso
zakonsko določene, kot npr. življenjska, nezgodna in
druga zavarovanja, drugo dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje;
– odpravnine (razen v primerih iz prejšnjega odstavka);
– solidarnostne pomoči;
– različne bonitete;
– letne stimulacije in druge nagrade;
– jubilejne nagrade (razen v primerih iz prejšnjega
odstavka);
– stroški partnerjev, saj so zajeti v stroških zunanjih
izvajalcev.
2. Stroški za službena potovanja in izobraževanja
Pogoji upravičenosti:
Povračila za stroške za službena potovanja, povezane s programom, lahko izvajalec uveljavlja samo za
pri njem zaposlene osebe.
Pravilo je, da je treba izbrati ekonomičen način
prevoza in bivanja.
V primeru, da so stroški službenih potovanj v tujino nujno potrebni za izvedbo programa, morajo biti že
v prijavi ustrezno utemeljeni in pred podpisom pogodbe
odobreni s strani plačnika.
V primeru, da se med izvajanjem programa pojavi
potreba po izobraževanju v tujini, se stroški povezani
z izobraževanjem lahko uveljavljajo pod pogojem predhodne odobritve skrbnika pogodbe ter v okviru pogodbeno odobrenih sredstev.
Stroški, ki brez predhodne odobritve v pogodbi oziroma odobritve s strani skrbnika pogodbe, niso upravičeni do sofinanciranja, so:
– vsi potni stroški zaradi službenih poti v tujino,
– vsi stroški izobraževanj v tujini,
– vsi stroški udeležb konferenc v tujini.
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3. Pavšalno financiranje posrednih stroškov, določeno z uporabo odstotka
Posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi programa, in sicer v višini do 20 %
vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na programu pri prijavitelju3.
Primeri upravičenih posrednih stroškov so:
– stroški električne energije;
– stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški odvoza smeti;
– stroški telefona, faksa in elektronske pošte;
– stroški poštnin in kurirskih storitev;
– stroški potrošnega materiala (pisarniški material,
čistilni material in posebni material) in drobnega inventarja, ki se uporablja na programu;
– stroški najema nepremičnin.
Primeri neupravičenih posrednih (operativnih) stroškov:
– zamudne obresti;
– odhodki za kazni, globe, pogodbene kazni, stroški
sodnega postopka in drugi podobni stroški;
– stroški, ki so že vključeni v drugi vrsti stroškov.
Posredni stroški v pavšalnem znesku se ne dokazujejo.
4. Stroški materiala in storitev
A Stroški informiranja, komuniciranja in materiala
Primeri upravičenih stroškov informiranja in komuniciranja:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev, predstavitev, novinarskih konferenc
ter drugih podobnih dogodkov;
– stroški prehrane in pijače, ki nastanejo v povezavi
z organizacijo dogodkov iz prve alineje, pri čemer se kot
upravičeni stroški štejejo le stroški za običajno pogostitev v skladu z določili Uredbe o stroških reprezentance
(Uradni list RS, št. 35/09 in 38/09) na dogodkih, ki so
povezani izključno z izvajanjem programa (dokazila);
– stroški izdelave ali nadgradnje, vzdrževanja in
urejanja spletnih strani;
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
– stroški v povezavi s promocijo na socialnih
omrežjih;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska, dostave gradiv in drugi stroški distribucije gradiv.
Primer neupravičenih stroškov:
– stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja.
B Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Pogoji upravičenosti:
Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru programa in so potrebni
za program. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so praviloma upravičeni, če so predvideni v finančni konstrukciji
prijave oziroma so povezani z aktivnostjo, napovedano
v prijavnici.
3
Neposredni stroški osebja so stroški zaposlenih, ki
izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, vključno s stroški dela po
podjemni pogodbi in avtorski pogodbi pri prijavitelju programa (sem ne sodijo stroški za službena potovanja, potni
stroški po avtorski pogodbi, stroški za pripravo avtorskega
dela ipd.).« v kolikor so taki stroški v pogodbah jasno opredeljeni (razdelitev stroškov po posameznih kategorijah, kot
npr.: stroški dela, stroški prevoza, stroški priprave gradiva
ipd.). Ta definicija se uporablja izključno za določanje višine pavšalnega financiranja. V kolikor stroški niso ustrezno
opredeljeni v podlagah za izračun (podjemne in avtorske
pogodbe), se kot osnova uporablja neposredne stroške
plač.
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Delo zunanjih izvajalcev ne more biti opredeljeno
kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov programa oziroma posameznih dejavnosti.
Stroški, ki se nanašajo na vsebino programa in ki jih
upravičencu zagotavljajo tretje osebe (partnerji), lahko
vključujejo na primer:
– storitve izobraževanja in usposabljanja, če so te
povezane z izvajanjem programa in namenjene izvajalcem programa;
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba
zunanjih računovodskih storitev),
– stroški študentov, prostovoljcev ipd.
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi
zaposlenimi je neupravičen strošek.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, ali
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
5. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
(v nadaljevanju oprema)
Investicije v opremo
V to kategorijo sodijo izdatki za investicije v opremo,
ki so neposredno povezane s cilji projekta. V tem primeru je lahko upravičen izdatek polna nabavna cena. Oprema, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500,00 EUR, se
lahko v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi
izkazuje skupinsko kot drobni inventar ali kot opredmeteno osnovno sredstvo (npr. računalniki, prenosniki,
tablice, mobilni telefoni ipd.). Če nam osnovno sredstvo
služi za opravljanje temeljne poslovne dejavnosti na
programu in se bo uporabljalo dlje kot eno leto, ga je potrebno opredeliti kot osnovno sredstvo (npr. računalnik,
katerega vrednost je 400,00 EUR).
Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta
V to kategorijo sodi nakup opreme, ki ni izključno
povezana s cilji programa in ki se ne uporablja 100 %
samo za namen programa. Primer za tako opremo je
lahko nakup računalnikov, ki jih zaposleni uporabljajo
tudi za druge aktivnosti upravičenca, ki niso del programa. V tem primeru se kot upravičeni stroški lahko določijo stroški amortizacije v deležu uporabe za aktivnosti
pri izvajanju programa za obdobje trajanja programa.
Celotni stroški amortizacije so upravičeni, kadar je trajanje programa enako ali daljše kot amortizacijska doba.
Upravičeni stroški iz naslova nabave osnovnih sredstev so največ 3 % od višine zaprošenih (oziroma pred
podpisom pogodbe dodeljenih) sredstev za sofinanciranje in lahko nastanejo najpozneje do 31. 12. 2020.
6. Davek na dodano vrednost (DDV)
Pogoji upravičenosti:
DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen
strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do
odbitka DDV, ali ima pravico le do delnega odbitka DDV
(v višini neodbitnega deleža).
Pri načrtovanju upravičenih stroškov in izdatkov je
treba biti pozoren na DDV status. Obstajajo 3 možnosti:
– če je upravičenec identificiran za namene DDV in
ima pravico do odbitka celotnega DDV, se DDV ne sme
vključiti med upravičene stroške in izdatke (to pomeni,
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da je DDV neupravičen strošek in se mora financirati iz
lastnih virov);
– če je upravičenec identificiran za namene DDV in
nima pravice do odbitka DDV, se DDV lahko vključi med
upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je celoten
znesek DDV upravičen strošek);
– če je upravičenec identificiran za namene DDV
in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se DDV

Točke
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3
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Nezadostno
Delno ustrezno
Ustrezno

lahko vključi med upravičene stroške in izdatke le
v višini neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV delno upravičen, delno pa neupravičen strošek oziroma
izdatek).
IX. Merila za dodelitev sredstev
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:

Pomen
Merilo ni izpolnjeno.
Merilo je delno izpolnjeno.
Merilo je izpolnjeno.

MERILO
A. VSEBINSKA USTREZNOST
Program je skladen z Nacionalnim programom o prehrani in telesni dejavnosti 2015–2025
in s cilji razpisa. Vključuje prednostno pričakovane dejavnosti sofinanciranja in je ustrezno
utemeljen ter uresničljiv. Predstavljen je jasno in jedrnato, v skladu z zahtevami prijavnega
obrazca.
Metode dela in pristop so ustrezni glede na izbrano prednostno področje in cilje razpisa
(metode vodenja programa so primerne, način spremljanja uspešnosti je primeren).
Vodenje in izvajanje programa je ustrezno glede na izbrano prednostno področje in cilje
razpisa. Aktivnosti so jasno in konkretno opredeljene, potrebne za dosego ciljev razpisa in
zagotavljajo njegovo učinkovitost. Časovnica je ustrezna in izvedljiva. Program se izvaja
kontinuirano in skozi celotno obdobje izvajanja razpisa.
Prednostne ciljne skupine so jasno opredeljene, določen je način njihovega doseganja in
naslavljanja. Izvajalec ima zagotovljen dostop do ciljne skupine (izvajalec ima vzpostavljen
odnos z uporabniki, uporabniki ga poznajo in mu zaupajo, ima vzpostavljene kanale
komuniciranja z njimi).
Program je relevanten za nacionalno raven (poteka na širšem območju Slovenije, zajema
široko ciljno skupino uporabnikov, je nacionalnega pomena). Predvidena je ustrezna
promocija programa, ki omogoča, da se v program vključuje veliko število uporabnikov ciljne
skupine in zagotavlja prepoznavnost programa v širšem slovenskem prostoru (natančno so
opisani uporabljeni kanali komuniciranja, ki imajo relevanten doseg, predvidene so relevantne
oblike oglaševanja med ciljno skupino).
Program ustrezno naslavlja neenakosti v zdravju prebivalcev ter upošteva razlike v kazalnikih
zdravja v občinah. Program naslavlja ranljive skupine prebivalcev.
B. KAKOVOST PROGRAMA
Kadrovska zasedba (usposobljenost, izobrazba, izkušnje in reference izvajalcev s področja,
ki je predmet javnega razpisa) in predviden obseg dela na programu omogočata kakovostno
izvedbo programa. Predvidene so zaposlitve na programu v zadostnem obsegu za
kakovostno izvedbo.
Program prijavlja več partnerjev z ustreznimi znanji (dokazilo izjava partnerja o sodelovanju).
Partnerji prispevajo k interdisciplinarnosti. Mreženje, kjer je relevantno, poteka na različnih
ravneh: lokalni in nacionalni.
Prijavitelj oziroma partner ima izkušnje na podobnih programih področja predmeta razpisa
(pretekli izvedeni projekti, mednarodno prepoznani kot primer dobre prakse oziroma
prejemniki nagrad s področja, na katerega se prijavlja, sodelavci v programu so vključeni
v relevantna strokovna združenja).
Program zagotavlja trajnost (po zaključku financiranja s strani ministrstva obstajajo velike
možnosti za nadaljnje izvajanje programa, zagotovljen prenos znanja, izdelki so trajno
dostopni, program temelji na prostovoljnem delu).
Kazalniki rezultatov so primerni, količinsko opredeljeni, merljivi in dosegljivi.
C. FINANCIRANJE IN UPRAVLJANJE PROGRAMA
Finančni načrt je jasen, stroški so načrtovani gospodarno, smotrno in učinkovito glede
na predvidene dejavnosti programa in učinke (višina plač in stroškov za službena potovanja
je primerna glede na odgovornost in vsebino dela, stroški storitev so racionalno načrtovani in
pomenijo dodano vrednost programa).
Program ima načrtovanih dovolj sredstev za promocijo, ki bo omogočila njegovo
razpoznavnost. Predvidena je promocija sofinancerja.
NAJVEČJE ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
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X. Model dodeljevanja sredstev in postopek izbora
Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu
A. Vsebinska ustreznost, ne dosegajo vsaj 25 točk, pri
sklopu B. Kakovost programa, ne dosegajo vsaj 15 točk
in pri sklopu C. Financiranje in upravljanje programa, ne
dosegajo vsaj 15 točk, bodo zavrnjeni. V primeru, da je
več programov, ki izpolnjujejo pogoje, bodo za sofinanciranje izbrani programi z največ doseženimi točkami do
meje razpoložljivih sredstev za sofinanciranje.
Sredstva se bodo razdelila po naslednjem modelu:
– programi, ki zberejo 90 ali več točk, se sofinancirajo 100 %;
– programi z med vključno 80 in vključno 89 točk se
sofinancirajo 90 %;
– programi z med vključno 70 in vključno 79 točk se
sofinancirajo 80 %;
– programi z med vključno 60 in vključno 69 točk se
sofinancirajo 70 %;
– programi z več kot 55 točk se sofinancirajo 60 %.
Kolikor bo prijavitelj dobil manj od 100 % zaprošenih
sredstev, lahko naročnik in prijavitelj dogovorita aktivnosti, ki bodo sofinancirane.
XI. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeno z oznako »Ne odpiraj –
javni razpis Prijavnica JR prehrana in telesna dejavnost
2020–2022«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 28. 6. 2019.
Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane
vloge, ki bodo prispele do 28. 6. 2019 na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Vloga, poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem
roku, do vključno zadnjega dne (poštni žig najkasneje
28. 6. 2019).
Osebno dostavljena vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, do 28. 6. 2019 do 12. ure.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
XII. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo
pričelo 3. 7. 2019 in ne bo javno.
XIII. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje 30 dni od zaključka ocenjevanja vlog.
Na podlagi predloga komisije o sofinanciranih programih odloči minister, pristojen za zdravje, s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj v 8 dneh vloži pritožbo na
Ministrstvo za zdravje.
Ministrstvo za zdravje
Ob-2368/19
Na podlagi šeste alineje 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06
– ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C,
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
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– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in
2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in
19/19), 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Sklepa
o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov preprečevanja nalezljivih bolezni
s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb do leta 2022, št. 1810-3/2019-2,
z dne 13. 5. 2019, objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov preprečevanja
nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanja
okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb
do leta 2022
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov preprečevanja nalezljivih bolezni
s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb za obdobje od novembra 20191 do
novembra 2022, s ključnim ciljem preprečevanja bolezni
in izboljšanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi preprečevanja nalezljivih bolezni, obvladovanja okužbe s HIV in drugih
spolno prenosljivih okužb, ki se izvajajo na naslednjih
vsebinskih področjih:
1. Programi izvajanja aktivnosti za povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji in izvajanje promocije
cepljenja z zdravstveno vzgojno dejavnostjo.
2. Programi preprečevanja HIV in drugih spolno
prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem
za okužbo, preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi z okužbo s HIV ter opolnomočenje oseb,
ki živijo s HIV.
3. Program testiranja na okužbo s HIV in druge
spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniško
podporo v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose
z moškimi.
Vlagatelj se lahko z istim programom prijavi le na
eno področje predmeta javnega razpisa, kot partner pa
lahko sodeluje v več prijavah. V kolikor prijavitelj odda
več vlog za eno področje, se v ocenjevanje vključi samo
prva prejeta vloga (po seznamu prejetja vlog, vodenem
v glavni pisarni Ministrstva za zdravje).
Za upravičenega partnerja se šteje vsaka pravna
oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dejavno sodeluje pri izvajanju programa in učinkovito prispeva k njegovemu izvajanju in
k njegovim ciljem.
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih
sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
Investicije niso predmet tega razpisa.
Vse aktivnosti, ki se sofinancirajo v okviru tega razpisa, morajo biti za končnega uporabnika brezplačne.
III. Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu
Upravičeni prijavitelji programov so nevladne organizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji. Za
potrebe tega razpisa so nevladne organizacije tiste organizacije, ki:
– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe zasebnega prava in delujejo
kot društvo, zveza društev, zavod, skupnost zavodov,
ustanova;
1
Sofinancira se izvajanje programov od 5. 11. 2019
do 5. 11. 2022.
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– so neprofitne (na podlagi zakona ali svojih temeljnih aktov: statut, ustanovitveni akt, drugih pravil delovanja), kar pomeni, da presežka prihodkov nad odhodki
ali dobička ne delijo med člane ali ustanovitelje oziroma
lastnike, ampak ga v celoti namenjajo za uresničevanje
svojega namena in ciljev;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička in se ne ukvarjajo z uresničevanjem
gospodarskih interesov svojih članov;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti
ali javnih institucij na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, političnih strank ali gospodarskih organizacij;
– delujejo v javnem prostoru in za dobrobit ljudi,
skupin in družbe kot celote;
– delujejo na podlagi demokratičnih vrednot in človekovih pravic.
Med upravičene prijavitelje tako ne sodijo organizacije:
– ki v svojih temeljnih aktih (statut, ustanovitveni
akt, pravila …) nimajo izrecno navedeno, da so neprofitne, v kolikor jim tega ne predpisuje že zakon;
– v katerih več kot polovico članov organa upravljanja ali nadzora predstavljajo predstavniki gospodarstva,
političnih strank ali oseb javnega prava;
– socialni partnerji, verske skupnosti in politične
stranke.
IV. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelj je neprofitna pravna oseba zasebnega
prava, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18
– ZNOrg), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP), in ima sedež v Republiki Sloveniji.
2. Prijavljeni program sodi v vsebinsko področje predmeta razpisa.
3. Program se izvaja v Republiki Sloveniji in je relevanten za nacionalno raven.
4. Vlogi mora biti predložena zadnje dostopna kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega registra2, kjer je
vlagatelj registriran (izpis ne sme biti starejši od 90 dni).
5. Vlagatelj je ustanovljen pred 31. 12. 2017 in je
imel v letu 2018 najmanj 10.000 EUR prihodkov (dokazilo: letno poročilo oddano na AJPES za leto 2018).
6. Za sofinanciranje programa so predvideni tudi
drugi sofinancerji in/ali lastna sredstva oziroma viri najmanj v višini 5 % od ocenjene vrednosti prijavljenega
programa.
7. Pri izvajanju programa ni prisoten konflikt interesov.
8. Zaprošeni znesek ne presega razpisanih sredstev za posamezni program.
9. Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točk 1., 2., 4.,
5., 8. in 9. tega poglavja, in vlagatelji, ki niso upravičenci
do udeležbe skladno s III. poglavjem, ne bodo vključeni
v postopek ocenjevanja.
Točke 3., 6. in 7. tega poglavja se bodo preverile
pri vsebinskem ocenjevanju vloge. V kolikor program
ni relevanten za nacionalno raven ali ni izpolnjen pogoj
najmanj 5 % lastnih sredstev, ali je prisoten konflikt interesov med naročnikom ter sodelujočimi v programu oziroma njegovimi sofinancerji, se bo postopek nadaljnjega
ocenjevanja zaključil.
V. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na Prijavnici JR
HIV 2022 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje pro2

Zadošča izpisek iz AJPES portala.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gramov preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem in
obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih
okužb do leta 2022«.
Razpisna dokumentacija (Prijavnica JR HIV 2022)
je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba
št. 22, vsak delovnik med 8. in 12. uro, oziroma na spletni strani ministrstva za zdravje: http://www.mz.gov.si/.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjeni Prijavnici JR HIV
2022, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami (Prijavnica JR HIV 2022 mora biti priložena v papirni obliki
in elektronski obliki na USB ali drugem elektronskem
nosilcu3);
b) kopijo zadnjega dostopnega izpisa iz sodnega
registra ali drugega registra, kjer je vlagatelj registriran
(izpis ne sme biti starejši od 90 dni);
c) zadnje dostopno finančno poročilo (letno poročilo
oddano na AJPES), ki ga je potrdil ustrezen organ ali odgovorna oseba društva, ustanove ali zasebnega zavoda.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavržejo.
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom je mogoče nasloviti v času od objave javnega razpisa do 19. 6. 2019
po elektronski pošti na naslov: razpis-hiv.mz@gov.si.
VI. Cilji in prednostna področja
Cilji razpisa so:
Za programe pod točko 1:
a) povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji;
b) osveščanje laične javnosti o preprečevanju nalezljivih bolezni s cepljenjem;
c) na znanstvenih dokazih temelječe izobraževanje
strokovne javnosti;
d) prenos znanja o cepljenju (»train the trainers«).
Za programe pod točko 2 in 3:
a) preprečevanje okužbe s HIV in drugih spolno
prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem;
b) zgodnje prepoznavanje okužbe s HIV in čimprejšnja vključitev v zdravljenje;
c) preprečevanje stigme in diskriminacije ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV,
kot je opredeljeno v strategiji preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017–2025.
Podrobnejše aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja, so določene po naslednjih področjih:
1. Programi izvajanja aktivnosti za povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji in izvajanje zdravstvenovzgojne dejavnosti na področju cepljenja
Namen programov je podpora pri izvajanju ukrepov
za povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji.
Vrste aktivnosti, ki se prednostno pričakujejo:
– osveščanje laične javnosti o pomenu varne in
učinkovite zaščite proti posameznim boleznim s cepljenjem;
– priprava in izvedba izobraževanj za strokovno
javnost po enotni doktrini in standardih (zdravstveni delavci, študenti medicine in zdravstvenih ved);
– priprava in izvedba izobraževanj za laično javnost (vrtci, osnovne šole, srednje šole, fakultete, Šole
za starše);
– organizacija in izvedba drugih oblik predstavitev
varnosti in učinkovitosti cepljenja (organizacija raznih
delavnic, predstavitev na stojnicah, izdelava plakatov,
letakov in drugega promocijskega materiala, oblikova3
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo veljavna tiskana oblika.
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nje in urejanje spletnih strani in družabnih omrežij, natečaji …);
– aktivno sodelovanje z mediji na področju cepljenja.
Maksimalni zaprošeni znesek za posamezni program za področje 1 je lahko največ 120.000 evrov za
obdobje izvajanja dejavnosti do 5. 11. 2022.
2. Programi preprečevanja HIV in drugih spolno
prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem,
preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi
z okužbo s HIV ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV
Namen je priprava in izvedba programov promocije
varnejše spolnosti za skupine z najvišjim tveganjem na
nacionalni ravni.
Vrste aktivnosti, ki se prednostno pričakujejo:
– osveščanje o varni in odgovorni spolnosti, s poudarkom na promociji uporabe kondoma, vključno z večletno kampanjo med skupinami z višjim tveganjem;
– svetovanje moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi, o tveganjih ob različnih spolnih praksah, s poudarkom na pravilni in dosledni uporabi kondoma in lubrikanta pri spolnih odnosih ter spodbujanje bolj zdravega
življenjskega sloga;
– osveščanje in svetovanje o zdravljenju kot preventivi, postekspozicijski in predekspozicijski profilaksi
(kombinirani preventivi) pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi z zelo visokim tveganjem za okužbo
s HIV;
– osveščanje o uporabi drog med spolnimi odnosi, predvsem zaradi posledic, ki jih imajo psihoaktivne
substance na vedenje, povezano s spolnostjo pri skupinah z višjim tveganjem za okužbo s HIV zaradi uporabe
novih drog, s poudarkom na skrbi za duševno zdravje,
spodbujanju manj tveganega načina življenja in iskanju
pomoči pri odvisnosti od psihoaktivnih snovi;
– nudenje psiho-socialne pomoči za osebe, ki živijo
s HIV in njihove svojce oziroma partnerje z namenom
njihovega opolnomočenja za življenje s HIV;
– preprečevanje stigmatizacije in diskriminacije
oseb, ki živijo s HIV, vključno s kampanjo preprečevanja stigmatizacije in diskriminacije oseb, ki živijo s HIV;
– sodelovanje pri promocijskih aktivnostih ob
Evropskem tednu testiranja na HIV in ob Svetovnem
dnevu AIDSA;
– sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s področjem preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV,
preprečevanjem rabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter varovanja človekovih pravic;
– sodelovanje pri zagotavljanju podatkov za epidemiološko spremljanje na nacionalnem nivoju.
Maksimalni zaprošeni znesek za posamezni program za področje 2 je lahko največ 111.000 evrov za
obdobje izvajanja dejavnosti do 5. 11. 2022.
3. Program anonimnega testiranja na HIV in druge
spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniško
podporo v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose
z moškimi
Namen je izvedba programa anonimnega testiranja
na HIV in druge spolno prenosljive okužbe s svetovanjem izven zdravstvenih institucij za moške, ki imajo
spolne odnose z moškimi, z zagotavljanjem dostopa do
zdravljenja in vrstniške podpore osebam s HIV.
Vrste aktivnosti, ki se prednostno pričakujejo:
– redno izvajanje anonimnega testiranja z laboratorijskim testiranjem izven zdravstvenih institucij na HIV
in druge spolno prenosljive okužbe na širšem območju
države za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi;
– strokovno svetovanje pred in po testiranju za
varnejšo spolnost in preprečevanje tveganih vedenj,
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vključno s svetovanjem za zmanjševanje škode zaradi
uporabe psihoaktivnih snovi v povezavi s spolnostjo;
– zagotavljanje promocije programa;
– vključevanje oseb s HIV v zdravljenje;
– vrstniška podpora pri opolnomočenju oseb s HIV
za življenje s HIV;
– sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s področjem preprečevanja in obvladovanja ter zdravljenja
okužbe s HIV;
– sodelovanje pri zagotavljanju podatkov za epidemiološko spremljanje na nacionalnem nivoju;
– sodelovanje pri promocijskih aktivnostih ob
Evropskem tednu testiranja na HIV in ob Svetovnem
dnevu AIDSA.
Maksimalni zaprošeni znesek za področje 3 je lahko največ 495.000 evrov za obdobje izvajanja dejavnosti
do 5. 11. 2022.
VII. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek ter
opredelitev stroškov sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2020,
2021 in 2022 v okviru javnega razpisa znašajo največ 1.215.000 evrov. Za izplačilo v letu 2020 znašajo predvidoma 405.000 evrov, za leto 2021 predvidoma 405.000 evrov in za leto 2022 znašajo predvidoma
405.000 evrov.
Po področjih so razpisana naslednja sredstva
v okvirni višini za izplačilo v letih 2020, 2021 in 2022:
1. Programi izvajanja aktivnosti za povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji in izvajanje zdravstvenovzgojne dejavnosti na področju cepljenja – največ 240.000 EUR, od tega za leto 2020 predvidoma
80.000 EUR, za leto 2021 predvidoma 80.000 EUR in
za leto 2022 predvidoma 80.000 EUR.
2. Programi preprečevanja HIV in drugih spolno
prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem,
preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi
z okužbo s HIV ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV –
največ 480.000 EUR, od tega za leto 2020 predvidoma
160.000 EUR, za leto 2021 predvidoma 160.000 EUR
in za leto 2022 predvidoma 160.000 EUR.
3. Program anonimnega testiranja na HIV in druge
spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniško
podporo v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose
z moškimi – največ 495.000 EUR, od tega predvidoma
165.000 EUR za leto 2020, predvidoma 165.000 EUR
za leto 2021 in predvidoma 165.000 EUR za leto 2022.
Programi, ki imajo zagotovljene tudi druge vire financiranja (npr. nacionalni/regionalni/lokalni javni viri,
sponzorska oziroma donatorska sredstva, lastne vire
financiranja oziroma lastno udeležbo) morajo predložiti
ustrezna dokazila (npr. sklep o izbiri), prostovoljno delo
pa izkazati po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15). V primeru sponzorskih
in donatorskih sredstev je potrebno podati izjavo o ne
navzkrižju interesov in razkriti imena sponzorjev oziroma
donatorjev.
Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leto
2020, 2021 in 2022 se uredi pod odložnim pogojem, in
sicer prevzem obveznosti v tem delu stopi v veljavo, ko
bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon
o izvrševanju proračuna RS.
Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo
za zdravje lahko glede na dodeljena sredstva in v okviru prijavljenega programa z vsakim izvajalcem posebej
opredeli konkreten obseg programa in dinamiko izplačil
(odstotek vrednosti, število obrokov ter datum izplačila)
v okviru vrednosti, ki so določene na letni ravni ter Prilogo 1, ki je sestavni del vzorca pogodbe in v kateri so
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opredeljene aktivnosti programa. Vzorec pogodbe se
lahko pred podpisom pogodbe spreminja.
Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer
sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 95 %.
Vsaj 5 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja
oziroma z lastno udeležbo, ki se izkaže v prostovoljnem delu po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Prostovoljsko delo se prizna samo vlagateljem,
ki so pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve,
skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in Pravilnikom o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS,
št. 48/11, 60/11 in 29/16) vpisani v elektronski vpisnik
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim
programom, ki bodo podali izjavo, da so vpisani.
Opravljeno prostovoljsko delo prijavitelj dokazuje
z izpolnjenim evidenčnim listom, ki ga določa drugi odstavek 23. člena Zakona o prostovoljstvu za vsakega
prostovoljca, vključenega v program.
Za vrednotenje prostovoljskega dela se uporabljajo
določbe Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in
vpisniku in Zakona o prostovoljstvu.
Sofinancira se izvajanje programov od 5. 11. 2019
do 5. 11. 2022.
VIII. Uveljavljanje stroškov
Da bi bili upravičeni, morajo stroški zadostiti naslednjim splošnim načelom:
– nanašajo se na dejavnost, definirano v posameznem delovnem sklopu, navedeno v pogodbi, in so predvideni v finančnem načrtu programa,
– so sorazmerni in potrebni za izvedbo programa,
– uporabljeni morajo biti za doseganje ciljev in učinkov programa skladno z načeli gospodarnosti, smotrnosti in učinkovitosti,
– so opredeljivi in preverljivi predvsem tako, da so
vneseni v računovodsko evidenco nosilca programa ter
določeni v skladu s splošno veljavnimi računovodskimi
standardi Republike Slovenije in v skladu s splošno priznanimi računovodskimi načeli,
– so skladni z zahtevami veljavne davčne in socialne zakonodaje.
Stroške je potrebno voditi na posebnem stroškovnem mestu.
Ministrstvo bo izbranim programom dodelilo sredstva za:
– stroške plač in povračil v zvezi z delom;
– stroške za službena potovanja;
– posredne stroške z uporabo odstotka;
– stroške materiala in storitev;
– davek na dodano vrednost;
– opremo in druga opredmetena sredstva.
Podrobneje so pogoji upravičenosti in vrste neupravičenih stroškov definirani v nadaljevanju.
1. Stroški plač in povračil v zvezi z delom
Stroški plač ter druga povračila stroškov v zvezi z delom zaposlenih na programu so upravičeni do
sofinanciranja. Kot zaposlene se razume osebe, ki so
z izvajalcem sklenile pogodbo o zaposlitvi.
Zaposleni lahko dela na programu polni delovni
čas. Polni delovni čas pomeni osem ur na dan, pet dni
v tednu, kar v povprečju znese 174 ur v mesecu. V primeru, da ima oseba sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (bodisi za določen ali nedoločen čas) in dela na programu
polni delovni čas, je upravičen strošek njegova plača ter
druga povračila stroškov v zvezi z delom v celoti.
V primeru, da zaposleni dela na programu le del delovnega časa, se njegov strošek obračuna v sorazmer-
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nem deležu, z upoštevanjem obsega opravljenega dela.
Osnova za določanje upravičenih izdatkov je mesečno
število opravljenih ur na programu. Število opravljenih
ur na programu izhaja iz evidence opravljenega dela, ki
jo mora upravičenec obvezno voditi posebej za vsako
osebo, ki sodeluje pri njegovem izvajanju z delom delovnega časa.
Število ur ne sme presegati omejitev, ki jih določa
zakonodaja s področja delovnih razmerji in pravic iz
dela.
Upravičeni stroški lahko zajemajo:
– plače in dodatke z vsemi pripadajočimi davki in
prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali pa v deležu
dela na programu;
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med
delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti ali pa v deležu
dela na programu;
– povračila in nadomestila (npr. boleznine do
30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov dela iz drugih virov;
– druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, odpravnine v skladu
z 79. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 –
PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) ipd.,
v primeru delnega dela na programu v sorazmernem
deležu);
– jubilejne nagrade v skladu z veljavno zakonodajo
(če je za delodajalca zakonsko obvezno, v primeru delnega dela na programu v sorazmernem deležu);
– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja (če je za delodajalca zakonsko obvezno).
Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja, so:
– prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso
zakonsko določene, kot npr. življenjska, nezgodna in
druga zavarovanja, drugo dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje;
– odpravnine (razen v primerih iz prejšnjega odstavka);
– solidarnostne pomoči;
– različne bonitete;
– letne stimulacije in druge nagrade;
– jubilejne nagrade (razen v primerih iz prejšnjega
odstavka);
– stroški partnerjev, saj so zajeti v stroških zunanjih
izvajalcev.
2. Stroški za službena potovanja
Pogoji upravičenosti:
Povračila za stroške za službena potovanja v Republiki Sloveniji, povezane s programom, lahko izvajalec
uveljavlja samo za pri njem zaposlene osebe.
Pravilo je, da je treba izbrati ekonomičen način
prevoza in bivanja.
V primeru, da so stroški službenih potovanj v tujino nujno potrebni za izvedbo programa, morajo biti že
v prijavi ustrezno utemeljeni in pred podpisom pogodbe
odobreni s strani plačnika.
V primeru, da se med izvajanjem programa pojavi
potreba po izobraževanju v tujini, se stroški povezani
z izobraževanjem lahko uveljavljajo pod pogojem predhodne odobritve skrbnika pogodbe ter v okviru pogodbeno odobrenih sredstev.
Stroški, ki brez predhodne odobritve v pogodbi oziroma odobritve s strani skrbnika pogodbe, niso upravičeni do sofinanciranja, so:
– vsi potni stroški zaradi službenih poti v tujino,
– vsi stroški izobraževanj v tujini,
– vsi stroški udeležb konferenc v tujini.
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3. Pavšalno financiranje posrednih stroškov, določeno z uporabo odstotka
Posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi programa, in sicer v višini do 20 %
vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na programu pri prijavitelju4.
Primeri upravičenih posrednih stroškov so:
– stroški električne energije;
– stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški odvoza smeti;
– stroški telefona, faksa in elektronske pošte;
– stroški poštnin in kurirskih storitev;
– stroški potrošnega materiala (pisarniški material,
čistilni material in posebni material5) in drobnega inventarja, ki se uporablja na programu;
– stroški najema nepremičnin.
Primeri neupravičenih posrednih (operativnih) stroškov:
– zamudne obresti;
– odhodki za kazni, globe, pogodbene kazni, stroški
sodnega postopka in drugi podobni stroški;
– stroški, ki so že vključeni v drugi vrsti stroškov.
Posredni stroški v pavšalnem znesku se ne dokazujejo.
4. Stroški materiala in storitev
A Stroški informiranja, komuniciranja in materiala
Primeri upravičenih stroškov:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev, predstavitev, novinarskih konferenc
ter drugih podobnih dogodkov;
– stroški prehrane in pijače, ki nastanejo v povezavi
z organizacijo dogodkov iz prve alineje, pri čemer se kot
upravičeni stroški štejejo le stroški za običajno pogostitev v skladu z določili Uredbe o stroških reprezentance
(Uradni list RS, št. 35/09 in 38/09) na dogodkih, ki so
povezani izključno z izvajanjem programa (dokazila);
– stroški izdelave ali nadgradnje, vzdrževanja in
urejanja spletnih strani;
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
– stroški v povezavi s promocijo na socialnih
omrežjih;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska, dostave gradiv in drugi stroški distribucije gradiv;
– stroški nakupa promocijskega materiala (npr. kondomov, brošk, zapestnic ipd.).
Primer neupravičenih stroškov:
– stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja.
B Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Pogoji upravičenosti:
Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru programa in so potrebni
za program. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so praviloma upravičeni, če so predvideni v finančni konstrukciji
4
Neposredni stroški osebja so stroški zaposlenih, ki
izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, vključno s stroški dela po
podjemni pogodbi in avtorski pogodbi pri prijavitelju programa (sem ne sodijo stroški za službena potovanja, potni
stroški po avtorski pogodbi, stroški za pripravo avtorskega
dela ipd.).« v kolikor so taki stroški v pogodbah jasno opredeljeni (razdelitev stroškov po posameznih kategorijah kot
npr.: stroški dela, stroški prevoza, stroški priprave gradiva
ipd.). Ta definicija se uporablja izključno za določanje višine pavšalnega financiranja. V kolikor stroški niso ustrezno
opredeljeni v podlagah za izračun (podjemne in avtorske
pogodbe), se kot osnova uporablja neposredne stroške
plač.
5
Med posebni material štejejo tudi stroški nakupa rokavic, sterilizacijskega pribora, pribora za jemanje krvi ipd.
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prijave oziroma so povezani z aktivnostjo, napovedano
v prijavnici.
Delo zunanjih izvajalcev ne more biti opredeljeno
kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov programa oziroma posameznih dejavnosti.
Stroški, ki se nanašajo na vsebino programa in ki jih
upravičencu zagotavljajo tretje osebe (partnerji), lahko
vključujejo na primer:
– storitve izobraževanja in usposabljanja, če so te
povezane z izvajanjem programa in namenjene izvajalcem programa;
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba
zunanjih računovodskih storitev);
– stroški študentov, prostovoljcev ipd.
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi
zaposlenimi je neupravičen strošek.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, ali
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
5. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
(v nadaljevanju oprema)
Investicije v opremo
V to kategorijo sodijo izdatki za investicije v opremo, ki so neposredno povezane s cilji programa. V tem
primeru je lahko upravičen izdatek polna nabavna
cena. Oprema, katerega posamična nabavna vrednost
po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti
500,00 EUR, se lahko v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi izkazuje skupinsko kot drobni inventar ali kot opredmeteno osnovno sredstvo (npr. računalniki, prenosniki, tablice, mobilni telefoni ipd.). Če nam
osnovno sredstvo služi za opravljanje temeljne poslovne
dejavnosti na programu in se bo uporabljalo dlje kot eno
leto, ga je potrebno opredeliti kot osnovno sredstvo (npr.
računalnik, katerega vrednost je 400,00 EUR).
Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta
V to kategorijo sodi nakup opreme, ki ni izključno
povezana s cilji programa in ki se ne uporablja 100 %
samo za namen programa. Primer za tako opremo je
lahko nakup računalnikov, ki jih zaposleni uporabljajo
tudi za druge aktivnosti upravičenca, ki niso del programa. V tem primeru so kot upravičeni stroški lahko določijo stroški amortizacije v deležu uporabe za aktivnosti
pri izvajanju programa za obdobje trajanja programa.
Celotni stroški amortizacije so upravičeni, kadar je trajanje programa enako ali daljše kot amortizacijska doba.
Upravičeni stroški iz naslova nabave osnovnih sredstev so maksimalno 3 % od višine zaprošenih (oziroma pred podpisom pogodbe dodeljenih) sredstev za sofinanciranje in lahko nastanejo najpozneje do 31. 12. 2020.
6. Davek na dodano vrednost (DDV)
Pogoji upravičenosti:
DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen
strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do
odbitka DDV, ali ima pravico le do delnega odbitka DDV
(v višini neodbitnega deleža).
Pri načrtovanju upravičenih stroškov in izdatkov je
treba biti pozoren na DDV status. Obstajajo 3 možnosti:
– če je upravičenec identificiran za namene DDV in
ima pravico do odbitka celotnega DDV, se DDV ne sme
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vključiti med upravičene stroške in izdatke (to pomeni,
da je DDV neupravičen strošek in se mora financirati iz
lastnih virov);
– če je upravičenec identificiran za namene DDV in
nima pravice do odbitka DDV, se DDV lahko vključi med
upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je celoten
znesek DDV upravičen strošek);
– če je upravičenec identificiran za namene DDV
in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se DDV

Točke
0
3
5

Nezadostno
Delno ustrezno
Ustrezno

lahko vključi med upravičene stroške in izdatke le
v višini neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV delno upravičen, delno pa neupravičen strošek oziroma
izdatek).
IX. Merila za dodelitev sredstev
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za
uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:

Pomen
Merilo ni izpolnjeno.
Merilo je delno izpolnjeno.
Merilo je izpolnjeno.

MERILO
A. VSEBINSKA USTREZNOST
Program je skladen z nacionalnimi in mednarodnimi strateškimi dokumenti oziroma
priporočili (opisane so podlage in strateški dokumenti, na katerih temelji program,
opisana je skladnost programa s strateškimi dokumenti oziroma priporočili) in s cilji
razpisa. Vključuje prednostno pričakovane ukrepe in aktivnosti in je ustrezno utemeljen
ter uresničljiv. Predstavljen je jasno in jedrnato, v skladu z zahtevami prijavnega obrazca
(odgovarja na zastavljena vprašanja).
Metode dela in pristop so ustrezni glede na izbrano prednostno področje in cilje razpisa
(metode dela v programu so primerne, način spremljanja uspešnosti je primeren). Vodenje
in izvajanje programa je ustrezno glede na izbrano prednostno področje in cilje razpisa.
Aktivnosti so jasno in konkretno opredeljene, potrebne za dosego ciljev razpisa in
zagotavljajo njegovo učinkovitost. Časovnica je ustrezna in izvedljiva. Program se izvaja
kontinuirano in skozi celotno obdobje izvajanja razpisa.
Ciljne skupine, ki jih naslavlja program, so prioritetnega pomena za uresničevanje ciljev razpisa.
Ciljne skupine so jasno opredeljene in določen je način njihovega doseganja. Izvajalec ima
zagotovljen dostop do ciljne skupine (ima vzpostavljen odnos z uporabniki, uporabniki mu
zaupajo, vzpostavljene ima kanale komuniciranja z njimi).
Program je relevanten za nacionalno raven (poteka na širšem območju Slovenije, zajema široko
ciljno skupino). Predvidena je ustrezna promocija programa, ki omogoča, da se v program
vključuje veliko število uporabnikov ciljne skupine in zagotavlja prepoznavnost programa
v širšem slovenskem prostoru (natančno so opisani uporabljeni kanali komuniciranja, ki imajo
relevanten doseg, vključene so relevantne oblike oglaševanja med ciljno skupino).
B. KAKOVOST PROGRAMA
Kadrovska zasedba (usposobljenost, izobrazba, izkušnje in reference izvajalcev s področja,
ki je predmet javnega razpisa) in predviden obseg dela na programu omogočata kakovostno
izvedbo programa (npr. število zaposlitev, število prostovoljcev).
Program prijavlja več partnerjev (dokazilo: izjava partnerja o sodelovanju). Partnerji
prispevajo k interdisciplinarnosti in k večji kakovosti programa.
Prijavitelj oziroma partner ima izkušnje na podobnih programih področja predmeta razpisa
in je v preteklosti že uspešno izvedel podobne projekte (projekti prepoznani kot primeri
dobre prakse, prejete nagrade za projekt s področja, na katerega se prijavitelj prijavlja,
izvedene zunanje evalvacije ipd.).
Mreženje z drugimi organizacijami poteka na različnih ravneh: lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni.
Kazalniki rezultatov so primerni, količinsko opredeljeni, merljivi in dosegljivi.
Trajnost programa je zagotovljena (dostopnost izdelkov, dolgoročni vpliv programa na ciljno
skupino, možnost nadaljevanja programa po zaključku financiranja, prenos znanja).
C. FINANCIRANJE IN UPRAVLJANJE PROGRAMA
Finančni načrt je jasen, stroški so načrtovani gospodarno, smotrno in učinkovito glede
na predvidene aktivnosti programa in učinke (višina plač in stroškov za službena potovanja
je primerna glede na odgovornost in vsebino dela, stroški storitev/materialni stroški so
racionalno načrtovani in pomenijo dodano vrednost programa).
V programu sodelujejo prostovoljci (do vključno 4 prostovoljci = ne izpolnjuje, od 5–10
prostovoljcev = delno izpolnjuje; nad 10 prostovoljcev = izpolnjuje).
Program ima načrtovanih dovolj sredstev za promocijo, ki bo omogočila njegovo
prepoznavnost in ustrezno promocijo sofinancerja.
NAJVEČJE ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
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X. Model dodeljevanja sredstev in postopek izbora
Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu
A. Vsebinska ustreznost, ne dosegajo vsaj 25 točk, pri
sklopu B. Kakovost programa, ne dosegajo vsaj 15 točk
in pri sklopu C. Financiranje in upravljanje programa, ne
dosegajo vsaj 15 točk, bodo zavrnjeni.
Sredstva se bodo razdelila po naslednjem modelu:
– programi, ki zberejo 90 ali več točk, se sofinancirajo 100 %;
– programi z med vključno 80 in vključno 89 točk se
sofinancirajo 90 %;
– programi z med vključno 70 in vključno 79 točk se
sofinancirajo 80 %;
– programi z med vključno 60 in vključno 69 točk se
sofinancirajo 70 %;
– programi z več kot 55 točk se sofinancirajo 60 %.
V primeru dodelitve manj sredstev od zaprošenih,
bo sofinancer skupaj z vlagateljem prilagodil obseg prijavljenih aktivnosti dodeljenim sredstvom.
Sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi točkovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do
porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru neporabe vseh sredstev na posameznem
področju, se lahko sredstva prerazporedijo na drugo
področje.
XI. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeno z oznako »Ne odpiraj
– javni razpis Prijavnica JR HIV 2022«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 28. 6. 2019.
Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane
vloge, ki bodo prispele do 28. 6. 2019 na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Vloga, poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem
roku, do vključno zadnjega dne (poštni žig najkasneje
28. 6. 2019).
Osebno dostavljena vloga se šteje, da je prispela
pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, do 28. 6. 2019
do 12. ure.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
XII. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo
pričelo 3. 7. 2019 in ne bo javno.
XIII. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje 30 dni od zaključka ocenjevanja vlog.
Na podlagi predloga komisije o sofinanciranih programih odloči minister, pristojen za zdravje, s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj v 8 dneh vloži pritožbo na
Ministrstvo za zdravje.
Ministrstvo za zdravje
Št. 4102-1/2019/12

Ob-2384/19

Na podlagi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 3. 2014 o Skladu za
evropsko pomoč najbolj ogroženim (OJ L72/2014), 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 izvr-
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ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in
2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in
19/19), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za
leto 2019 (Rb2019) (Uradni list RS, št. 19/19), Uredbe
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) in Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja
spremljevalnih ukrepov v okviru operativnega
programa za materialno pomoč najbolj ogroženim
za obdobje 2014–2020
1 Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa in upravičeni prejemniki
pomoči
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2020–2023 (v nadaljevanju: dejavnost)
v okviru Operativnega programa za materialno pomoč
najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP MPO).
Ključni cilj dejavnosti je zagotavljati nefinančno pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam
v Sloveniji v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem
različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo
socialno vključevanje.
Dejavnost izvaja na tem javnem razpisu izbrana
partnerska organizacija, ki izpolnjuje vse pogoje, opredeljene v 3. poglavju javnega razpisa.
Dejavnost partnerske organizacije v skladu s predmetnim javnim razpisom obsega naslednje aktivnosti:
1) Razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam:
– sprejem in skladiščenje hrane, dodeljene s strani
ministrstva,
– distribucijo hrane iz skladišč na razdelilna mesta,
– obveščanje najbolj ogroženih oseb o razpoložljivi
hrani,
– ugotavljanje upravičenosti najbolj ogroženih oseb
do pomoči,
– brezplačno razdeljevanje hrane najbolj ogroženim
osebam na razdelilnih mestih,
– brezplačno dostavo hrane najbolj ogroženim osebam v zavetišča, materinske domove, varne hiše, prehodne domove, zatočišča, krizne centre, dnevne centre,
sprejemne centre za odvisnike, brezdomce, žrtve nasilja, socialno najbolj izključenim osebam pa tudi na dom
ali na ulico (brezdomci),
– spremljanje prejete in razdeljene hrane (vodenje
skladiščnih evidenc),
– spremljanje končnih prejemnikov po spolu in ekonomsko-socialnem statusu (otroci, stari 15 let ali manj,
osebe, stare 65 let ali več, ženske, migranti, tujci, predstavniki manjšin, invalidi, brezdomci),
– poročanje o izvajanju razdeljevanja hrane.
Za nakup in dostavo hrane v centralna skladišča
izbrane partnerske organizacije bo poskrbelo ministrstvo. Okvirna vrednost javnega naročila za dobavo hrane v obdobju 2020–2022, ki ga bo izvedlo ministrstvo,
znaša 7.193.000 EUR. V obdobju izvajanja dejavnosti
se načrtujejo 3 dobave vsako leto, in sicer predvidoma
januarja, aprila in septembra. O naboru prehranskih iz-
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delkov se je ministrstvo posvetovalo s humanitarnimi organizacijami, ter pri tem upoštevalo potrebe in prispevek
izbranih prehranskih izdelkov k uravnoteženi prehrani
najbolj ogroženih oseb.
2) Izvajanje spremljevalnih ukrepov:
Ob razdeljevanju hrane mora partnerska organizacija izvajati tudi različne spremljevalne ukrepe, katerih
cilj je krepitev in razvoj socialnih spretnosti in veščin
ter opolnomočenje najbolj ogroženih oseb, ter vanje
vključiti čim več prejemnikov hrane. Spremljevalni ukrepi zajemajo informiranje o drugih oblikah pomoči, psihosocialno svetovanje in podporo, krepitev socialnih
veščin in znanj ter druge aktivnosti, ki bodo prispevale
k boljši socialni vključenosti najbolj ogroženih oseb (npr.
svetovanje o ravnanju z denarjem, preventivni ukrepi za
ohranjanje zdravja itd.).
V okviru informiranja o drugih oblikah pomoči partnerska organizacija najbolj ogrožene osebe seznanja
tudi z drugimi programi ministrstva, ki spodbujajo socialno
vključenost. Informacije o programih zagotovi ministrstvo.
Partnerska organizacija mora:
– najbolj ogrožene osebe obveščati o spremljevalnih ukrepih in jih spodbujati k udeležbi v tiste ukrepe, ki
jih izvaja in bi najbolj pripomogli k njihovi boljši socialni
vključenosti,
– spremljati in poročati o izvajanju spremljevalnih
ukrepov.
Ciljne skupine: do pomoči so upravičene najbolj
ogrožene osebe, torej osebe, ki živijo ali so se znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah. Njihovo
upravičenost do pomoči bo ugotavljala partnerska organizacija, ki bo izbrana na tem javnem razpisu. Upravičenost oseb do pomoči se bo ugotavljala bodisi na
podlagi predloženih dokumentov bodisi na podlagi presoje partnerske organizacije, da je oseba v hudi socialni
stiski in nujno potrebuje pomoč.
Končni prejemnik po tem javnem razpisu je najbolj
ogrožena oseba, ki prejme pomoč iz OP MPO.
Na različnih stopnjah priprave, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja dejavnosti se upošteva in spodbuja
enakost spolov, vključuje vidik spola ter preprečuje vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase ali etničnega
porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali
spolne usmerjenosti.
Pri razdeljevanju hrane se bo upoštevalo nacionalno in EU zakonodajo o varnosti potrošniških izdelkov ter
spoštovalo dostojanstvo najbolj ogroženih oseb.
3 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira pravna oseba, ki:
a) je humanitarna organizacija, vpisana v razvid
humanitarnih organizacij pri pristojnem ministrstvu ter
opravlja dejavnost na področju socialnega varstva;
b) za stroške dejavnosti, za katere daje vlogo za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa, ni in ne bo prejela pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje);
c) ima vzpostavljeno lokalno mrežo za razdeljevanje hrane, tj. zagotavlja razdeljevanje hrane po lokalnih
območjih tako, da z njo pokriva celotno državo in zagotavlja osebje za razdeljevanje hrane. Pokrivanje celotne
države pomeni, da sta v vsaki statistični regiji na ravni
NUTS 3 (tj. 12 regij) najmanj dve razdelilni mesti;
d) izpolnjuje higienske in tehnične pogoje skladiščenja hrane v skladu z zakonodajo;
e) ima upravne (tj. kadrovske), finančne in operativne (skladišča, lokacije za razdeljevanje hrane, logistično
podporo ipd.) zmogljivosti za izvedbo dejavnosti.
Pogoj upravnih zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje:
– če ima vodja projekta izkušnje z izvedbo primerljivih projektov razdeljevanja pomoči najbolj ogroženim
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osebam, kar izkazuje s predložitvijo svojega življenjepisa. Iz življenjepisa vodje projekta morajo biti razvidni primerljivi projekti razdeljevanja pomoči najbolj ogroženim
osebam, pri izvedbi katerih je sodeloval;
– če prijavitelj izkazuje kadrovske vire v skladiščih
in na razdelilnih mestih za organizacijo sprejema in
distribucijo hrane, vodenje evidenc in poročanje, kar
izkazuje z izpolnitvijo obrazca št. 1, točka 2, stolpca
Razpoložljivo osebje (št. zaposlenih in prostovoljcev)
v centralnih skladiščih in Razpoložljivo osebje (št. zaposlenih in prostovoljcev) na razdelilnih mestih.
Pogoj finančne zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje, če
v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel
blokiranega nobenega transakcijskega računa, razvidnega iz Poslovnega registra. Pogoj izkazuje s predložitvijo potrdila poslovnih bank za vse transakcijske
račune, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije, da
v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel
blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Pogoj operativne zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje,
če razpolaga s skladišči, v katera mu ministrstvo lahko
dostavi hrano, lokacijami, na katerih lahko razdeljuje
hrano, ima osebje za razdeljevanje hrane ter zagotavlja
logistično podporo za sprejem, transport in razdeljevanje
hrane. Pogoj izkazuje z navedbo podatkov v obrazcu
št. 1, točka 2.1 in 2.2 razpisne dokumentacije, iz katerih
je razvidno, da ima skladišča in več lokacij za razdeljevanje hrane, logistično podporo in osebje.
Prijavitelj mora vlogi kot dokazilo o izpolnjevanju
pogojev iz točk a), b), c) in d) priložiti tudi Izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (obrazec
št. 3).
Prijavitelja lahko predstavljajo združenja ali zveze
društev, ki skupaj s svojimi člani izkažejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, pri čemer mora njihovo
sodelovanje izhajati iz ustanovitvenega akta. V kolikor
ustanovitveni akt ni javno dostopen, ga mora prijavitelj
priložiti k vlogi.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
izpolnjevanje pogojev preveri na terenu, pridobi potrdila
iz uradnih evidenc in prijavitelja zaprosi za dodatna dokazila oziroma pojasnila.
4 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so:
a) upravni stroški ter stroški prevoza in skladiščenja
partnerske organizacije po pavšalni stopnji največ 5 %
stroškov nakupa hrane;
b) stroški spremljevalnih ukrepov, ki jih izvajajo in
prijavijo partnerske organizacije, po pavšalni stopnji največ 5 % stroškov nakupa hrane.
5 Predvidena višina sredstev za javni razpis
Predvidena višina sredstev javnega razpisa skupaj
znaša 719.300,00 EUR, kar predstavlja največ 10 %
stroškov nakupa hrane, ki jo bo ministrstvo dostavilo
v skladišča izbranih prijaviteljev.
Sredstva bodo zagotovljena v proračunih Republike
Slovenije za leta 2020, 2021, 2022 in 2023 na naslednjih
proračunskih postavkah:
– PP 140074 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za
najbolj ogrožene v RS – EU,
– PP 140075 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za
najbolj ogrožene v RS – slovenska udeležba.
Sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana na
podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju:
ZzI) z obveznimi prilogami v skladu z Navodili za izvajanje in spremljanje dejavnosti razdeljevanja hrane in
izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2020–2023
(v nadaljevanju: Navodila), ki jih bo ministrstvo izdalo po
podpisu pogodb z izbranimi partnerskimi organizacijami.
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Posamezni prijavitelj za izvedbo dejavnosti lahko
prejme največ 10 % stroška nakupa hrane, ki mu jo bo
ministrstvo dostavilo v skladišča.
Višino dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju bo ministrstvo izračunalo po naslednji formuli:
X (EUR) = (število evidentiranih prejemnikov
prijavitelja v letu 2018/število evidentiranih
prejemnikov vseh izbranih prijaviteljev v letu 2018)
x 719.300,00 EUR
6 Obdobje upravičenosti javnih izdatkov in aktivnosti
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov oziroma izplačil iz proračuna je od datuma podpisa pogodbe z izbranimi partnerskimi organizacijami do najkasneje 31. 7.
2023 oziroma v plačilnih rokih, določenih v veljavnem
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
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Obdobje upravičenosti izvajanja dejavnosti je od
1. 1. 2020 do vključno 31. 3. 2023. Do navedenega roka
mora partnerska organizacija razdeliti celotno količino
dodeljene hrane in izvesti vse spremljevalne ukrepe,
pri čemer se zadnja dobava hrane načrtuje septembra
2022. V primeru zakasnelih dobav hrane v letu 2022 in
drugih nepredvidenih okoliščin, na katere izbrani prijavitelj ne bo imel vpliva, se rok za izvajanje dejavnosti
s soglasjem ministrstva lahko podaljša.
7 Merila za izbor
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki jih bodo predložili prijavitelji,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz 3. poglavja javnega
razpisa.
Predlagane dejavnosti se bodo ocenjevale po naslednjih merilih:

Merilo
Opis
1) Organizacija transporta, skladiščenja Podroben opis zagotovljene tehnične opreme in logistične
in razdeljevanja hrane
podpore v skladiščih in na razdelilnih mestih.
Podroben opis postopka identificiranja oseb, ki so upravičene
2) Postopek identificiranja upravičenih do pomoči, vključevanja oseb na seznam prejemnikov pomoči,
oseb in kriteriji za dodelitev pomoči
ukrepov za preprečevanje zlorab in kriterijev za dodelitev
pomoči.
Predstavitev programa spremljevalnih ukrepov (cilji, ciljne
3) Program spremljevalnih ukrepov ter
skupine, aktivnosti), usposobljenost in prostorske zmogljivosti
strokovna usposobljenost za izvajanje
za izvedbo ter spremljanje.
Natančen opis vodenja skladiščnih evidenc in spremljanja
4) Sistem spremljanja izvajanja pomoči
prejemnikov pomoči.
5) Izkušnje z izvajanjem primerljivih
Predstavitev izkušenj prijavitelja z izvajanjem primerljivih
dejavnosti
dejavnosti.
SKUPAJ NAJVEČJE ŠTEVILO TOČK

Način uporabe meril in njihov pomen je določen
v točki 7. razpisne dokumentacije.
8 Postopek izbora
8.1 Oblika in vsebina prijave
Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi naslednji obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del
vloge:
Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavitelju in dejavnosti
Obrazec št. 2: Prijavnica
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
Dokazila:
– ustanovitveni akt prijavitelja, če ni javno dostopen;
– življenjepis vodje projekta;
– potrdilo poslovnih bank za vse transakcijske račune prijavitelja, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije,
da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel
blokiranih transakcijskih računov.
Prilogi, ki sta del razpisne dokumentacije, vendar jih
ni potrebno priložiti vlogi:
Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga 2: Označba vloge
8.2 Rok in način prijave na javni razpis
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje,
prispeti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (sprejemna pisarna), Štuklje-
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va cesta 44, 1000 Ljubljana, najkasneje do 12. 7. 2019
do 13. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za
javni razpis (v nadaljevanju: vloga). V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo na
ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati (tiskani) obliki in
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije,
ter mora vsebovati vsa zahtevana dokazila, določena
v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora prijavne obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3) predložiti tudi na
e-nosilcu podatkov. Dokazil ni potrebno predložiti na
e-nosilcu.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen na
vseh prijavnih obrazcih. Če z njim ne posluje, na mesta,
določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«. Prav
tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je
to predvideno.
Vloge na javni razpis morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprtem ovitku, na katerem je naveden naziv in naslov prijavitelja, ter
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naslov ministrstva. Ovitek mora biti označen z naslednjo
navedbo: »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih
ukrepov v obdobju 2020–2023«. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo neodprte
vrnjene pošiljatelju.
Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni
bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
8.3 Odpiranje, dopolnitev nepopolnih vlog in strokovni pregled vlog
8.3.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izvedlo postopek dodelitve sredstev,
kot ga določa veljavni Zakon o javnih financah oziroma
Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog (v nadaljevanju: Uredba). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija,
imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 15. 7. 2019 ob
13. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000
Ljubljana in bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge v zaprtih ovojnicah,
in sicer po vrstnem redu prejema. Vloge z nepravilno
izpolnjenimi in označenimi ovojnicami bo ministrstvo
vrnilo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
Pri odpiranju vlog ugotavlja strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh prijavnih obrazcev, obveznih dokazil ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni
dokumentaciji, in ki ne vsebuje e-nosilca s prijavnimi
obrazci. Za formalno nepopolno se šteje tudi vloga, ki
ni ožigosana na predvidenih mestih oziroma označena
z navedbo »Ne poslujemo z žigom« in ni podpisana
s strani odgovornih oseb.
8.3.2 Dopolnitev formalno nepopolnih vlog
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo
posredovan priporočeno s povratnico po pošti na naslov
prijavitelja, navedenega v prijavnem obrazcu. Prijavitelji
morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– delov vloge, ki določajo višino zaprošenih sredstev,
– delov vloge, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge (število uporabnikov, kapacitete
skladišč ipd.),
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje
v 15 dneh na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana. Dopolnitev se mora sklicevati na številko
poziva ministrstva k dopolnitvi.
Če prijavitelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma
najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne dopolni, se vloga s sklepom predstojnika ministrstva zavrže.
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Prijavitelj v vlogi ne sme spreminjati:
– tistega dela, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve
sredstev.
8.3.3 Strokovni pregled popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled
popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na javni razpis, določenih v 3. poglavju
javnega razpisa, in ocenila vlogo na podlagi meril, določenih v 7. poglavju javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v 3. poglavju javnega razpisa, bo vloga
zavrnjena in ne bo predmet strokovnega pregleda na
podlagi meril.
V postopku ocenjevanja bodo vloge ocenjene glede
na merila, določena v 7. poglavju javnega razpisa. Na
osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija
oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
V predlog prejemnikov sredstev se bodo uvrstile
vloge, ki bodo dosegle najmanj 15 točk. V kolikor bo prijavitelj pri ocenjevanju po kateremkoli od meril, določenih v poglavju 7 razpisne dokumentacije, prejel manj kot
3 točke, ne bo predlagan za izbor in bo njegova vloga
s sklepom zavrnjena.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o dejavnosti
ter njihovo prilagoditev, ki ne bo pomenila spremembe
v smislu drugega odstavka 10. člena Uredbe. V primeru,
da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki
bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
8.4 Zagotovitev načela enakih možnosti, enakosti
spolov, nediskriminacije
Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena
enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vključene in tudi za prijavitelje v skladu z zakonodajo, ki ureja predmetno področje.
9 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki bo od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o izboru.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v šestdesetih dneh od zaključka odpiranja
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja
in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.
mddsz.gov.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni
od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe
o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo.
V kolikor izbranega prijavitelja predstavlja združenje
ali zveza društev, je prijavitelj v roku 14 dni od izdaje
sklepa o izboru dolžan ministrstvu predložiti pogodbe
o medsebojnih razmerjih, pravicah in obveznostih sodelujočih organizacij za izvajanje dejavnosti, kar je predpogoj za podpis pogodbe o sofinanciranju s strani ministrstva.
10 Varovanje osebnih podatkov in javna objava
podatkov o dodeljenih sredstvih
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o dodeljenih
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sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o dejavnosti
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za
evidence oziroma sezname in analize.
11 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev,
izbranih na javnem razpisu: pristojnosti, odgovornosti in
naloge izbranih prijaviteljev bodo določene v pogodbi
o sofinanciranju dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov za obdobje 2020–2023.
12 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi
z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Poloni
Šega po elektronski pošti na elektronskem naslovu polona.sega@gov.si.
Zainteresirani prijavitelji lahko na elektronski naslov
polona.sega@gov.si do vključno 8. 7. 2019 zastavijo
vprašanja v zvezi z javnim razpisom. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni
strani www.mddsz.gov.si najkasneje do 10. 7. 2019.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico
za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala dne 19. 6. 2019
ob 10. uri v prostorih ministrstva.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 6316-5/2019-2

Ob-2373/19

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17;
v nadaljevanju: pravilnik o postopkih), v zvezi z 12. in
20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19)
in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise
– uradno prečiščeno besedilo, št. 4 (št. 6319-2/2013-38
z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44
z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47
z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018,
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018 in 6319-2/2013-50
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019,
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-52
z dne 18. 2. 2019 in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v
nadaljevanju: metodologija), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
(Paket 18)
1. Naziv in naslov agencije: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu
2020 (Paket 18). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne
opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj
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50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za
tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR
za humanistiko in družboslovje.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: na razpis se lahko prijavijo javni raziskovalni zavodi, univerze
in drugi javni zavodi (v nadaljevanju: prijavitelj), ki na
podlagi dodeljene koncesije izvajajo javno službo na
področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih
programov oziroma infrastrukturnih programov.
4. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje
nakupov raziskovalne opreme
Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:
– znanstvena odličnost raziskovalcev;
– kakovost prijave podporne dejavnosti;
– potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete.
Vrednotenje kriterijev je določeno v metodologiji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Izbor prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način,
kot ga določata pravilnik o postopkih in metodologija.
Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo za raziskovalno
opremo (v nadaljevanju: strokovno telo).
Strokovno telo točkuje posamezno prijavo na podlagi kriterijev, določenih v drugem odstavku 130. člena
pravilnika o postopkih ter v metodologiji (poglavje Č –
Raziskovalna oprema).
Strokovno telo kot izločitveni pogoj lahko upošteva
raziskovalno opremo večje vrednosti, ki v Republiki Sloveniji že obstaja (najmanj 140.000 EUR za naravoslovje,
tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 40.000 EUR
za humanistiko in družboslovje). Pri tem mu je v pomoč
seznam obstoječe raziskovalne opreme, ki je dostopen
v sistemu SICRIS. Strokovno telo lahko pozove prijavitelje, da dodatno utemeljijo prijavo glede na obstoječo
opremo.
Na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji strokovno telo izdela predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov
raziskovalne opreme in ga pošlje Znanstvenemu svetu
ARRS (v nadaljevanju: ZSA) v obravnavo.
Če več prijav doseže enako število točk, o izboru
prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
odloči ZSA na podlagi razprave o pomenu raziskovalne
opreme za podporo raziskovalni dejavnosti prijavitelja.
ZSA pri tem upošteva izhodišča raziskovalne strategije.
O izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme odloči direktor s sklepom o izboru prijav
na predlog sklepa ZSA o izboru prijav.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev
javnega razpisa za celotno razpisno obdobje od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020, je 3.000.000,00 EUR. Javni razpis
bo realiziran v okviru proračunskih možnosti.
7. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme: višina sredstev za sofinanciranje nakupov
raziskovalne opreme znaša največ do 80 % nabavne
vrednosti za raziskovalno opremo, vendar sofinanciranje
ARRS ne more preseči petkratnika najmanjše vrednosti sofinanciranja po posameznih vedah za posamezno
raziskovalno opremo (tj. 250.000 EUR za naravoslovje, 100.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter
75.000 EUR za humanistiko in družboslovje).
8. Izračun sofinanciranja ARRS
Višina sofinanciranja ARRS za posamezno prijavo
se določi tako, da se ob sočasnem upoštevanju 7. točke
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tega razpisa, od prijavljene informativne predračunske
nabavne vrednosti odšteje delež sredstev iz drugih virov. Sredstva iz drugih virov so sredstva, ki jih prijavitelj
v prijavi navede kot:
– lastna sredstva, ki jih prijavitelj zagotovi sam in jih
v prijavi dokazuje z izjavo o lastnih sredstvih z navedbo
zneska sofinanciranja in
– sredstva drugih pravnih oseb – v primeru, ko
prijavitelj dobi sredstva od tretjih oseb, jih dokazuje
s podpisanim pismom o nameri ali predpogodbo ali
pogodbo o sofinanciranju, v katerih je naveden znesek
sofinanciranja.
Izbranim prijaviteljem ARRS po zaključenem nakupu izplača sredstva, in sicer:
– če bo dosežena nabavna vrednost nižja od prijavljene nabavne vrednosti raziskovalne opreme, se pri
izplačilu sredstev ARRS upošteva odobren % udeležbe
ARRS s prednostnega seznama prijav za nakup raziskovalne opreme;
– če bo dosežena nabavna vrednost višja od prijavljene nabavne vrednosti, ARRS izplača odobren znesek iz prednostnega seznama prijav za nakup raziskovalne opreme.
9. Zagotavljanje dostopnosti raziskovalne opreme: prijavitelj je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim
raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO) pod
najugodnejšimi pogoji, če zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma
projektov, (so)financiranih iz državnega proračuna. Za
uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme morajo imeti
sopogodbeniki izdelane cenike v skladu s Pravili za
oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme,
št. 007-3/2019-1, z dne 23. 1. 2019. Ceniki morajo biti
javno objavljeni.
10. Dvojno financiranje ter upravičeni stroški
Prijavitelj se zavezuje, da za enako raziskovalno
opremo ne bo oddal več prijav. Prijavitelj mora zagotoviti, da pri predloženi prijavi za sofinanciranje raziskovalne
opreme ne bo prišlo do dvojnega financiranja. Če bi
ARRS s prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju
nakupa raziskovalne opreme in ugotovila, da gre za primer dvojnega financiranja, bo ARRS prekinila izplačilo
sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev, vključno
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
Davek na dodano vrednost je upravičen strošek, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot zavezanec
identificiran za namene DDV in je upravičen do odbitka
DDV v skladu s predpisi, ki urejajo področje DDV.
11. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva javnega razpisa porabljena: sredstva javnega razpisa za
izvedene nakupe po tem razpisu morajo biti porabljena
najpozneje do konca leta 2020 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in ARRS.
12. Prijavna vloga
Prijave morajo biti predložene na predpisanem
obrazcu:
– Obrazec ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2019: Prijavna vloga, h kateri prijavitelj priloži:
– Priloga 1: Informativni predračun za nakup raziskovalne opreme. Če je informativnih predračunov več
kot tri, prijavitelj predloži rekapitulacijo/specifikacijo informativnih predračunov – obvezna priloga;
– Priloga 2: Izjava o lastnih sredstvih, v kateri je
naveden znesek sofinanciranja – obvezna priloga;
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– Priloga 3: Dogovor o sofinanciranju ali predpogodba ali pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše
sofinancer, in v kateri je naveden znesek sofinanciranja – priloga, ki jo prijavitelj priloži, v primeru pridobitve
sredstev, sofinanciran od drugih pravnih oseb.
13. Način, oblika in rok za oddajo prijav
13.1 Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava z digitalnim podpisom se
šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena
z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega ali infrastrukturnega programa ali odgovorna oseba za oddajo
prijave, v okviru katerega RO prijavlja raziskovalno opremo) na spletnem portalu ARRS eObrazci do vključno
18. 7. 2019 do 14. ure.
13.2 Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj nima digitalnega potrdila,
se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletni portal ARRS eObrazci in
v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO
in vodje raziskovalnega ali infrastrukturnega programa
ali odgovorne osebe za oddajo prijave, v okviru katerega
RO prijavlja raziskovalno opremo, ter žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata
biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki
(ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Papirno prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 18« in obvezno oznako prijave s spletnega portala ARRS eObrazci
(ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2019) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana
v elektronski in papirni obliki. Prijava je oddana pravočasno, če:
– je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci
do 18. 7. 2019, do 14. ure in
– v papirni obliki prispe v glavno pisarno ARRS do
18. 7. 2019, do 14. ure oziroma je oddana priporočeno
po pošti iz Slovenije do 18. 7. 2019, do 14. ure (upošteva
se poštni žig).
13.3 Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.
14. Datum in kraj odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma
22. 7. 2019 ob 10. uri na sedežu ARRS, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene
prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni
razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru,
da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava
odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s pravilnikom o postopkih.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARRS (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi
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z razpisom dobijo interesenti na spletni strani ARRS
http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po
tel. 01/400-59-63, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na
e-pošto: spresa.neziri@arrs.si).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-14/2019-1

Ob-2374/19

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi
15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18
– ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi
s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja
prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4),
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in
6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih
avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF
(FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi
vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega
dela skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega
projekta, ki je na javnem razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Avstrijski vodja raziskovalnega projekta
v sodelovanju z vodjo slovenskega dela raziskovalnega
projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z določili avstrijskega javnega razpisa in
jo odda na razpisu FWF (gl. povezavo). Slovenski in
avstrijski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni
prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci,
ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca
RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom
in s predpisi agencije.
Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo
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raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne avstrijsko slovenske raziskovalne
projekte.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen
subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
(2) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh
na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11
z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za
dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2019.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (je vpisan v Evidenco RO).
(4) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(5) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(6) Raziskovalni projekt lahko traja največ tri leta.
(7) Znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, mora presegati
znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega
projekta.
(8) Slovenski del skupnega avstrijsko slovenskega
raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR
letno, preračunano v ekvivalent polne zaposlitve (FTE)
po izbrani cenovni kategoriji.
5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov,
ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.
(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno
številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v evidenco
RO).
(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO
ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta
sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega
dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO
v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega
dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko
število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
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(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan prijave na javni razpis. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.
5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne
dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne
skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru
neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju
raziskovalne dejavnosti ne sklene.
6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.
Ocenjevalni postopek bo vodila FWF. Agencija na
podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji
s FWF (FWF-ARRS) – Memorandum of Understanding
on the unilateral administration and mutual recognition
of evaluation procedures z dne 14. 12. 2010 – sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih avstrijsko
slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWF
v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni
in predlagani v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in
ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWF predlaga v sofinanciranje,
Znanstveni svet agencije obravnava in sprejme predlog
finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi
sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem
individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela letno okvirno
deset slovenskih delov skupnih avstrijsko slovenskih
raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja
FWF pozitivno ocenjeni in bo FWF sofinancirala avstrijski del. Slovenski del skupnega avstrijsko slovenskega
raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila, da mora znesek
sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta) ne sme
presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent
polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji.
Obseg sofinanciranja raziskovalnega projekta agencija
preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni
ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa
o izboru prijav raziskovalnih projektov.
8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo v treh
mesecih od sprejetja sklepa o izboru prijav raziskovalnih
projektov sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti
pogodbenih strank.
Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo
o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,
15/14, 103/15, 27/17 in 9/18).
9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov
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v Republiki Sloveniji 2015–2020 (št. 60300-5/2015/5,
z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta,
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter
številko projekta.
Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta
na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno
stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter
bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava
projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije,
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa agencije in drugih
sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS,
naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna
stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet
let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani
izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
10. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski
obliki. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata
biti vsebinsko popolnoma enaki.
10.1. Tiskana prijava na javni razpis se izpolni in
odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-LA-2019.
Prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno
agencijo FWF« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
10.2.
Elektronsko
prijavo
(poimenovano
ARRS-RPROJ-LA-2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje
raziskovalnega projekta) se odda na elektronski poštni
naslov: LA.FWF@arrs.si.
10.3. Pravočasnost, pravilna označenost in popolnost prijav
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
kot tiskane prijave prispele na naslov agencije.
Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan
prijavni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2019 s pripadajočimi
prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki in
vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo
komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo
odprla. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih.
11. Čas in kraj odpiranja prijav: komisija za odpiranje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu
agencije odprla vse dostavljene in pravilno označene
prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
13. Trajanje javnega razpisa: javni razpis je odprt
do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
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http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386/1/400-59-73,
e-pošta: bojan.volf@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-2376/19
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
»Natečaj za podelitev finančnih spodbud
za najboljši poslovni model in
njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019«
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
(Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in
19/19), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15, 27/17 in 13/18 –
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2 z dne 18. 3. 2016, Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1,
24/12/2013), Shema de minimis z nazivom »Program
izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«
(št. priglasitve M001-2399245-2015/I), Spremembe
čistopisa Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT
Slovenija za leto 2019, ki jih je sprejel Svet agencije
na svoji 35. redni seji dne 12. 4. 2019 in h katerim je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo
soglasje dne 24. 4. 2019, št. 302-71/2018/19, Pogodbo
št. SPIRIT-2019-172410-NŽ o izvajanju in financiranju
programov s področja spodbujanja podjetništva.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet razpisa
3.1. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu
2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.
Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
– uspešen zagon najmanj 30 novih podjetij, ki jih
vodijo ženske;
– stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene
podjetnice začetnice;
– spodbuditi inovativnost in tržno usmerjenost poslovnih modelov.
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3.2. Predmet javnega natečaja
Predmet razpisa je izbor najboljših 30 poslovnih
modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičeni prejemniki
so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 registrirale svoje
podjetje (v obliki gospodarske dužbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo) in so
uspešno zaključile ABC usposabljanje, ki ga je organiziral
SPIRIT Slovenija ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 30 najbolje ocenjenih.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT
Slovenija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji:
– Prijavitelj mora biti uradno registriran poslovni subjekt v Republiki Sloveniji, v obliki gospodarske dužbe,
samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu
z zakonodajo. Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem
registru od 1. 1. 2019 do najmanj en dan pred oddajo
vloge.
– Prijavitelj mora imeti odprt svoj poslovni transakcijski račun v Sloveniji (razviden iz registra poslovnih
računov).
– Prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski
podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 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.
– Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
– Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge).
– Prijavitelj
skladno
z
Uredbo
Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
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od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
5.2. Posebni pogoji:
Prijavitelj oziroma zakonita zastopnica prijavitelja
mora imeti potrdilo o Uspešno zaključenem usposabljanju ABC podjetništva (spletno usposabljanje), ki ga je
v obdobju med 10. 5. 2019 do 10. 6. 2019 organiziral
SPIRIT Slovenija (https://www.podjetniski-portal.si/podjetnice/abc-podjetnistva).
Na javnem razpisu lahko kandidirajo prijavitelji, ki
lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) in
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list L 352/1, 24/12/2013).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6. Postopek izbora
Postopek izbora vodi komisija za izvedbo postopka
javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s skle-
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pom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od
nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo
in bodo skladne s predmetom in namenom tega razpisa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili iz
7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 12. točki
javnega razpisa,
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove
obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
c. je pripravljena v skladu z določili tega razpisa in
navodili, ki so navedena na posameznih obrazcih.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in
drugih zahtev ter omejitev in/ali ni skladna s predmetom
in namenom javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih
ne izvede, vloga pa se zavrne.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenjevala strukturo in vsebino poslovnega modela, ki ga prijavitelj priloži vlogi. Ocenjevanje
je dvostopenjsko.
Ocenjevanje na 1. stopnji bo izvedla posebna ocenjevalna komisija, ki jo bo sestavljalo 5–10 strokovnjakov s področja podjetništva, imenovanih s strani zakonitega zastopnika agencije.
Ocenjuje se poslovni model, ki je priložen vlogi.

MERILA 1. stopnje ocenjevanja
1

Poslovni model
Opis poslovnega
modela
Poslovna ideja
Razumevanje
uporabnikov
in poznavanje
konkurence
Strategija razvoja
in rasti

Poslovni model vsebuje vse elemente, ki so razumljivo
opisani
Poslovna ideja (rešitev) je inovativna, jasno opredeljena
in preverjena pri uporabnikih. Jasna je edinstvena
ponujena vrednost in neulovljiva prednost.
Jasno in podkrepljeno s podatki so predstavljeni
problemi ciljnega segmenta. Konkurenca je jasno
opredeljena – podjetje je pravilno pozicionirano na trg.

Strategija razvoja podjetja z izdelčnega (razvoj
dodatnih produktov), trženjskega (strategija trženja in
prodaje, distribucije) ter kadrovskega (potrebe po novih
sodelavcih in partnerjih) je konkretna, jasna in izvedljiva
Ekonomika, finance Finančna projekcija je priložena in realna. Morebitne
in ekipa
potrebe po financiranju so realno ocenjene in vir
financiranja je jasno opredeljen. Ekipa je kompetentna
za izvedbo posla.

Način uporabe meril je opredeljen v poglavju III.
razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči,
je 100.
Postopek poteka dvostopenjsko. Najprej komisija
oceni prispele vloge po navedenih merilih za ocenjevanje in jih razvrsti po številu doseženih točk. Prijavitelji 70 vlog, ki bodo v okviru ocenjevanja na 1. stopnji
dosegle višje število točk, bodo povabljeni na osebne predstavitve poslovnega modela in idej pred komisijo, ki bo izvedla ocenjevanje 70 vlog na 2. stopnji. Po
osebnih predstavitvah bo komisija izbrala in s finančno

Možno
št. točk
100
0–10

Št. doseženih
točk

0–20
0–20

0–30

0–20

spodbudo nagradila 30 najboljših idej na podlagi njihovih
osebnih predstavitev, kjer se bo ocenjevala izvirnost in
prepričljivost predstavljenega poslovnega modela. Vloge, ki ne bodo povabljene na osebno pedstavitev, se
zaradi prenizkega števila doseženih točk na 1. stopnji
ocenjevanja, zavrne.
V primeru enako ocenjenih vlog, zaradi česar bi
presegli 30 najboljših finančno podprtih vlog, se vloge
z enakim številom točk na zadnjih mestih (do 30 mest)
razvrsti po merilh 1. stopnje ocenjevanja, in sicer se
vloge razvrsti najprej po točkah merila: Razumevanje
uporabnikov in poznavanje konkurence, nato po točkah
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merila: Ekonomika, finance in ekipa in nazadnje po točkah merila: Strategija razvoja in rasti. V kolikor bo na zadnjih mestih še vedno več vlog z enakim številom točk,
bomo z žrebom določili katere vloge z enakim številom
točk bodo podprte.
Merila za ocenjevanje osebnih predstavitev
(2. stopnja ocenjevanja) so:
MERILA 2. stopnje ocenjevanja
2

Poslovni model
Predstavitev poslovnega modela Predstavitev je izvirna in prepričljiva
Video predstavitev
Video predstavitev je navdihujoča, ima jasno
sporočilo in vabi k nakupu
Raziskava trga (poznavanje
Izdelek je preverjen na trgu preko raziskave,
konkurence) in aplikativnost
poskusnih prodaj, anketiranja potencialnih
izdelka in storitve
kupcev. Konkurenca je jasno opredeljena –
podjetje je pravilno pozicionirano na trg.
Strategija razvoja in rasti
Strategija razvoja podjetja z izdelčnega (razvoj
dodatnih produktov), trženjskega (strategija
trženja in prodaje, distribucije) ter kadrovskega
(potrebe po novih sodelavcih in partnerjih) je
konkretna, jasna in izvedljiva
Ekonomika in finance
Finančna projekcija je realno zastavljena
in predstavljena z razumevanjem

Na podlagi seštevka ocen obeh stopenj ocenjevanja, bo komisija predlagala dodelitev spodbude najboljšim 30 prijaviteljem poslovnih modelov. Vloge, ki
ne bodo predlagane za dodelitev spodbude, se zaradi
prenizkega števila doseženih točk, zavrne.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 90.000 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije,
PP 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo, za leto 2019.
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za
ta javni razpis.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni
razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev
spremeni ali prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I).
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč
dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči
hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,

Možno
št. točk
100
0–20
0–20

Št. doseženih
točk

0–20

0–20

0–20

če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja
za to pomoč.
10. Podlage in način izplačila spodbude
Podlaga za izplačilo spodbude je uspešna uvrstitev
prijaviteljice med prvih 30 najbolje ocenjenih poslovnih
modelov in v letu 2019 registriran poslovni subjekt.
Spodbuda bo izplačana na poslovni račun prijavitelja v roku 30 dni po sklenitvi pogodb s prejemniki
spodbud oziroma prvi naslednji delovni dan po prejemu
sredstev s strani financerja.
11. Roki in način prijave
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih iz poglavja IV razpisne
dokumentacije.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 3 »Naslovnica za ovojnico«, ki je
del razpisne dokumentacije.
Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni
javni razpis bremenijo prijavitelja.
Razpis bo odprt do vključno 22. 7. 2019 do 13. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na
naslov SPIRIT Slovenija do vključno 22. 7. 2019, do
13. ure, ne glede na način oddaje oziroma prispetja.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga je lahko poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija v času uradnih ur
(vsak dan med 9. in 13. uro) in mora prispeti na agencijo
do navedenega roka za prispetje vlog.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh
po datumu za prispetje vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki
bodo pravilno označene.
Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge
bodo s sklepom zavržene.
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Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo vloga
zavržena.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni
dokumentaciji.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni predvidoma v roku 10 dni od datuma odpiranja vlog.
Rezultati predmetnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT
Slovenija http://www.spiritslovenia.si/.
14. Razpoložljivost dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in
pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni
v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija
http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podjetnice@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila 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 postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu
http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 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.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Št. 276

Ob-2377/19

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega 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 podeželja
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
1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470),
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta 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), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba

o varstvu podatkov), Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 –
ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A,
14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018
in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18
– ZJF-H, 83/18 in 19/19), Uredbe o postopku, merilih in
načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih
programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
Rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2019
(Rb2019) (Uradni list RS, št. 19/19), Zakona o urejanju
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13,
63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17
in75/17 – ZIUPTD-A), Kataloga ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, veljavnega od dne 28. 3. 2019, 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, 69/17 in 67/18), Uredbe 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 352/1, z dne 24. 12.
2013), Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči
»Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve: M001-5022860-2014/XVIII),
z dne 7. 5. 2019 s spremembami, Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov
107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187/1, z dne 26. 6.
2014, s spremembami), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Pomoči za usposabljanja« (št. priglasitve:
BE01-5022860-2016/I) z dne 6. 5. 2019, Partnerskega
sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje
2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10.
2014 s spremembami, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
(št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, s spremembami v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020), Odločitve o podpori 10-1/2/MDDSZ/0 za program »Kompetenčni
centri za razvoj kadrov 2019–2022«, izdane s strani Službe
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (št. dokumenta:
3032-113/2016/61 z dne 4. 6. 2019)
javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov
v obdobju 2019–2022
v okviru
10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«
10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega
dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine 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«
10.1.2 specifičnega cilja »Izboljšanje kompetenc
zaposlenih za zmanjšanje neskladij med
usposobljenostjo in potrebami trga dela«
Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020
1. Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PO).
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2. Izvajalec javnega razpisa: postopke za dodelitev
sredstev bo izvedel Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
3. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za
razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske
strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4)
ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo
zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti
ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega
gospodarstva.
Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc,
produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih
ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva
preko neformalnih oblik usposabljanj.
Cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih in
s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti
in učinkovitosti;
– krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev
o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
– krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
– krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
– promocija področij uporabe opredeljenih v S4 in
horizontalnega prednostnega področja IKT.
4. Regija izvajanja: javni razpis za sofinanciranje
vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2019 do 2022 (v nadaljevanju: javni razpis) se bo izvajal v Kohezijski regiji vzhodna
Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in v Kohezijski regiji
zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Za določitev
razmerja med programskima območjema se uporablja
t. i. sorazmerni ključ, ki je bil definiran na podlagi podatka o številu aktivnega prebivalstva v kohezijskih regijah,
in sicer v razmerju 53 % v KRVS in 47 % v KRZS.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo sklad odstopil
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev na
njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev
v državni proračun Republike Slovenije.
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Prijavitelj oziroma vsak posamezni partner v partnerstvu mora ustrezati naslednjim pogojem:
1. Da je registriran vsaj eno leto pred oddajo vloge
na ta javni razpis v Republiki Sloveniji, kar je razvidno
iz uradne evidence AJPES in zaposluje na dan 31. 1.
2019 vsaj eno osebo1.
1
Za namen tega razpisa je zaposlena oseba vsaka
oseba, ki je v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju oziroma partnerju. V primeru, da je partner samostojni podjetnik
posameznik, mora opravljati dejavnost kot redno aktivnost.
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2. Da mu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 –
ZZSDT, 55/16; v nadaljevanju ZPZDC-1) ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega
odstavka 23. člena tega zakona ter 27. člena ZPDZC-1.
3. Ima poravnane zapadle obveznosti do države do
vključno 31. 5. 2019, pri čemer za ugotavljanje obstoja
obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
5. Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna), vključno s sredstvi,
ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu de
minimis (prepoved dvojnega sofinanciranja).
6. Ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja,
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni
bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami 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).
– družbe oziroma podjetja, registrirana po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06
– popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 –
ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl.
US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17)
vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom.
– Zavodi2, ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I,
št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP).
– Gospodarske zbornice, ustanovljene na podlagi Zakona 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).
– Obrtno-podjetniška zbornica po Obrtnem Zakonu
(Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo,
117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.).
– Zadruge, ustanovljene na podlagi Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno
besedilo).
7. Pri dodeljevanju sredstev pomoči po pravilu »de
minimis«, tj. za upravičene stroške izvedbe aktivnosti,
opisane pod točko 6.1 veljajo naslednji omejitveni dejavniki oziroma na javnem razpisu ne morejo sodelovati
prijavitelji in partnerji, ki/pri katerih:
– delujejo v sektorju ribištva in akvakulture, skladno
z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000 (L 354/1 z dne 28. 12. 2013);
– delujejo v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
2

Sem sodijo javni in zasebni zavodi.
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– delujejo v sektorju predelave in trženja kmetijskih
proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– bi bila pomoč namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice; in sicer
pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami,
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– bi bil ukrep pomoči pogojen z obveznostjo, da
upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
– bi bila pomoč namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni prevoz;
– bi z dodeljenimi sredstvi na podlagi tega razpisa
po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju3 presegli
skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh koledarskih let,
ne glede na namen in obliko pomoči.
8. projekt so predložili upravičeni prijavitelji, ki izkazujejo poslovno in finančno sposobnost za izvedbo projekta.
9. v partnerstvu sodelujoči partnerji nastopajo samo
v eni vlogi oziroma partnerstvu.
10. projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in
dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakost moških in žensk.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja oziroma partnerja, lahko sklad zahteva dodatna
pojasnila ali dokazila.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki zagotovi partnerstvo, ki vključuje:
– najmanj 15 partnerjev, od tega vsaj 4 mikro, mala
in/ali srednje velika podjetja, pri čemer se velikost podjetij določa v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe in Priporočili Komisije
2003/361/ES z dne 20. maja 2003 za opredelitev MSP;
– partnerje, ki morajo biti registrirani za delovanje
v panogi, ki jo pokriva S4 ali izkazati povezovanje oziroma skupni interes v okviru področja uporabe S4;
– partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje
na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno
sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta);
– le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.
3
Enotno podjetje skladu z drugim odstavkom 2. člena
Uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij: (a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega
podjetja; (b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja; (c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi
družbeni pogodbi ali statutu; (d) podjetje, ki je delničar ali
družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju
iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
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Prijavitelj mora:
– v vlogi načrtovati najmanj 1.500 vključitev v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij
in prekvalifikacij;
– načrtovati nov program usposabljanja na ravni
partnerstva, lahko v obliki usposabljanj, ki jih izvede
projektna pisarna;
– v vlogi določiti najmanj 10 in največ 20 ključnih
kompetenc, ki jih bo partnerstvo razvijalo4.
Prijavitelj oziroma nosilni partner odda vlogo v imenu partnerstva.
Vsak partner, ki namerava sodelovati v partnerstvu,
z izjavo (Obrazec 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu)
pod materialno in kazensko odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev in potrdi, da
se je seznanil s pogodbo o sofinanciranju projekta (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije).
6. Upravičeni stroški
Med upravičene stroške spadajo upravičeni stroški delovanja projektne pisarne ter upravičeni stroški
usposabljanj, ki jih organizira projektna pisarna oziroma
partnerji.
6.1 Upravičeni stroški za delovanje projektne pisarne
Upravičeni stroški, ki jih lahko uveljavlja projektna
pisarna:
– Stroški dela zaposlenih na projektu (SSE D),
– Posredni stroški – operativni/režijski stroški, ki nastanejo kot posledica izvajanja sofinanciranega projekta,
in sicer v višini največ 15 % upravičenih neposrednih
stroškov dela zaposlenih na projektu (SSE D),
– Stroški informiranja in komuniciranja, ki ne smejo
presegati 20.000,00 EUR.
V okviru projekta se uveljavlja strošek dela zaposlenih na projektu kot standardni strošek na enoto – SSE
D do skupno dveh polnih zaposlitev za posamezen
mesec. Strošek SSE D predstavlja strošek ene polne
zaposlitve na mesec. Za posamezno osebo se lahko
uveljavlja le zaposlitev za polni ali polovični delovni čas.
Skupni stroški dela na mesec ne smejo presegati vrednosti dveh SSE D, torej 5.220,00 EUR.
Stroški informiranja in komuniciranja se nanašajo
na organizacijo in izvedbo sestankov in seminarjev, katerih tematika se nanaša na cilje projekta. Prav tako sem
spada vzpostavitev in delovanje spletne strani KOC-a.
6.2 Upravičeni stroški usposabljanj in svetovanj, ki
jih organizira projektna pisarna
Upravičeni stroški v tej kategoriji zajemajo stroške
usposabljanj in svetovanj za krepitev ključnih kompetenc KOC-a, ki jih organizira projektna pisarna za celotno partnerstvo oziroma za vsa zainteresirana podjetja
v panogi.
Zunanje usposabljanje izvaja posameznik ali organizacija, ki ni vključena v partnerstvo. Uveljavljajo se
stroški storitev zunanjega izvajalca na podlagi predhodne napovedi.
Partner iz projektne pisarne, ki uveljavlja te stroške,
ima pravico do povračila stroškov:
– predavateljev in njihovih potnih stroškov,
– najema prostora in opreme,
– tolmačenja in prevajanja na usposabljanjih,
4
Partnerstvo lahko pri določitvi ključnih kompetenc
sodeluje tudi z drugimi podjetji, ki niso partnerji v projektu
oziroma, partnerstvo lahko v soglasju omogoči dostop do
rezultatov projekta tudi podjetjem, ki sicer kot partnerji ne
nastopajo v posameznem kompetenčnem centru, pri čemer
podjetja, ki niso v partnerstvu ne morejo uveljavljati s sodelovanjem povezanih nastalih stroškov.
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– stroškov pogostitve,
– drugih stroškov neposredno povezanih z izvedbo
usposabljanj (npr. gradiva).
6.3 Upravičeni stroški partnerjev
Upravičeni stroški partnerjev zajemajo stroške vezane na usposabljanja za krepitev ključnih kompetenc
KOC-a v partnerskih organizacijah. Tukaj gre predvsem
za stroške usposabljanj, delavnic, seminarjev in udeležbe na relevantnih sejmih.
Zunanje usposabljanje izvaja posameznik ali organizacija, ki ni vključena v partnerstvo. Uveljavljajo se stroški
storitev zunanjega izvajalca na podlagi predhodne napovedi. Usposabljanja izvajajo organizacije ali posamezniki,
ki niso vključeni v partnerstvo in niso povezane osebe.
Pri izbiri izvajalca zunanjih usposabljanj mora partnerstvo upoštevati načelo gospodarnosti uporabe sredstev
in pravila glede napovedovanja usposabljanj.
Partner, ki uveljavlja stroške usposabljanj, ima pravico do povračila stroškov:
– predavateljev in njihovih potnih stroškov,
– najema prostora in opreme,
– tolmačenja in prevajanja na usposabljanjih,
– stroškov pogostitve,
– drugih stroškov neposredno povezanih z izvedbo
usposabljanj (npr. gradiva).
7. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki bo na osnovi rezultatov
ocenjevanja, po merilih na ravni javnega razpisa oblikovala predlog predvidoma 10 kompetenčnih centrov,
prejemnikov sredstev.
Projekti bodo na predlog prejemnikov sredstev
uvrščeni glede na doseženo število točk, s čimer bo
določen vrstni red sofinanciranih področij S4 ali horizontalnega prednostnega področja IKT. Na seznam za
sofinanciranje bodo uvrščeni projekti, ki bodo v okviru
posameznega področja S4 ali horizontalnega prednostnega področja IKT dosegli najvišje število točk. V skladu z doseženim številom točk bo podprt 1 kompetenčni
center na posamezno prednostno področje uporabe S4
oziroma prednostno področje IKT.
V primeru, da ostajajo sredstva nerazporejena, lahko sklad preostala razpoložljiva sredstva ponudi tudi
prijavitelju vloge, že podprtega področja S4, po vrstnem
redu glede na doseženo število točk.
V primeru, da za posamezno področje S4 ali horizontalno prednostno področje IKT ne bo predloženih
vlog oziroma predložene vloge ne bodo dosegle minimalnega kakovostnega kriterija, bodo finančna sredstva preusmerjena na druga področja S4 ali horizontalno prednostno področje IKT, izključno po vrstnem glede
na doseženo število točk.
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Na predlog prejemnikov sredstev se bodo lahko
uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 70 točk. Vloga
mora pri vsakem merilu na ravni javnega razpisa prejeti
več kot 0 točk. Če pri posameznem merilu ne prejme več
kot 0 točk, se taka vloga zavrne.
Postopek in način izbora je podrobno naveden v poglavju V razpisne dokumentacije.
8. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
1. Področje delovanja celovitost
zajemanja prednostnega področja uporabe
S4
2. Relevantnost in inovativnost projekta
3. Kakovost izvedbe
4. Ciljne skupine
5. Trajnost predvidenih rezultatov
Skupaj

Št. točk
10
40
30
10
10
100

Največje število točk je 100. Način ocenjevanja
vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki 4.1 in 4.2
razpisne dokumentacije.
9. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
9.1 Vir financiranja
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer
iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Krepitev enake dostopnosti do
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri
formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne
sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno
s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih
kompetenc« in specifičnega cilja: 10.1.2: »Izboljšanje
kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med
usposobljenostjo in potrebami trga dela«.
9.2 Razpoložljiva višina sredstev
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih
upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih
stroškov projekta.
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago
za izvedbo predmetnega javnega razpisa za obdobje
2019 do 2022, je 5.500.000,00 EUR.
Prijavitelj lahko za posamezni projekt zaprosi za
največ 550.000,00 EUR. Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni
finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih
(že plačanih) stroškov projekta:

KRVS (53 %) – SKUPAJ
PP 160137 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-V-EU (80 %)
PP 160138 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-V-slovenska
udeležba (20 %)
KRZS (47 %) – SKUPAJ
PP 160139 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-Z-EU (80 %)
PP 160140 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-Z- slovenska
udeležba (20 %)
SKUPAJ JAVNI RAZPIS
EU DEL 80 %
SLO DEL 20 %

2019–2022
2.915.000,00
2.332.000,00
583.000,00
2.585.000,00
2.068.000,00
517.000,00
5.500.000,00
4.400.000,00
1.100.000,00
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Način delitve sredstev po regijah: KRVS 53 % in
KRZS 47 %, skladno z opredelitvijo v 4. točki tega razpisa.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti pristojnega ministrstva in od
likvidnostnega stanja proračuna Republike Slovenije.
Sklad dopušča možnost spremembe predvidene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena sredstva.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta od 2019–2022. Obdobje
upravičenosti stroškov in izdatkov na javnem razpisu se
prične z izdajo sklepa o izboru s strani sklada.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma vključenemu
partnerju nastali in bili plačani od datuma izdaje sklepa
o izboru projekta do konca izvajanja projektnih aktivnosti
(najkasneje do 31. 5. 2022).
Izplačila sklada za nastale upravičene izdatke se
lahko izvedejo do 30. 9. 2022.
Odobreno obdobje izvajanja projekta se v izjemnih
okoliščinah lahko podaljša, vendar le na podlagi soglasja sklada.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje
o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Izbrani prijavitelj, ki zahteva
spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne
more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali
izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
11. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so pojasnjeni v poglavju III razpisne dokumentacije.
Dodeljena sredstva za izvedbo projektov predstavljajo pomoč:
a) po pravilu »de minimis«, priglašeno s shemo
de minimis pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve:
M001-5022860-2014XVIII) z dne 7. 5. 2019;
b) državno pomoč za usposabljanje, priglašeno
s shemo »Pomoči za usposabljanja«, št. priglasitve:
BE01-5022860-2016/II, z dne 6. 5. 2019.
11.1 Pomoč po pravilu »de minimis«
Prijavitelj in partnerji, ki bodo izvajali naloge projektne pisarne, tj. aktivnosti navedene v točki 6.1 tega
razpisa, bodo upravičene stroške uveljavljali kot prejemniki pomoči po pravilu »de minimis«. Upravičeni so do
uveljavljanja mesečnega stroška projektne pisarne, ki se
povrne v obsegu 100 % upravičenih izdatkov.
11.2 Državna pomoč za usposabljanja
Partner/ji, ki sestavlja/jo projektno pisarno ter ostali
partnerji, ki se bodo vključevali oziroma bodo izvajali aktivnosti določene v točkah 6.2 in 6.3 tega razpisa, bodo
upravičene stroške uveljavljali kot prejemniki državne
pomoči za usposabljanje, tj. na osnovi priglašene sheme
državne pomoči »Pomoči za usposabljanja«, št. priglasitve: BE01-5022860-2016/II z dne 6. 5. 2019. Po tej
shemi bodo upravičeni stroški povrnjeni v višini od 50 %
do 70 % upravičenih stroškov, po naslednji intenzivnosti
pomoči, glede na Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107
in 108 Pogodbe:
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jetje
jetje

– 50 % upravičenih stroškov, če gre za veliko pod– 60 % upravičenih stroškov, če gre za srednje pod-

– 70 % upravičenih stroškov, če gre za mikro/malo
podjetje.
12. Omejitve glede sprememb projekta v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: izbrani prijavitelj
mora jamčiti in se zavezati, da v času trajanja pogodbe
o sofinanciranju ter v skladu s 3. točko 71. člena Uredbe
1303/2013/EU ali predpisom, ki jo bo nadomestil, v nadaljnjem roku 5 let po zaključku projekta ESS, ki ni naložba v infrastrukturo ali produktivna naložba, ter zanjo
velja obveznost vzdrževanja naložb v skladu z veljavnimi pravili o državni pomoči, ne bo prenehal ali premestil proizvodne dejavnosti. V nasprotnem primeru lahko
sklad od pogodbe odstopi in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali sorazmeren del izplačanih sredstev,
izbrani prijavitelj pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali
sorazmeren del prejetih sredstev po tej pogodbi v roku
30 dni od pisnega poziva sklada, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun
končnega prejemnika sredstev do dneva vračila skladu.
13. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku
potrjevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve
obveznosti, ali pa 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 informacije, ki bi
jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti,
ker bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine
ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila
skladu. V primeru suma kaznivega dejanja se bo o tem
obvestilo organe pregona.
14. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov
projekta.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja
projekta, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji in navodilih sklada.
Za učinkovito spremljanje projektov KOC bo sklad
spremljal naslednje ključne kazalnike, ki jih mora prijavitelj predvideti v vlogi na razpis:
– število vključitev v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
– delež zaposlenih, ki so uspešno končali usposabljanje, se dokvalificirali, specializirali ali prekvalificirali.
Predvidene obvezne minimalne vrednosti kazalnikov za posamezen potrjen projekt:
– 1.500 vključitev v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij
Pri tem končno vrednost števila vključitev predstavlja vsota udeležb zaposlenih na usposabljanjih in ne
število oseb, vključenih v usposabljanje. To pomeni da
se, v kolikor se oseba udeleži več usposabljanj, beleži
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vsaka udeležba, tj. seštevajo se vse vključitve, ne glede
na to, da gre za isto osebo.
– Delež zaposlenih, ki so uspešno končali usposabljanje, se dokvalificirali, specializirali ali prekvalificirali,
dosega vsaj 85 %
15. Spremljanje podatkov o udeležencih
EU zakonodaja določa obveznost spremljanja in
vrednotenja operacij v 27., 54., 96. in 125. členu Uredbe
1303/2013/EU ter 5. in 19. členu Uredbe 1304/2013/EU,
za kar je potrebno pridobiti ustrezne podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projektov, vključno z osebnimi
podatki. V te namene se pri vseh ukrepih, sofinanciranih
iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, zbira, vodi, posreduje, uporablja,
obdeluje in shranjuje osebne podatke posameznikov, ki
sodelujejo kot udeleženci na projektih.
Izbrani prijavitelji so dolžni spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki posameznikov, ki
sodelujejo kot udeleženci na projektih, skladno z navodili sklada. To med drugim pomeni, da bo moral izbrani
prijavitelj za vse udeležence pridobiti in hraniti podatke
o udeležencih na projektu. Izbrani prijavitelj skladu, OU
oziroma pooblaščenim izvajalcem za vrednotenje poroča o udeležencih, za katere je pridobil podatke skladno
z navodili sklada. Dolžan je zagotoviti primarno agregacijo podatkov, pri tem pa zagotoviti, da hrani izvirne
listine (npr. vprašalnike). Spremljanje podatkov o udeležencih bo natančneje opredeljeno v navodilih.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da so se prijavitelj in partnerji
seznanili z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinjajo. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih
podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU
ter Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov).
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov
in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, skladno z 2. členom Zakona o poslovni
skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19, dalje ZPosS), 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, velja domneva, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti
in podatkov, opredeljenih v 2. členu ZPosS.
17. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je do vključno 8. 7. 2019.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v I. točki razpisne dokumentacije.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot
pravočasna upošteva oddaja do vključno 23:59 ure na
dan roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se kot datum
oddaje vloge šteje dan prejema vloge na sklad. Vloge,
ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne,
bodo s sklepom zavržene in bodo vrnjene prijavitelju.

Št.

36 / 7. 6. 2019 /

Stran

1267

Vloge se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni sklada vsak delovni dan v času uradnih ur (od 9. do 15. ure,
v sredo do 16. ure), najkasneje do roka za oddajo vloge.
17.1. Formalno popolna vloga
Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek
pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa. Vloge
naj bodo označene z nazivom in naslovom prijavitelja.
Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže.
Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge, podpisani s strani zakonitih
zastopnikov:
Obrazec št. 1:

Prijavni obrazec (del razpisne
dokumentacije)
Obrazec št. 2:
Finančni načrt
Obrazec št. 3a: Izjava partnerjev o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev
ter izjava o partnerstvu
Obrazec št. 3b: Partnersko podjetje in »shema
za usposabljanja«
Obrazec št. 4:
»de minimis« – Izjava o prejetih
pomočeh enotnega podjetja
Vloga naj bo oddana tudi v elektronski obliki (USB
ključ) na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in
mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke.
Označba ovitka
Vloge (vključno z dopolnitvijo vloge) morajo biti
oddane v zaprtem ovitku z vidno oznako: »Ne odpiraj
– Vloga na JR kompetenčni centri za razvoj kadrov
2019–2022«. Vloge naj bodo označene z nazivom in
naslovom prijavitelja.
18. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog se bo začelo 10. 7. 2019 ob 11. uri,
na sedežu sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog bo vodila strokovna komisija, ki jo
imenuje predstojnik sklada. Odpiranje vlog bo javno.
V primeru velikega števila prejetih vlog ali če se bodo
obravnavali podatki, ki so po Zakonu o poslovni skrivnosti označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči,
da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje
obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim
datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletnem
mestu sklada (www.sklad-kadri.si).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odprtja vlog
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku, ki ga določi strokovna
komisija v pozivu za dopolnitev. Vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog
in v določenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na
drugačno razvrstitev vloge glede na preostale prejete
vloge v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju sklada popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Na podlagi predloga strokovne komisije bo predstojnik sklada
izdal sklepe o (ne)izboru izbranim in neizbranim prijaviteljem. Izbrani prijavitelj bo vključen v seznam prejemnikov sredstev, ki bo obsegal navedbo upravičenih
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prijaviteljev in prejemnikov sredstev, naziv projekta in
višino prejetih sredstev in bo objavljen na spletni strani
sklada in na www.eu-skladi.si.
Sklad bo izbranim prijaviteljem posredoval sklep
o izboru in ga hkrati pozval k podpisu pogodbe. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za
podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev. V takem primeru se lahko
izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči
minimalni kriterij (najmanj 70 točk).
Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
19. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada www.
sklad-kadri.si, vsak delovni dan med 9. in 15. uro na
tel. 01/43-45-873 ali na e-naslovu: koc3@sklad-kadri.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan med 9. in 15. uro na naslovu Dunajska
cesta 20, 1000 Ljubljana, pri Zoranu Kotolenku, vodji
sektorja I.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi
z razpisom bodo enkrat tedensko objavljeni na spletnem
naslovu sklada www.sklad-kadri.si. Izvajalec javnega
razpisa v okviru dodatnih informacij ne tolmači velikosti
potencialnih prijaviteljev oziroma partnerjev v skladu
s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014. Sklad
bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno
dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
Obrazec št. 1:
Prijavni obrazec
Obrazec št. 2:
Finančni načrt
Obrazec št. 3a: Izjava partnerjev o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev
ter izjava o partnerstvu
Obrazec št. 3b: Partnersko podjetje in »shema
za usposabljanja«
Obrazec št. 4:
»de minimis« – Izjava o prejetih
pomočeh enotnega podjetja
Priloga št. 1
Vzorec pogodbe o sofinanciranju
projekta
Priloga št. 2
Vzorec partnerskega sporazuma
o sofinanciranju projekta
Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski
sklad Republike Slovenije
Št. 8023-2/2019-5

Ob-2387/19

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), 10. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni
list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Ustanovitvenega akta

Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 170/17 z dne 31. 3.
2017), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
(Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), Uredbe
o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17),
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187,
z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. 6. 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev
za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine
in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče
poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi
Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (Uradni list EU L, št. 156 z dne 20. 6. 2017,
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter
načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18), Splošnih
pogojev poslovanja sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in
dop. z dne 23. 9. 2016 (v nadaljevanju: Splošni pogoji
sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z dne
19. 3. 2015 s spr. in dop., Poslovnega in finančnega
načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za
leti 2016 in 2017 s spr. in dop. (postavke za leto 2017),
Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018 in 2019 s spr. in dop.
(postavke za leti 2018 in 2019), Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju
2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne
10. 10. 2013 s spr. z dne 23. 6. 2016 in 13. 10. 2016),
Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti
pomurske regije v obdobju 2010–2019 (sklep Vlade RS,
št. 30301-6/2017/3 z dne 14. 9. 2017), Spremenjenega
programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 (sklep Vlade RS št. 30301-2/2016/4
z dne 23. 6. 2016), Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (sklep
Vlade RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013 s spr.
z dne 23. 6. 2016), Sklepa Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja
z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in
64/16), Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020
(št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015 s spr. in dop.),
Poslovnega načrta izvajanja ugodnih razvojnih kreditov
za investicije na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter Slovenskega regionalno razvojnega sklada, avgust
2016, Pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo št. C2130-16-900001 o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na
problemskih območjih v letih 2016 in 2017 z dne 29. 11.
2016, Dodatka št. 1 k tej pogodbi z dne 20. 6. 2017, Dodatka št. 2 k tej pogodbi z dne 7. 12. 2017, Dodatka št. 3
k tej pogodbi z dne 15. 3. 2018 ter Dodatka št. 4 k tej
pogodbi z dne 12. 9. 2018, Pogodbe z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo št. C2130-18-900001
o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni
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krediti za investicije na problemskih območjih v letih
2018 in 2019 z dne 28. 9. 2018 ter soglasja Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo k javnemu razpisu
št. 3030-5/2016-235 z dne 6. 6. 2019, objavlja
javni razpis
za razvojna posojila na problemskih in obmejnih
problemskih območjih – BP3
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 11.529.735,99 EUR, ki
je razdeljen kot sledi v nadaljevanju:
Znesek v EUR
Skupno 11.529.735,99 EUR,
od tega:
7.249.735,99 EUR
2.160.000,00 EUR
2.120.000,00 EUR

Za leto
2019

Oblika sredstev Vir sredstev
Posojilo
Proračun RS

Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo

za obmejna problemska območja
za problemsko območje Pokolpja
za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih
podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne
učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.
Razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na:
– konkurenčnost,
– zaposlitvene možnosti.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
z navodili za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec BP,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec posojilne pogodbe in
– vzorec ovojnice.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki
so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev
mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo,
s katero pod kazensko pravno in materialno pravno
odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev
ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi
sredstev pa se odpravi.
Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov
za leto 2018.
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in
zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta,
takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.

6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
7. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge bonitetno
oceno, določeno na podlagi podatkov iz EBONITETE.SI,
najmanj 5. V kolikor bonitetna ocena ni razvidna v EBONITETE.SI, jo mora vlagatelj proti plačilu pridobiti sam
pri isti bonitetni družbi.
8. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti dokazila.
9. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
10. Vlagatelj mora imeti plačane vse obveznosti do
zaposlenih, evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. V ta namen predloži
potrdilo, ki ga izda Finančna uprava RS in ni starejše od
meseca dni od dneva oddaje vloge.
11. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada
oziroma ob odpiranju vloge zamuda s plačilom zapadlih
obveznosti ni daljša od 90 dni.
12. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po
podprogramu ne sme presegati 1.000.000,00 EUR.
13. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 98.816.938,94 EUR na dan
31. 12. 2018.
14. Vlagatelj mora za izvedbo projekta imeti vsa
ustrezna dovoljenja (npr. pravnomočno gradbeno dovoljenje) oziroma soglasja.
15. Vlagatelj mora imeti delež skupnega kapitala
v letu 2018 v obveznostih do virov sredstev večji od
15,00 %.
16. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
17. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem
postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku
finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
18. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem po-
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slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.
19. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko
podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Uredba o skupinskih izjemah, (2) v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to
pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma
je prestrukturiranje neuspešno zaključil.
20. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen projekt.
2.1 Pogoji po podprogramu B4.1 – Problemska območja – po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči
BE02-2399245-2014/II z dne 24. 1. 2018.
Pogoji po podprogramu B4.1
1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se
šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza
v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are,
ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta,
izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča,
pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
2. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni
razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko
dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata
(poslovne enote ali podružnice). V primeru, da se projekt
nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo
vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oziroma poslovno enoto najkasneje do vložitve
prvega zahtevka za črpanje sredstev oziroma v primeru
novogradnje najkasneje do zaključka projekta.
3. Vlagatelj mora prijaviti projekt, ki je povezan
z eno izmed naslednjih možnosti:
– vzpostavitev nove poslovne enote, pri čemer je za
velika podjetja na območju Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije potrebno upoštevati, da nova dejavnost
ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po
Standardni klasifikaciji dejavnosti kakor dejavnost, ki se
je prej izvajala v podjetju na zadevnem območju;
– razširitev zmogljivosti obstoječe proizvodnje in
storitve;
– diverzifikacija proizvodnje ali storitve na proizvode ali storitve, ki na upravičenem območju prej niso bili
proizvajani oziroma izvajani, pri čemer morajo upravičeni
stroški za najmanj 200 % presegati knjigovodsko vrednost
sredstev (upošteva se vrednost v poslovnem letu pred začetkom del), ki se ponovno uporabijo. Za velika podjetja
na območju Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije
je potrebno upoštevati še, da nova dejavnost ne spada
v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Standardni
klasifikaciji dejavnosti kakor dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju na zadevnem območju;
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa, pri čemer je za velika podjetja potrebno upoštevati, da upravičeni stroški presegajo znesek
amortizacije sredstev, povezanih s posodobljenim proizvodnim oziroma storitvenim procesom, v zadnjih treh
poslovnih letih.
4. Vlagatelj mora prijaviti začeten projekt, ki more
izpolnjevati sledeče pogoje:
– projekt more biti povezan z nakupom opredmetenih in/ali neopredmetenih osnovnih sredstev od poslovno ali zasebno nepovezane osebe;
– vse transakcije morajo potekati pod tržnimi pogoji.
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5. Vlagatelj v obdobju dveh let pred oddajo vloge ni smel prenehati z enako ali podobno dejavnostjo
v Evropskem gospodarskem prostoru, ali v trenutku oddaje vloge imeti konkretne načrte za zaprtje takšne dejavnosti v obdobju do dveh let po dokončanju prijavljenega projekta po tem razpisu na zadevnem območju, kot to
določa točka d) 13. člena Uredbe o skupinskih izjemah.
Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne
številčne oznake SKD 2008 po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti.
6. Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake ali
podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote
v eni pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (začetna poslovna enota) v poslovno
enoto v drugi pogodbenici Sporazuma o Evropskem
gospodarskem prostoru, v kateri se izvede naložba, ki
prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč), če
upravičenec pred dodelitvijo pomoči potrdi, da ni izvedel
premestitve enake ali podobne dejavnosti ali njenega
dela v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala začetna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh letih pred zahtevkom za pomoč, in se zaveže, da tega ne
bo storil še dve leti po zaključku začetne investicije, za
katero prosi za pomoč. Za prenos iz prejšnjega odstavka
se šteje, če se izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti
in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja
za isti namen in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste
strank, pri tem pa nastane tudi izguba delovnih mest pri
enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih
enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru.
Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeto
v istem razredu (štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične
klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2
in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor
tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih
(UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1).
7. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene
oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
– na področju, kadar je pomoč pogojena s tem, da
se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
8. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom, ko je pomoč neposredno
vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje
distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov
študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje
novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim
z izvozom.
9. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
10. Sredstva se dodeljujejo po obrestni meri, ki je
nižja od veljavne referenčne obrestne mere za izračun
državne pomoči, zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju oziroma v skladu regionalno shemo državnih pomoči.
11. Intenzivnost regionalnih državnih pomoči do
31. 12. 2020:
– delež pomoči za velika podjetja je 10 % za Zahodno Slovenijo in 25 % za Vzhodno Slovenijo,
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– delež pomoči za srednja podjetja je 20 % za Zahodno Slovenijo in 35 % za Vzhodno Slovenijo,
– delež pomoči za mala podjetja je 30 % za Zahodno Slovenijo in 45 % za Vzhodno Slovenijo.
12. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto
ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po
pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi
s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za
to pomoč v skladu z regionalno shemo državnih pomoči.
13. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj
plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za posojilo
veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim
zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal posojilodajalcu.
14. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je že
prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti
vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri
bo oziroma je pridobil sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh
sredstev. V kolikor sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, mora to nemudoma sporočiti.
15. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so
v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto
državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
16. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo
le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj
enega od naslednjih pogojev, ki ga mora dokazati s priloženo analizo, iz katere je razvidna možnost izvedbe
projekta s prejetimi sredstvi Sklada in brez njih:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal;
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki;
– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal
čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta;
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal;
– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
2.1.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu B4.1
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
– pravna oseba, in sicer:
– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba,
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba,
– komanditna delniška družba,
– evropska delniška družba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah,
registrirani kot zadruga.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1.
2018.
2.1.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu B4.1:
– mikro,
– mala,
– srednja,
– velika.
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Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati
podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh
podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja,
ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb
z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.1.3 Upravičene in neupravičene dejavnosti po
podprogramu B4.1
Po javnemu razpisu so upravičene dejavnosti projektov s področja gospodarstva, razen tistih, ki so v tej
točki razpisa opredeljene kot neupravičene.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Neupravičene dejavnosti po podprogramu B4.1
Neupravičene glavne dejavnosti vlagatelja in projekta, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, so:
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in
socialna politika skupnosti,
– 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno
skupnost,
– 94 Dejavnost članskih organizacij,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
2.1.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu B4.1
– obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem,
Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava,
Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče,
Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesni-
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ca, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna,
Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne
na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju,
Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič,
Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi,
Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje
pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava,
Vuzenica, Zavrč in Žetale),
– problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Črnomelj),
– problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.
Projekti iz občin Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič in Črnomelj so prvenstveno upravičeni do sredstev, ki so na razpolago za problemsko
območje Pokolpja, iz kvote obmejnih problemskih območij pa le v kolikor bodo sredstva na tem sklopu še na

Kategorija stroškov

Nakup poslovnih zgradb/drugih
poslovnih prostorov

razpolago. Sklad bo informacijo, ko bodo sredstva za
problemsko območje Pokolpja pošla, objavil na spletni
strani, skupaj s podatkom o obsegu preostalih razpoložljivih sredstev za obmejna problemska območja.
2.1.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu B4.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge
na razpis.
2.1.6 Stroški po podprogramu B4.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 75 % upravičenih stroškov. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25 %, ki ne smejo vključevati
javnih sredstev. Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko
pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v datumu, vse glede na vrsto
omejitve).

Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Dovoljeni delež
v projektu %
Nepremičnine morajo biti ob nakupu
v celoti hipotekarnih bremen ter
osebnih služnosti proste.

Gradnja poslovnih zgradb/drugih
poslovnih prostorov
Adaptacija in rekonstrukcija poslovne
zgradbe
Neopredmetena sredstva (nakup
Delež od vrednosti projekta
patentov, licenc, blagovnih znamk,
znanja ali nepatentiranega
tehničnega znanja)
Nova oprema
Rabljena oprema
Samo za MSP*
Nakup rabljene opreme ne sme
biti predhodno sofinanciran z javnimi
sredstvi.
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
Samo za MSP*
Nakup rabljenih strojev ne sme
biti predhodno sofinanciran z javnimi
sredstvi.

Datum rabljene
opreme/strojev po

20 %

1. 1. 2015

1. 1. 2015

*MSP – mikro, majhna in srednje velika podjetja

Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev
zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih
kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 % od
odobrenega posojila, pri čemer je potrebno upoštevati
omejitve na posamezni kategoriji stroškov.
DDV ni upravičen strošek po javnem razpisu.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.1.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B4.1

Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati
25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila
pa 1.000.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti
35.000,00 EUR.
2.1.8 Posojilni pogoji po podprogramu B4.1
1. Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01 % letno.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo polletno (za
obdobje med 1. 1.–30. 6. ter 1. 7.–31. 12.).
– Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja posojila.

2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
od
do
25.001,00
1.000.000,00

Moratorij v mesecih
od
do
0
24

Skupna doba vračanja v mesecih
108 mesecev oziroma največ do 30. 6. 2028
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Št.

– Skupna doba vračanja posojila je največ do
108 mesecev oziroma največ do 30. 6. 2028.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 24 mesecev moratorija.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša
skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more
znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja.
V kolikor se odpove moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.
2.1.9 Cilji vlagatelja po podprogramu B4.1
– posodobitev tehnologije,
– izboljšava proizvodnje,

Oblika zavarovanja

Hipoteka z vpisom na 1. mesto – predmet
projekta
Zastava premičnin – predmet projekta
Hipoteka z vpisom na 1. mesto na
nepremičninah v lasti vlagatelja, ki
niso predmet projekta
Depozit
Bančna garancija
Hipoteka z vpisom na 1. mesto na
nepremičninah, ki niso predmet projekta
Hipoteka z vpisom na 2. mesto na
nepremičninah, ki niso predmet projekta
Zavarovanje posojila pri zavarovalnici
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– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
– uvedba novih delovnih mest ter
– ohranitev delovnih mest.
2.2 Pogoji zavarovanja
1. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
2. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje
menic.
3. Upravičenci morajo posojilo zavarovati tudi
z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
4. Poleg predhodno navedene oblike zavarovanja
mora vlagatelj izbrati eno ali več oblik zavarovanja, ki
so skupaj z omejitvami tabelarično prikazane v nadaljevanju.

Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor Delež
Boniteta Opombe
od do
Obvezno za vse vlagatelje, razen
1,00
100
5
10
v primeru zavarovanja po Splošnih
1,00
100
5
10 pogojih sklada
Obvezno dodatno zavarovanje
za vlagatelje z boniteto 5–7, razen
v primeru zavarovanja po Splošnih
1,00
50
5
7
pogojih sklada. Za ugotavljanje
vrednosti nepremičnin se upošteva
vrednost GURS-a.
1,20
100
5
10
1,01
100
5
10
2,00

100

5

10

3,00

100

5

10

1,00

100

5

10

Pomen omejitve posamezne oblike zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med višino zaprošenega posojila in vrednostjo predlaganega zavarovanja.
– Delež – je maksimalni delež posameznega oblike
zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila
– Boniteta od do – je omejitev, vezana glede na
bonitetno oceno vlagatelja
5. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih
zavarovanja, ki so objavljena v Razpisni dokumentaciji.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.3 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega
zastopnika, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, kadar podpis pogodbe ni pri predstavniku
Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v eni izmed naslednjih oblik, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na

Zavarovanje posojila po Splošnih
pogojih sklada

nepremičninah in/ali neposestne zastavne pravice na
premičninah s klavzulo neposredne izvršljivosti oziroma drugi ustrezni obliki glede na obliko zavarovanja
posojila.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Stroški zavarovanja posojila bremenijo vlagatelja.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.4 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 75 dni od dneva
sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad
s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi
podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za
črpanje in posojilno pogodbo in se izvede na podlagi
pisnega zahtevka za črpanje, ki ga mora upravičenec
oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na
dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo
upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega
posojila.
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2.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme
v uporabo.
3. Upravičenec mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo
o projektu.
4. Upravičenec mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu BP3, skupaj s pripadajočimi prilogami.
Vloga mora vsebovati sledeča dokazila:
1. Izpolnjen prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja.
2. Investicijsko dokumentacijo, tj. poslovni načrt,
ki ne sme biti starejši od enega leta od datuma oddaje
vloge in mora vsebovati osnovne podatke o vlagatelju,
njegovi dejavnosti, opis in lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza
tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga,
reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta
na okolje), predstavitev finančnega dela projekta, pri čemer morajo biti vsi finančni izračuni izdelani za obdobje
vračila oziroma do vključno 31. 12. 2028.
3. V primeru gradbenih del pravnomočno gradbeno
dovoljenje oziroma izjava, da gradbeno dovoljenje ni
potrebno, da pa ima upravičenec vsa potrebna soglasja
in dovoljenja.
4. Dokazilo za druga sredstva v finančni konstrukciji
(npr. izjava vlagatelja za lastna sredstva, kopija sklepa/odločbe za druga javna sredstva, dokazila za druga
posojila).
5. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do zaposlenih in države, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. Najemna pogodba, v kolikor vlagatelj ni lastnik
prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta
ter soglasje solastnika k izvedbi projekta.
7. Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom Sklada in
brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje
pogoja iz 16. točke 2.1. poglavja tega razpisa. Vlagatelji
v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer
enega, ki upošteva pridobljeno posojilo po tem razpisu,
in drugega, ki tega posojila ne vključuje.
8. Vlagatelji, katerih finančni izkazi za leto 2018,
ob oddaji vloge na javni razpis še ne bodo objavljeni,
morajo k vlogi priložiti le-te sami.
9. Priloge glede na izbrano obliko zavarovanja.
V primeru predloga zavarovanja posojila po Splošnih
pogojih sklada (depozita, bančne garancije, hipoteke
na nepremičnini, zavarovanja pri zavarovalnici) mora
vlagatelj predložiti ustrezna dokazila za podani predlog
zavarovanja posojila (npr. zavezujoča izjava/namera
banke o izdaji bančne garancije, potrdilo zavarovalnice
o sprejemu posojila v zavarovanje, dokazila o sredstvih
za zavarovanje posojila z depozitom, cenitev nepremičnine) glede na Navodila o pogojih zavarovanja.
10. Priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso
obvezne, v kolikor so priložene, se zanje lahko pridobi
točke (pogodbe, pisma o nameri za prodajo izdelkov, ki
so predmet projekta).
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila ipd.
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3.2 Oddaja vloge
1. Vloga se odda pisno, in sicer na sledeč način:
– Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na
naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno
opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga BP3«.
V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije,
Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga
oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti
ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga
oddana do posameznega roka, do 14. ure.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski
naslov: info@regionalnisklad.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka,
in sicer:
1. rok do 19. 7. 2019,
2. rok do 30. 8. 2019,
3. rok do 15. 10. 2019,
4. rok do 29. 11. 2019.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po
sledečih kriterijih:
– Po programu B4.1 – Problemska območja – po
pravilih državnih pomoči
– regionalni vidik lokacije investiranja – skupno
največ 30 točk,
– tržni in ekonomski elementi projekta – skupno
največ 50 točk,
– ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk.
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne
dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki
iz delovnega področja razpisa, ki jih na podlagi soglasja
direktorja k sodelovanju povabi Komisija za obravnavo
vlog. O delu Komisije za obravnavo vlog se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni
dan po izteku roka za oddajo vlog.
5. Odpiranje vlog ni javno.
6. Komisija za obravnavo vlog bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozvala
k dopolnitvi.
7. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana
pisno priporočeno ali osebno.
8. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen prijavni obrazec BP in investicijsko doku-
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mentacijo oziroma poslovni načrt, sicer se vloga zavrže
kot nepopolna.
9. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali
ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
10. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril za ocenjevanje.
Komisija za obravnavo vlog bo na podlagi povprečnih
ocen vlogo razvrstila glede na število doseženih točk.
Prednost pri izboru za odobritev sredstev bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk, do porabe
razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene
zavrnejo.
11. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk,
bo prednost imela vloga, ki je oddana prva, pri čemer
se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več
istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo
imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno,
Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni
navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje
uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za
obravnavo vlog predlagala odobritev sredstev v obsegu
še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne
konstrukcije projekta.
12. Vloge, prispele po zadnjem razpisanem roku
oziroma po zaprtju razpisa, bodo zavržene in vrnjene
vlagateljem.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije za obravnavo vloge o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti
do vključno 500.000,00 EUR odloči direktor Sklada. Pri
odobritvah nad 500.000,00 EUR je potrebno še predhodno soglasje Nadzornega sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti.
4. Merila za ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje vlagateljev.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 430-22/2019

Ob-2323/19

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13, 81/16) in sklepa
župana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev
»Noč pred nočjo 2019 in Zagorska noč 2019«
ob občinskem prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev ob občinskem
prazniku Občine Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo 2019«, ki bo 2. avgusta 2019 in
– »Zagorska noč 2019«, ki bo 3. avgusta 2019.
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Obe prireditvi obsegata organizacijsko-tehnični del
in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in
programski del in izvedbo projekta kot celote za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od
razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le
programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo
izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– pridobiti vsa dovoljenja za izvedbo prireditev,
– organizirati in izvesti program prireditve v celoti
(dogovori z izvajalci, tehnično in prireditveno opremo za
izvedbo programa itd.). Za prireditev »Noč pred nočjo
2019« s postavitvijo enega odra pred gasilskim domom
Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto in za
prireditev »Zagorska noč 2019« s pripravo dveh odrov.
En oder pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto (ta je postavljen že za prireditev »Noč pred nočjo 2019«) in drugi oder pred tržnico
»Pod uro« v Zagorju ob Savi,
– glasbeni program prireditev »Noč pred nočjo
2019« in »Zagorska noč 2019«,
– poskrbeti za logistiko izvedbe prireditve (postavitev odrov, ograj itd.),
– zagotovitev varnostne in redarske službe skladno
z varnostnimi predpisi,
– zagotoviti nujno medicinsko pomoč,
– zagotoviti ustrezno gostinsko ponudbo na prireditvah,
– zagotoviti zadostno število kadrov za uspešno
izvedbo prireditev,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– zavarovanje prireditev,
– ter ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki
bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih
sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu
podobnih prireditev.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev,
ki je na razpolago za sofinanciranje prireditev »Noč pred
nočjo 2019« in »Zagorska noč 2019«, znaša za obe
prireditvi največ 70.000,00 EUR in je zagotovljena v proračunu za leto 2019. Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ v višini
razpisanih sredstev.
4. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo
izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo
prireditev,
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– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne
energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in drugo reklamiranje.
5. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, v zaprti ovojnici.
Na ovojnici mora biti naslov naročnika z vidno oznako
»Ne odpiraj – JR »Noč pred nočjo 2019« in »Zagorska
noč 2019«« ter ime in naslov ponudnika na hrbtni strani
ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 1. 7.
2019 do 12. ure v sprejemno pisarno občine ali pred
navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele
v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 2019 ob 13. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
6. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda
občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
7. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne
informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Nataša
Jerman Rajh (03/56-55-725).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 600-0009/2019-201

Ob-2338/19

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o vrednotenju
mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin,
17/2012, 10/2014, 53/2014) objavlja Občina Ravne na
Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na
Koroškem za leto 2019, v okvirni višini 3.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo
izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in
projektov.
3. Osnovna razpisna področja tega razpisa je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in
projektov, ki:
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
– vključujejo zastopanje in uveljavljanje interesov
mladih,
– vključujejo informativna središča in druge oblike
informiranja ter svetovanja mladim,
– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,

– vključujejo programe za preprečevanje uživanja
drog in drugih nevarnih substanc,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski
programi in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru
ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje
odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj
znanstvenega značaja.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna
vsem mladim v Občini Ravne na Koroškem.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in
projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva,
zveze, zasebniki, mladinski sveti in druge organizacije,
ki so nosilci programov in projektov, namenjenim izključno mladim med 15. in 29. letom. Sofinancirajo se mladinski programi oziroma projekti, ki so ovrednoteni višje.
4.2. Pogoji sofinanciranja
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci mladinskih
programov in projektov, ki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na
Koroškem;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem);
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev
iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.
4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jo
imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa, znaša 3.000 €.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru posameznega
programa bodo upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni
v prilogi 19. člena Pravilnika o vrednotenju mladinskih
programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na
Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih
kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.
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7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.
8. Razpisni rok: razpis se prične 7. 6. 2019 in se
zaključi 3. 7. 2019.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor programov oziroma
projektov,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 3. 7. 2019 oddati na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – mladina 2019«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime
in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem,
tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge,
odpiranje prispelih ponudb bo 4. 7. 2019 ob 15.15, na
sedežu Občine Ravne na Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 430-16/2019

Ob-2361/19

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 111/13, 33/17), Uredbe o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15, 76/17), Tehničnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda (Uradni list RS, št. 3/14), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16) in Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 30/15), objavlja Občina Zagorje ob Savi
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javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa
malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih
črpališč za komunalne odpadne vode v Občini
Zagorje ob Savi v letu 2019
l. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega
razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih (posameznih ali skupnih) komunalnih čistilnih naprav (v
nadaljevanju: MKČN) do 50 PE (populacijski ekvivalent)
na območju Občine Zagorje ob Savi oziroma dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa hišnih črpališč za komunalne
odpadne vode (v nadaljevanju: hišna črpališča) na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna
priključitev na javno kanalizacijo (aglomeracije 7514 –
Loke pri Zagorju in 7622 – Zagorje ob Savi).
III. Upravičenci
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni
upravičen.
Naložba mora biti pred vložitvijo vloge zaključena.
MKČN
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki oziroma imetniki stavbne pravice na
obstoječih stanovanjskih objektih zgrajenih pred letom
2003 na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi, objekti pa se
nahajajo:
– izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja,
v objektu pa je prijavljeno stalno prebivališče;
– znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičena tudi društva,
ki imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, za objekt, ki je
v lasti društva, namenjen izvajanju društvene dejavnosti
in se nahaja na območju Občine Zagorje ob Savi:
– izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja;
– znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
Hišna črpališča
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje hišnega črpališča so upravičeni
lastniki oziroma solastniki oziroma imetniki stavbne pravice na obstoječih stanovanjskih objektih na območju
Občine Zagorje ob Savi, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Zagorje ob Savi, kjer je zgrajena javna
kanalizacija in je obvezna priključitev na javno kanalizacijo (aglomeracije 7514-Loke pri Zagorju in 7622-Zagorje ob Savi), ker ni možna izgradnja gravitacijskega
kanalizacijskega hišnega priključka.
IV. Okvirna višina: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019, pod proračunsko postavko PP 91217 – Sofinanciranje malih
čistilnih naprav, in sicer v višini 7.000,00 EUR. Sredstva
se bodo dodeljevala do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev, potem se javni razpis zapre.
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V. Višina subvencije
MKČN
Višina subvencije za posamezno MKČN je 40 %
upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR
za posamezno stavbo.
V primeru sofinanciranja skupne MKČN za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije (do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR)
upravičena vsaka posamezna stavba, vendar seštevek
vseh subvencij za skupno MKČN ne sme presegati 40 %
vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno MKČN.
Višina subvencije za posamezno MKČN za objekte
v lasti društev je 100 % upravičenih stroškov z DDV, ki
vključujejo tudi gradbena dela.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme,
– strošek gradbenih del (*velja samo za objekte
v lasti društev),
– strošek Poročila o prvih meritvah za MKČN
z zmogljivostjo do 50 PE,
– strošek geološko geotehničnega poročila.
Hišna črpališča
Višina subvencije za posamezno hišno črpališče
je 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ
300,00 EUR za posamezno stavbo.
V primeru sofinanciranja skupnega hišnega črpališča za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije
(do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ
300,00 EUR) upravičena vsaka posamezna stavba, vendar seštevek vseh subvencij ne sme presegati 40 %
vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno hišno
črpališče.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme vključno z DDV.
Pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje
mora biti v celoti poravnan komunalni prispevek za priklop na javno kanalizacijo.
VI. Pogoji in merila za pridobitev sredstev: pogoji in
merila za pridobitev sredstev so podrobneje opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pisemskih ovojnicah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis MKČN oziroma
hišna črpališča 2019« od objave razpisa do vključno
29. 11. 2019. Na zadnji strani pisemske ovojnice morajo biti navedeni podatki vlagatelja vloge (ime in priimek,
naslov).
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana
zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali
oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog: odpiranje ter
obravnavo vlog bo izvedla posebna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala
enkrat mesečno, in sicer vsako prvo delovno sredo
v mesecu za vloge prispele v preteklem mesecu. Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od
odpiranja vlog. Z upravičenci bo sklenjena pogodba za
dodelitev nepovratnih sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi
z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na Občini Zagorje ob Savi –
Sprejemna pisarna, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi
po elektronski pošti.
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X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo: za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko za tehnična vprašanja
obrnete na Iva Vrtačnika na tel. 03/56-55-703 ali po
e-pošti: ivo.vrtacnik@zagorje.si oziroma Milana Fakina
na tel. 03/56-67-704 ali po e-pošti: milan.fakin@komunala-zagorje.si. V primeru pravnih vprašanj pa se lahko
obrnete na Majo Sluga na tel. 03/56-55-715 ali po e-pošti: maja.sluga@zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 354-0017/2019

Ob-2372/19

Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem
partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN, 57/11), 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16)
in 21. in 22. člena Odloka o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 21/2019), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne službe 24-urne
dežurne pogrebne službe v Občini Vojnik
Naročnik: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24urne dežurne pogrebne službe v Občini Vojnik.
2. Vrsta postopka: konkurenčni postopek s pogajanji.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: pet let po
sklenitvi koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja
še za pet let.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Vojnik: www.vojnik.si/.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis – koncesija 24-urna
dežurna služba«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 8. 7. 2019
do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za
oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
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Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Tanja Golec Prevoršek,
tel. 03/78-00-628, e-pošta: pravna.sluzba@vojnik.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: pravna.sluzba@vojnik.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja
objavil na spletni strani Občine Vojnik: www.vojnik.si/.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Vojnik.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno
merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji
za predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno
dokumentacijo in izdal sklep o priznanju sposobnosti.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka
za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki
izvedel še pogajanja.
Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Vojnik
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Razpisi delovnih mest
Ob-2324/19
Şvet zavoda Centra za varstvo in delo Golovec,
Na Golovcu 2, 3000 Celje, na podlagi sklepa št. 1, 15.
seje, dne 22. 5. 2019 in skladno z določili tretjega odstavka 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
s spremembami) ter 30. in 31. člena Statuta Centra za
varstvo in delo Golovec Celje (čistopisa, sprejetega dne
8. 12. 2016) objavlja razpis za prosto delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje
pogoje, navedene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu:
– doseženo morajo imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– opravljen strokovni izpit s področja socialnega
varstva,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje.
Ob prijavi mora kandidat/kandidatka predložiti tudi:
– svoj program razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– življenjepis z navedbo strokovnih referenc in delovnih izkušenj.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora
pa tega opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka
opravljanja nalog direktorja/direktorice, sicer mu/ji mandat preneha na podlagi zakona.
Z imenovanim/imenovano direktorjem/direktorico
bo sklenjeno delovno razmerje za čas trajanja mandata, ki traja 5 let.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati/kandidatke poslati priporočeno po pošti ali dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako »Ne
odpiraj – prijava na razpis«, na naslov Svet zavoda
Centra za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000
Celje, do 17. 6. 2019.
Nepopolne in nepravočasne vloge bodo izločene
in zavržene. Kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa
obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Centra za varstvo
in delo Golovec Celje
Št. 1002-0002-2019

Ob-2340/19

Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) ter sklepa Sveta Zavoda SVZ Hrastovec
št. 53/2019 s 5. redne seje, razpisuje prosto delovno
mesto

direktorja/direktorice
Socialno varstvenega zavoda Hrastovec
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje še pogoje, določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti
socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana
s socialno varstveno dejavnostjo ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV,
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec.
Direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve ali druge alineje imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga
določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za direktorja/ico
imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa
za vodenje, moral/a pa ga bo opraviti najkasneje v enem
letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega
programa ne opravi v roku, mu/ji mandat na podlagi
zakona preneha.
Kandidati/ke pisne prijave z življenjepisom, z dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev (dokazilo o izobrazbi,
dokazilo o 5 letnih delovnih izkušnjah na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je
povezana s socialno varstveno dejavnostjo (prva alineja),
dokazilo o 20 letnih delovnih izkušnjah, od tega najmanj
5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ
Hrastovec (druga alineja), informacija oziroma dokazilo
o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda ter lastno vizijo razvoja SVZ Hrastovec za
mandatno obdobje), pošljejo v zaprti kuverti na naslov:
SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, z oznako »Svet zavoda –
Razpis za direktorja/direktorico«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. O izbiri
bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom. Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Mandat direktorja začne teči z dnem, ko izda soglasje
k njegovemu/njenemu imenovanju minister, pristojen za
socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
Svet zavoda SVZ Hrastovec
Su KS 37/2019-3

Ob-2342/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev 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. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– 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 postopku, 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/europass/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 izvolitev 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
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva 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 prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, 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, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-2344/19
Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 36/04) in na podlagi 35. člena statuta
Doma upokojencev Postojna Svet zavoda Doma upokojencev Postojna razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/-ice
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
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– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba
v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge
družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit po zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda v skladu s tretjim in četrtim odstavkom
56. člena zakona o socialnem varstvu in predložen program dela Doma upokojencev Postojna,
ali
– višja izobrazba v skladu z 69. členom Zakona
o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda v skladu s tretjim in četrtim odstavkom
56. člena Zakona o socialnem varstvu in predložen program dela Doma upokojencev Postojna.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Pisne ponudbe z dokazili izpolnjevanja pogojev
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na zgornji naslov
z oznako »Prijava za razpis za direktorja«. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Doma upokojencev Postojna
Ob-2358/19
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11,
40/12 – ZUJF 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17) in 31. člena Zakona o izobraževanju
odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Svet zavoda Ljudske
univerze Sežana razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
direktorja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja – ZOFVI in Zakon o izobraževanju
odraslih.
– visokošolska izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),
– pedagoško andragoška izobrazba,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidat/-ka mora imeti andragoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o delovnih izkušnjah,
potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo in ne sme biti starejše od
30 dni) in potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat-ka
ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni), življenjepis in program vodenja in vizije razvoja zavoda za obdobje 5 let. Prijavo z dokazili pošljite
v 15 dneh na naslov Ljudska univerza Sežana, Bazovi-
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ška cesta 9, 6210 Sežana, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja/-ico«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Sežana
Ob-2369/19
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec, objavlja na podlagi 24., 25., 26., 27.,
28., 29., 30. člena Statuta JKP Žalec, d.o.o. razpis za
delovno mesto
direktorja podjetja
Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima VII. stopnjo izobrazbe (dosedanja univerzitetna izobrazba oziroma II. stopnja bolonjskega študija) tehnične smeri ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja gospodarskih družb,
– da ima sposobnost za delo z ljudmi, organiziranje
in vodenje.
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopijo dokumenta, ki izkazuje državljanstvo,
– potrdilo o izobrazbi,
– dokazilo o petletnih delovnih izkušnjah na področju vodenja gospodarskih družb.
Kandidati morajo k prijavi predložiti tudi pisni predlog vizije razvoja in delovanja podjetja.
Direktorja imenuje in razrešuje na predlog razpisne
komisije po predhodno opravljenem javnem razpisu svet
ustanoviteljev. Direktor je imenovan za 4 leta.
Prijave s potrebnimi dokazili, vizijo razvoja in delovanja podjetja in življenjepisom posredujete na naslov: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Razpisna
komisija, Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec. Rok prijave do
24. 6. 2019, s pripisom (Ne odpiraj – razpis za direktorja
podjetja).

V izbirnem postopku bomo preverili usposobljenosti
kandidatov, ki na podlagi priloženih dokazil izpolnjujejo
razpisne pogoje.
Po izteku roka bo razpisna komisija izmed prijavljenih kandidatov izbrala enega ali več kandidatov, ki ustrezajo razpisnim pogojem ter jih predlagala v imenovanje
svetu ustanoviteljev.
Če nihče izmed prijavljenih kandidatov ne bo ustrezal razpisnim pogojem oziroma, če svet ustanoviteljev
ne izbere nobenega od predlaganih kandidatov, se razpis ponovi.
Odločitev o izbiri mora biti sprejeta v roku 30 dni
po poteku roka za prijave na razpis. O odločitvi izbire
se s pravnim poukom obvesti vse kandidate, ki so se
prijavili na razpis.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ob-2375/19
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije
na predlog notarke Mete Zupančič iz Ljubljane razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Meti Zupančič iz Ljubljane
(za določen čas, za čas nadomeščanja notarske
pomočnice na porodniškem dopustu)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika,
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

36 / 7. 6. 2019 /

Stran

1283

Druge objave
Ob-2371/19
Obvestilo
o javnem pozivu Vlade Republike Slovenije
kandidatom za predstavnike ustanovitelja
v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije –
ŠIFRA – 013-14/2019
Ministrstvo za kulturo poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo na javnem pozivu Vlade Republike Slovenije za štiri člane Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije za štiriletni mandat 2019–2023,
v skladu z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11; v nadaljnjem besedilu: ZSTAgen).
Kandidati pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici
z označbo: »Ne odpiraj – prijava za člana nadzornega
sveta STA«, na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 30 dni po objavi. Prijavo je možno oddati tudi v glavni (oziroma sprejemni)
pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana,
med uradnimi urami, ki so objavljene na spletni strani
Ministrstva za kulturo.
Besedilo javnega razpisa bo 7. 6. 2019 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi_za_predstavnike_ustanovitelja/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 35430-1/2017-2

Ob-2325/19
Obvestilo

o zaključku Javnega poziva 47SUB-EPPO17
Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim
podjetjem za izvedbo energetskega pregleda
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne
pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 20/17), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-3/2017-6

Ob-2326/19
Obvestilo

o zaključku Javnega poziva 49SUB-SOOB17
Nepovratne finančne spodbude občanom
za naprave za samooskrbo z električno energijo
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne
spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo (Uradni list RS, št. 18/17 in 53/18), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-5/2017-6

Ob-2327/19
Obvestilo

o zaključku Javnega poziva 54SUB-OB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne

spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 56/17, 39/18, 57/18,
84/18 in 30/19), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-11/2019-1

Ob-2328/19

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE;
v nadaljnjem 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),
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2
z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani: https://www.
ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf;
v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko
sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada za leto 2019, potrjenega
skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije
s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019,
v skladu s Shemo de minimis pomoči »Spodbude za
okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih
oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I)
z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne
23. 5. 2019, (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/Pravilnik.pdf),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem
besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 75SUB-EPPO19
Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo
energetskega pregleda ali za uvedbo sistema
upravljanja z energijo
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude v obliki »de minimis« pomoči (v nadaljnjem
besedilu: nepovratna finančna pomoč) podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (v nadaljnjem besedilu: energetski
pregled) ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo.
Energetski pregled mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega
pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o metodologiji), uvedba sistema upravljanja z energijo pa skladno s standardom SIST EN ISO
50001.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani
z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja
ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in
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z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje
energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih
koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za
oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede
na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.
Namen javnega poziva je tudi uvedba sistema
upravljanja z energijo, skladno s standardom SIST EN
ISO 50001, s katerim podjetja vzpostavijo sisteme in
postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo sistematično upravljanje z energijo z namenom
zmanjšanja stroškov za energijo in zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov. Sistematično upravljanje z energijo
je pomemben vidik poslovanja podjetja, ki ima pozitivne
finančne učinke in predstavlja delovanje podjetja v smeri
trajnostnega razvoja.
Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za:
A – izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju,
B – uvedbo sistema upravljanja z energijo.
A – izvedba energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju
Podlaga za izdelavo energetskega pregleda morajo
biti ažurni, izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o porabi energije v stavbi, procesu ali transportu podjetja, ter
diagram obremenitve za preteklo obdobje najmanj treh
let na mesečni ravni, če je to potrebno.
V okviru energetskega pregleda mora biti izdelano
končno poročilo, opravljena predstavitev izvedenega
energetskega pregleda podjetju, vodstvo podjetja pa
mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno oziroma v celoti.
Energetski pregled mora vključevati:
– podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali
industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma
samega transporta;
– analizo stroškov celotnega življenjskega kroga
stavbe, procesa in/ali transporta tako, da se upoštevajo
dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje, če je to mogoče;
– nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije
(organizacijski in investicijski ukrepi);
– analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke;
– ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosa, vračilna doba).
Podjetje mora na podlagi podrobnih izračunov, narejenih v okviru energetskega pregleda, pridobiti informacijo o možnih ukrepih, prihrankih pri stroških za energijo oziroma vračilnih dobah investicij v ukrepe.
B – uvedba sistema upravljanja z energijo
Uvedba sistema upravljanja z energijo mora vključevati:
– podrobno študijo, ki obsega na osnovi meritev izdelano analizo rabe in porabe energije podjetja, določeno
energetsko izhodišče, ki je referenčna vrednost pred izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, cilje in vizijo glede rabe energije, ukrepe varčevanja z energijo, merjenje, poročanje in dokumentiranje rabe energije;
– izvedbo presoje, ki spremlja in preverja učinke
uvedenega sistema;
– pridobitev certifikata SIST EN ISO 50001, izdanega s strani akreditirane organizacije, ki ga mora podjetje
vzdrževati še najmanj tri leta po pridobitvi.
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Podjetje lahko omogoči usposabljanje zaposlenim
za potrebe notranje presoje oziroma za skrbnike sistema
upravljanja z energijo.
2. Vir in višina sredstev, upravičeni stroški ter višina
nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih pomoči se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje
energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto,
električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000,00 EUR.
b) upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški izvedbe energetskega
pregleda oziroma stroški uvedbe sistema upravljanja
z energijo ter pridobitve certifikata SIST EN ISO 50001
brez DDV. Med upravičene stroške pri uvedbi sistema upravljanja z energijo spadajo tudi stroški uspešno
opravljenega usposabljanja za notranjega presojevalca
sistema in/ali skrbnika sistema upravljanja z energijo.
c) višina nepovratne finančne pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 %
upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda
brez DDV.
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do
50 % upravičenih stroškov izvedbe uvajanja sistema
za upravljanje z energijo brez DDV, vendar ne več kot
15.000,00 EUR.
3. Upravičene osebe
Upravičene osebe po tem javnem pozivu so podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna
ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki ali zadruge.
Med upravičene osebe za ukrep A – izvedba energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju po tem javnem pozivu ne spadajo velika podjetja, ki
so energetske preglede dolžna opraviti skladno z določili EZ-1. Velikost podjetja se presoja skladno s Prilogo
I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba (EU) 651/2014).
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko podjetje predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 75SUB-EPPO19 in obvezne priloge:
– dokazilo o velikosti podjetja, in sicer računovodske izkaze podjetja za zadnje zaključeno leto, oddane
na AJPES, potrjene s strani odgovornih oseb podjetja in
s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani
AJPES-a, če le-ti niso dostopni v javnih bazah podatkov;
– predračun ustreznega izvajalca za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja
z energijo s popisom vseh elementov, zahtev in kriterijev, skladno s standardi in ostalimi zahtevami iz 1. točke
javnega poziva.
b) izvedba v skladu z veljavno zakonodajo
Energetski pregled ali sistem upravljanja z energijo,
za katerega bo dodeljena nepovratna finančna pomoč,
mora biti izveden skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
V primeru, da ukrep ne bo izveden skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko
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sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za izvedbo enega ali obeh ukrepov
Podjetje lahko kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne pomoči za izvedbo enega ali obeh
ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bosta
izvajala v istem podjetju. V okviru tega javnega poziva
lahko podjetje za izvedbo istega ukrepa nepovratno finančno pomoč pridobi le enkrat.
d) izvedba s strani usposobljenega zunanjega izvajalca
Za izvedbo energetskega pregleda mora podjetje
izbrati zunanjega izvajalca, ki izpolnjuje kriterije glede znanja ter izkušenj, skladno s standardom SIST
EN 16247-5. Za uvedbo sistema upravljanja z energijo
mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca ter presojevalca s strani akreditirane organizacije.
e) dokazilo o vzdrževanju certifikata
Podjetje mora pri uvedbi sistema upravljanja z energijo na Eko sklad po preteku roka 3 let dostaviti sklep
o podelitvi nove izdaje certifikata. Če se ugotovi, da podjetje po preteku roka treh let ni sklepa o podelitvi nove
izdaje certifikata, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene
nepovratne finančne pomoči.
f) datum izvedbe energetskega pregleda/uvedbe
sistema upravljanja z energijo
Do nepovratne finančne pomoči po tem javnem
pozivu je podjetje upravičeno za energetski pregled oziroma uvedbo sistema upravljanja z energijo, ki ob oddaji
vloge še ni bil/a zaključen/a.
g) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev nepovratne finančne pomoči po tem
javnem pozivu veljajo za podjetja pravila o dodeljevanju
pomoči po pravilu »de minimis«.
Nepovratna finančna pomoč se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1),
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi
drugega predpisa EU,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje, ali
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Nepovratna finančna pomoč se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– podjetjem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne
31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
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(Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki
delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– podjetjem, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi
pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali
socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih
in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena
podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh
proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih
v cestno tovornem prometu.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od podjetja
pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je
v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis«
pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za
iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve
podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo
tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne pomoči
v primeru že dodeljenih spodbud
Za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in/ali transporta v podjetju je nepovratna finančna
pomoč lahko dodeljena po preteku najmanj 4 let od
zaključka prejšnjega energetskega pregleda za katerega je bila izplačana nepovratna finančna spodbuda
Eko sklada.
Nepovratna finančna pomoč ne more biti dodeljena
za izvedbo energetskega pregleda ali uvedbo sistema upravljanja z energijo, za katerega je podjetju že
bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne
energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim
odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo podjetja natisnejo sama, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni
poziv in obrazce lahko podjetja naročijo pri Eko skladu
na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno
prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko
zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko podjetja pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih
ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in
14. uro), po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med
9. in 14. uro.
6. Rok in način prijave
Podjetja se lahko prijavijo na javni poziv od objave
v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv
velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Podjetja vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne pomoči se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Podjetja lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne pomoči za izvedbo energetskega pregleda oziroma uvedbo sistema upravljanja z energijo ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine
nepovratne finančne pomoči ter vrstnega reda prispetja
vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in
30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne pomoči
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna pomoč bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne
pomoči skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je
bila podjetju dodeljena pravica do nepovratne finančne
pomoči.
b) rok za zaključek energetskega pregleda in uvedbe sistema upravljanja z energijo
Rok za zaključek energetskega pregleda in uvedbe
sistema upravljanja z energijo ter pridobitve certifikata je
12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne pomoči. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo podjetju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek,
se rok za zaključek lahko podaljša. Objektivni razlogi
so takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih podjetja niso
mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek,
pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka energetskega pregleda oziroma uvedbe sistema upravljanja z energijo se po tem
javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je
energetski pregled opravljen oziroma da je sistem upravljanja z energijo uveden. V kolikor datum opravljene
storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka
šteje datum izdaje računa.
c) predložitev dokumentacije o zaključku energetskega pregleda in uvedbe sistema upravljanja z energijo
Dokumentacijo o zaključku energetskega pregleda
in uvedbe sistema upravljanja z energijo mora podjetje predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za
zaključek energetskega pregleda in uvedbe sistema
upravljanja z energijo.
Dokumentacija o zaključku mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne pomoči,
podpisano s strani zakonitega zastopnika podjetja;
– izpolnjeno Izjavo o zaključku na predpisanem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani zakonitega zastopnika podjetja in izvajalca
energetskega pregleda oziroma presojevalca uvedbe
sistema upravljanja z energijo;
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– račun/-e izvajalca energetskega pregleda s podrobnim popisom izvedbe energetskega pregleda;
– račun/-e presojevalca uvedbe sistema upravljanja
z energijo s podrobnim popisom izvedbe uvajanja sistema upravljanja z energijo;
– račun/-e uspešno opravljenih usposabljanj;
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov za izvedbo energetskega pregleda;
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov za
uvedbo sistema upravljanja z energijo;
– dokazilo o plačilu in uspešno opravljenem usposabljanju za notranjega presojevalca sistema upravljanja z energijo;
– kopijo sklepa o podelitvi certifikata izdanega
s strani akreditirane organizacije;
– kopijo končnega poročila izvedenega energetskega pregleda oziroma sistema upravljanja z energijo,
izdelanega skladno s standardi in ostalimi zahtevami
navedenimi v 1. točki javnega poziva.
d) izplačilo nepovratne finančne pomoči
Nepovratna finančna pomoč se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in
preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku energetskega pregleda oziroma o uvedbi sistema upravljanja
z energijo na transakcijski račun podjetja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju
pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne pomoči do 5 let po izplačilu nepovratne finančne pomoči z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe energetskega
pregleda oziroma sistema upravljanja z energijo z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi. V primeru
ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne pomoči je podjetje dolžno Eko skladu vrniti prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene
nepovratne finančne pomoči.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-8/2019-1

Ob-2329/19

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17
– GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem 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), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2,
z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.
ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf;
v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko
sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega
skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije
s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019 in
na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada
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za podnebne spremembe v letu 2019 (Uradni list RS,
št. 83/18; v nadaljnjem besedilu: Odlok o Programu
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe) ter
Pogodbe št. 2550-19-311003 o izvajanju ukrepov v letu
2019 na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za
podnebne spremembe v letu 2019 z dne 18. 4. 2019,
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem
besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 74SUB-OB19
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije
in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na
celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene
nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine
Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana,
aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska
Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in
Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15
in 66/18), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in
podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred
največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu
za kakovost zraka.
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka.
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več
v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so bili izvedeni
v času trajanja tega javnega poziva (kot datum izvedbe
naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je
naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden,
se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum računa):
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
E – priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na
sistem daljinskega ogrevanja,
F – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken
v starejši stanovanjski stavbi,
G – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
H – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi,
I – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
J – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.
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A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne
energije, za sistem s toplozračnimi sprejemniki sončne
energije in za fotonapetostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje in se bo uporabljal samo
za direktno ogrevanje vode preko uporovnih električnih
grelnikov. Fotonapetostni sistem ne sme biti priključen
na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe in mora
izpolnjevati varnostne zahteve skladno s predpisi o nizkonapetostnih električnih instalacijah, kot tudi zahteve
ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Nepovratna finančna spodbuda se dodeli na osnovi aperturne (svetle)
površine sprejemnika sončne energije oziroma inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.
Aperturna površina sprejemnika sončne energije
bo preverjena na podlagi merilnega poročila skladnega
s standardi SIST EN 12975-1: 2006+A1:2011, SIST
EN 12976-1:2017, -2:2017 ali SIST EN ISO 9806:2018
oziroma podatkovnega lista sprejemnika sončne energije skladnega 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; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013), spremenjena 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; v nadaljnjem besedilu:
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014).
Priznani stroški 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;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ali za zamenjavo stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu
ogrevanja stavbe, z novo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer:
– kotel na lesno biomaso kupljen do 31. 12. 2019
skladen z veljavno Uredbo 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 iz malih in srednjih kurilnih naprav)
mora izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost
emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3,
vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od
400 mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5:2012
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pri računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.
Kotel z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora
imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo
in prigrajen vodni toplotni zbiralnik ogrevalne vode (v
nadaljnjem besedilu: hranilnik) s prostornino najmanj
12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, hranilnik
pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW
nazivne toplotne moči kotla. Kotel z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) mora imeti prigrajen
hranilnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne
toplotne moči kotla. Ne glede na zgornje navedbe se
lahko namesto hranilnika uporablja tudi drugačen hranilnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote. Hranilnika
ni potrebno prigraditi kotlu z avtomatskim polnjenjem
goriva in z možnostjo regulacije moči, če kotel dosega
vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami te
alineje tudi pri najmanjši nastavljivi moči kotla (nižja ali
enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST
EN 303-5:2012. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in
vsako drugo primerno gorivo,
ali
– kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju
Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta
glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189)
mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo 20 kW ali manj sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov
ni manjša od 78 %, pri kotlih z nazivno izhodno toplotno
močjo več kot 20 kW sezonska energijska učinkovitost
ogrevanja prostorov ni manjša od 80 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo
30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3
za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in
530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov
ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov,
izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3
za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti
kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno
zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano
z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za
osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.
Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.
ali
– peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje mora izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri nazivni toplotni
moči mora biti večji ali enak 91,0 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 18,0 mg/m3, vrednost
emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250,0 mg/m3,
določeno po standardu SIST EN 14785:2006.
Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena
na podlagi podatkovne dokumentacije, skladne z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 oziroma na podlagi izjave o skladnosti in merilnega poročila skladnega
s standardom SIST EN 303-5:2012 izdelanega 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 za
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kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo o emisiji snovi
v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ali z drugim
ustreznim dokazilom.
Ustreznost peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) bo preverjena na podlagi merilnega
poročila skladno s standardom SIST EN 14785:2006, izdelanega s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (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 z drugim ustreznim dokazilom.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin
s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne
more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski
koncept določa na tem območju drug prednostni način
ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega
plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja,
na zemljiško parcelo natančno.
Če bo nova kurilna naprava na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, ki zagotavlja toploto centralnemu
sistemu ogrevanja stavbe, je vlagatelj upravičen do višje
nepovratne finančne spodbude. V tem primeru je potrebno ob oddaji vloge obvezno priložiti fotografijo prostora
s staro kurilno napravo, ko je ta še vgrajena in priklopljena na centralni sistem ogrevanja in fotografijo prostora,
posneto po odstranitvi stare kurilne naprave in pred
prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da
je bila stara kurilna naprava odstranjena. Vlagatelj ni
upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če
ne izkaže obstoja stare kurilne naprave ter v primeru, ko
stara kurilna naprava po vgradnji nove kurilne naprave
na lesno biomaso ni bila odstranjena. Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo
in pri tem nastajajo emisije v zrak. Vlagatelj ni upravičen
do višje nepovratne finančne spodbude v primeru zamenjave stare lokalne kurilne naprave, toplotne črpalke
ali stare električne ogrevalne naprave z novo kurilno
napravo na lesno biomaso in v primeru, če stanovanjska
stavba še ni bila vseljena.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na lesno
biomaso na stanovanje;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika,
sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter
opreme za priključitev na centralno ogrevanje;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
C – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega
kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasno-
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vo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh
ostalih predpisov, ki urejajo to področje in mora imeti
skupaj z napravo za uravnavanje temperature vrednost
sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs ( %) vsaj 98 % oziroma mora biti komplet plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje
temperature vsaj v »A+« razredu sezonske energijske
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov.
Ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla bo
preverjena na podlagi podatkovnega lista plinskega kondenzacijskega kotla in podatkovnega lista naprave za
uravnavanje temperature oziroma na podlagi energijske
nalepke kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in
naprave za uravnavanje temperature, skladno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 ali
z drugim ustreznim dokazilom.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno
ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu
za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh
občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim
energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja
določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina. Občina
zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je
določen prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih
stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo

Tip ogrevalne toplotne
črpalke
zrak/voda
voda/voda
slanica (kot npr.
zemlja)/voda
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ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010,
morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe
zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po
118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17
in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbe
zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po
tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo enega plinskega kondenzacijskega kotla na stanovanje;
– nakup in vgradnjo krmilne opreme, hranilnika tople vode, sanitarne toplotne črpalke, senzorja CO;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;
– električne, strojne in plinske instalacije za potrebe
delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali
hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov
in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem
besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda,
voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele:

Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%)
za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
Električna toplotna
Plinska toplotna
Sorpcijska toplotna
Hibridna toplotna
črpalka
črpalka
črpalka
črpalka
140
110
110
150
200
130
170

Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na podlagi podatkovnega lista toplotne črpalke, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014
oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin s sprejetim Odlokom
o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če
občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na
tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina
zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je
določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško
parcelo natančno.
Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje
stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, ki
zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, je vlagatelj upravičen do dodelitve višje nepovratne
finančne spodbude. V tem primeru je potrebno ob oddaji
vloge obvezno priložiti fotografijo prostora s staro kurilno
napravo, ko je ta še vgrajena in priklopljena na centralni

-

130

-

sistem ogrevanja in fotografijo prostora, posneto po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora,
tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna
naprava odstranjena. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare
kurilne naprave ter v primeru, ko stara kurilna naprava
po vgradnji nove toplotne črpalke za centralno ogrevanje
stanovanjske stavbe ni bila odstranjena. Stara kurilna
naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri tem nastajajo emisije v zrak. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude v primeru
zamenjave stare lokalne kurilne naprave, toplotne črpalke ali stare električne ogrevalne naprave z novo toplotno
črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe in
v primeru, če stanovanjska stavba še ni bila vseljena.
Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje
stanovanjske stavbe lahko izvede le izvajalec oziroma
podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za
vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno
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potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo
toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke
na stanovanje;
– nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega
zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
– izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
E – priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na
sistem daljinskega ogrevanja
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena
na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja
mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane
vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami;
– ustrezno krmilno in varovalno opremo;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
F – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken
v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken,
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi
okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno
trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti novih lesenih oken
morajo biti določene na podlagi standarda SIST EN
14351-1:2006+A2:2016. Ustreznost novih lesenih oken
bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.
Lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena,
tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh,
ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila
ter ustrezno zaključena obdelava špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje
oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih.
Lesena okna morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja oken ter skladno
z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in
tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino.
Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji
strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim
materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim
izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora
biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih
stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo
ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010,
morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe
zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po
118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967),
pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
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Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo
novih;
– nakup in vgradnjo senčil;
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih
polic;
– popravilo in zaključno obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa
ali vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih
oken.
G – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno
izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije
λ/d ≤ 0,230 W/(m2K).
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju
enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje
λ/d ≤ 0,230 W/m2K:

Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne
izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi
za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih
stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo
ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010,
morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe,
zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po
118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967),
pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema
vključno s toplotno izolacijo;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka
(»cokla«);
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic;
– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
H – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti
neogrevanemu prostoru, če je izkazano razmerje med
toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne
izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu
razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih
stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo
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ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010,
morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe,
zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po
118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967),
pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Nepovratna finančna spodbuda je v primeru izvedbe naložbe v večstanovanjski stavbi lahko dodeljena le,
če gre za izvedbo naložbe v posameznemu stanovanju
te stavbe, brez posega v skupne dele stavbe.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije, izvedbo estriha in zaključne obloge;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
I – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad
neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi, če je izkazano razmerje med toplotno
prevodnostjo (λ) in debelino (d) novo vgrajene toplotne
izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu
razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih
stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo
ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010,
morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe,
zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po
118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967),
pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo
hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog;
– odstranitev ostalih gradbenih materialov;
– odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
J – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka izvedenega s stanovanjskimi
prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo
toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevalna naprava).
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za
izvedbo enega centralnega sistema na stanovanje in/ali
za vgradnjo naprav za lokalno prezračevanje.
Prezračevalne naprave namenjene centralnemu
prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen enot z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni
izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Prezračevalne
naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %, vse
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prezračevalne naprave pa ne smejo presegati specifične
vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje,
ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak
iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj
sinhronizirane.
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjena
na podlagi izjave o skladnosti in podatkovnega lista
prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo
Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne
25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana
uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma z drugim
ustreznim dokazilom.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo prezračevalne naprave namenjene centralnemu prezračevanju in/ali nakup in
vgradnjo lokalnih prezračevalnih naprav;
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka
z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi
elementi;
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka
s toploto zemlje ali vode;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena
EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko
toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta
goriva. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud za določene ukrepe se zagotavljajo tudi na
podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za
podnebne spremembe.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 16.500.000,00 EUR, pri čemer je 12.000.000,00 EUR
sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike
Slovenije vključno z občinami, ki imajo sprejet Odlok
o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim
aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen
drug prednostni način ogrevanja.
b) višina nepovratne finančne spodbude
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
300 EUR na m2 aperturne (svetle) površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso
za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi
vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike
Slovenije;
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za
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centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi
stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno
biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi
stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno
biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare
kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso
za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti
dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
C – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
2.000 EUR na vgrajen plinski kondenzacijski kotel.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa
voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa
zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski
stavbi oziroma če toplotna črpalka ni zamenjala stare
kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa
voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa
zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu
za kakovost zraka.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa
voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa
zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu
za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare
kurilne naprave s toplotno črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
E – priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na
sistem daljinskega ogrevanja
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
3.000 EUR na posamezno stanovanje.
F – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken
v starejši stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
150 EUR na m2 zamenjanih oken.
G – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade.
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H – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
12 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti
neogrevanemu prostoru.
I – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
12 EUR na m2 toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad
neogrevanim prostorom/kletjo.
J – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posameznem stanovanju;
– 300 EUR na prezračevalno napravo, namenjeno
lokalnemu prezračevanju.
c) višina nepovratne finančne spodbude v primeru
hkratne izvedbe 3 ali več ukrepov po tem javnem pozivu
v starejši stanovanjski stavbi
V primeru, da vlagatelj z isto vlogo kandidira za
najmanj 3 ukrepe, navedene v razdelkih od A do J po
tem javnem pozivu, ki so bili izvedeni v isti starejši stanovanjski stavbi, je upravičen do višje nepovratne finančne
spodbude. Višja nepovratna finančna spodbuda je vsota
zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki
2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe. Pri izvedbi
določenih ukrepov, pri katerih je že osnovna višina nepovratne finančne spodbude določena v višini več kot
30 % priznanih stroškov naložbe, ni mogoče pridobiti
višje nepovratne finančne spodbude kot tiste, ki je že
določena za izvedbo posamičnega ukrepa v točki 2. b).
Višja spodbuda za hkratno izvedbo najmanj 3 ukrepov bo lahko dodeljena le v primeru, če bodo ukrepi
izvedeni v isti stanovanjski stavbi oziroma njenih delih, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo
ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010,
morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe,
zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po
118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967),
pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko kot vlagatelj kandidira vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine, stanovanjske
stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– družinski član lastnika nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer
bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– najemnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali
stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden
ukrep, ki je predmet javnega poziva.
Nepremičnina, stanovanjska stavba oziroma stanovanje v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki
je predmet tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti
fizične osebe/oseb.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno
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opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Lastništvo predmetne stanovanjske stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi bo preverjeno
z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet
tega javnega poziva zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov
seznanjeni morebitni lastnik, solastniki oziroma etažni
lastniki nepremičnine, stanovanjske stavbe oziroma stanovanja večstanovanjski stavbi. Vlagatelj s podpisom
izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe
izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva,
pridobil njihovo soglasje.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 74SUB-OB19 in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti
stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po
118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12.
1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga,
ter izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano
pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja,
da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero
bo vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne
spodbude, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi
odločbami,
oziroma
– izpolnjeno Izjavo o legalnosti in namembnosti
stanovanjske stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga,
podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo
vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je
legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska (v
primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in
register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno
priložiti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).
V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno priložiti;
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni
ukrep:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
– račun za nakup in vgradnjo solarnega oziroma
fotonapetostnega ogrevalnega sistema, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točno oznako (naziv)
ter proizvajalca sprejemnikov sončne energije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica
kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju
med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila
naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografija vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma fotografija fotonapetostnih modulov;
– merilno poročilo oziroma skrajšano merilno poročilo za sprejemnik sončne energije, skladno
s standardi SIST EN 12975-1: 2006+A1:2011, SIST
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EN 12976-1:2017, -2:2017 ali SIST EN ISO 9806:2018
(iz predložene dokumentacije mora biti razvidna tudi
aperturna (svetla) površina sprejemnika sončne energije) oziroma podatkovni list izdelka skladen z Delegirano
uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, če sprejemnik
sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, oziroma podatki proizvajalca o fotonapetostnem sistemu,
iz katerih so jasno razvidni podatki o fotonapetostnem
sistemu (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč fotonapetostnih panelov), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji naprave.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
– račun za nakup in vgradnjo kurilne naprave, hranilnika in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno
ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto
in točen tip ter proizvajalca kurilne naprave in hranilnika;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica
kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju
med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila
naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografija vgrajene kurilne naprave in hranilnika
(če je ta vgrajen);
– fotografija vgrajenega hranilnika, če je hranilnik
že vgrajen in ni predmet naložbe, in dokumentacijo, iz
katere bo razviden volumen hranilnika (npr. fotografija
napisne etikete, račun za nakup hranilnika ipd.);
– fotografija prostora s staro kurilno napravo, ko je
ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da
bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne
naprave v prostoru in fotografija prostora, posneta po
odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena, v primeru uveljavljanja višje
nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso;
– za novi kotel na lesno biomaso, skladen z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189: podatkovna dokumentacija; za kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav: izjava o skladnosti in merilno poročilo skladno
s standardom SIST EN 303-5:2012, izdelano s strani
izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega
pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu
EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti izdelka ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012; za
peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin):
merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011
za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, skladno
s standardom SIST EN 14785:2006; oziroma drugo
ustrezno dokazilo, če vgrajena kurilna naprava na lesno
biomaso še ni navedena na informativnem seznamu,
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
C – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
– račun za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla in pripadajoče inštalacije za priklop
na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in
opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca plinskega kondenzacijskega kotla in regulatorja temperature;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica
kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izva-
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jalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju
med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila
naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografija vgrajenega plinskega kondenzacijskega kotla;
– podatkovni list plinskega kondenzacijskega kotla in podatkovni list naprave za uravnavanje temperature ali energijska nalepka kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature skladno z Delegirano Uredbo Komisije (EU)
811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) št. 518/2014.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
– račun za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne
črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop, ki mora
vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter
proizvajalca toplotne črpalke;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica
kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju
med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila
naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru
vgradnje ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda je potrebno priložiti fotografije tako zunanje kot notranje enote
oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
– fotografija prostora s staro kurilno napravo, ko je
ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da
bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne
naprave v prostoru in fotografija prostora, posneta po
odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara
kurilna naprava odstranjena, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare
kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne
črpalke voda/voda, če vodno dovoljenje ni razvidno
v javnem vpogledu v izdana vodna dovoljenja Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je dostopen na:
https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/;
– podatkovni list nove toplotne črpalke skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013,
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
št. 518/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če nova
toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
E – priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na
daljinsko ogrevanje
– račun za nakup in vgradnjo toplotne postaje in
pripadajoče inštalacije, ki mora vključevati popis del in
opreme, točen tip ter proizvajalca toplotne postaje;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica
kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju
med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila
naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografije vgrajene toplotne postaje.
F – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken
v starejši stanovanjski stavbi
– račun za nakup in vgradnjo lesenih oken, ki mora
vključevati popis del, število in površino vertikalnih in strešnih oken in/ali balkonskih vrat in/ali fiksnih zasteklitev, tip
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okna in profila, vrsto zasteklitve, tip distančnika, toplotno
prehodnost celotnega okna ter navedbo načina vgradnje,
ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot
je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo
vgradnje oken (če podatki niso razvidni iz računa, mora
biti poleg računa priložen tudi predračun oziroma drug
dokument z vsemi potrebnimi specifikacijami oken);
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica
kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju
med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila
naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine
(špalete) na mestu vgradnje okna;
– fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so
razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje
v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže;
– fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa
v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.
Če je bila naložba izvedena v stanovanju v večstanovanjski stavbi, se lahko predloži fotografije oken, posnete z notranje strani oziroma iz stanovanja;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU)
št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po
ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo
o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST
EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu
toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti
razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna
(Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske
toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani
izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega
pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, če okno še
ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem na
spletni strani www.ekosklad.si.
G – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
– račun za izvedbo fasadnega sistema s toplotno
izolacijo, ki mora vključevati popis del, vrsto, debelino,
toplotno prevodnost (λ) in površino vgrajene toplotne
izolacije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica
kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju
med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila
naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije fasadnega
sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek
o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden
na računu;
– fotografija že vgrajene 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;
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno
izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob
vgrajenem materialu);
– fotografije vseh strani stavbe po izvedbi toplotne
izolacije (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da
so vse fasade stavbe v celoti vidne;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU)
št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelana na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG)
ali po ZGPro-1, v primeru, da vgrajeni toplotno-izolacijski
fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu,
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
H – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi
– račun za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, ki mora vključevati
popis del, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in
površino toplotne izolacije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica
kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju
med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila
naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na računu;
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno
izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob
vgrajenem materialu);
– fotografije izvedene naložbe in sicer fotografije
izolirane površine po izvedbi naložbe toplotne izolacije
poševne strehe (z notranje strani) ali stropa proti neogrevanemu prostoru.
I – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
– račun izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo
toplotne izolacije, ki mora vključevati popis del, vrsto,
debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino vgrajene
toplotne izolacije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica
kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju
med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila
naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na računu;
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno
izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob
vgrajenem materialu);
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije
izoliranih tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, ki so bila predmet naložbe.
J – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
– račun za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki mora vključevati
popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter
proizvajalca prezračevalne naprave;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica
kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju
med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila
naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
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– fotografija vgrajene prezračevalne naprave/naprav;
– izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije
(EU) št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo,
če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.
ekosklad.si.
b) stanovanjska stavba in izvedba naložbe v skladu
z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje
proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem
pozivu je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe,
tj. stavbe, katerih namembnost je, skladno z upravno
odločbo (gradbenim oziroma uporabnim dovoljenjem)
opredeljena kot stanovanjska. Če javni poziv ne določa
drugače (kot denimo v razdelku C, F, G, H in I 1. točke
javnega poziva), mora biti gradbeno oziroma uporabno
dovoljenje za spremembo namembnosti nestanovanjske
stavbe v stanovanjsko izdano pred izdajo odločbe po
tem javnem pozivu.
Stanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih
bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti
zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjeno z vpogledom v upravno
odločbo, s katero se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in
njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj oziroma
v odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred
31. 12. 1967), ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za
dodelitev nepovratne finančne spodbude, oziroma na
podlagi izpolnjene Izjave o legalnosti in namembnosti
stanovanjske stavbe, podpisane pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero ta izjavlja, da
je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe, skladno z izdano upravno odločbo, stanovanjska.
V primeru dvoma o legalnosti stavbe oziroma razhajanj med navedbami vlagatelja v Izjavi o legalnosti in
namembnosti stanovanjske stavbe in podatki razvidnimi
iz uradnih evidenc oziroma evidenc Eko sklada, bo Eko
sklad vlagatelja pozval k predložitvi ustrezne upravne
odločbe, s katero se je dovolila gradnja stavbe oziroma
njena legalizacija in/ali dodatnih dokazil, ki bi izkazovala
skladnost gradnje stavbe s predpisi. V primeru ugotovljene neskladnosti, vlagatelj ni upravičen do dodelitve
pravice do nepovratne finančne spodbude oziroma v kolikor se neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude, lahko Eko
sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom (gradbeni
inšpekciji).
V primeru izvedbe naložbe v stanovanjski oziroma
večstanovanjski stavbi, ki vključuje izvedbo vzdrževalnih
del, s katerimi se posega v zunanji videz oziroma v skupno lastnino solastnikov oziroma etažnih lastnikov predmetne stavbe, mora vlagatelj pred izvedbo takih posegov pridobiti pisno soglasje solastnikov oziroma etažnih
lastnikov v deležu kot ga za tovrstne posege določajo
relevantni predpisi.
Če je stanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba
nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora
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vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite,
ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji, lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo
izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb,
odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda
je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.
energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika /javne_stavbe/smernice_kd_23. 2. 2017.pdf) in
uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora
v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi
pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več
posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva
in se bodo izvajali na isti stanovanjski stavbi. V primeru,
da vlagatelj po drugem javnem pozivu Eko sklada kandidira za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijske
nove eno- ali dvostanovanjske stavbe ali za ukrep celovite obnove starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
po tem javnem pozivu lahko za to stanovanjsko stavbo
kandidira le za ukrep A.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali
gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo
prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in
gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko
opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) datum izvedbe naložbe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje
pogoje tega javnega poziva in je bila izvedena v času
trajanja tega javnega poziva (vključno od dne objave
v Uradnem listu RS do dne objave zaključka javnega
poziva v Uradnem listu RS, a priporočljivo pred oddajo
vloge na Eko sklad). Kot datum izvedbe naložbe se po
tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je
naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da
je naložba v celoti izvedena. V kolikor datum opravljene
storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe
naložbe šteje datum izdaje računa.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in
opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po
izplačilu nepovratne finančne spodbude.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda
s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter
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tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS,
št. 96/14). Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov,
ki so predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila
dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada
po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu in je bila
nepovratna finančna spodbuda že izplačana, za izvedbo
tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne
spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko
sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb
občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega
javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti
ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko
sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita
ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe,
razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna
spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih
ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in
14. uro), po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med
9. in 14. uro.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski
svetovalci. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni
naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu
neodvisni svetovalci nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju
in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj dobi na spletni strani Eko sklada
www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih
z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če
ZVO-1 ne določa drugače.
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Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero je izveden
eden ali več z javnim pozivom opredeljenih ukrepov.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge
na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J,
32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
9. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne
spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno
spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne
vloge z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve
vlagatelju.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen
v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita
Eko sklada.
10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije
ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih
sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe
z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta
nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene
nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude
dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema
do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-10/2019-1
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Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem 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) ter
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne
7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslov-
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nega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega
skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019 in
v skladu s Shemo de minimis pomoči »Spodbude za
okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih
oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I)
z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne
23. 5. 2019, (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/Pravilnik.pdf),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem
besedilu: Eko sklad) objavlja
javni poziv 71SUB-SO19
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave
za samooskrbo z električno energijo
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna
finančna spodbuda) za nove naložbe nakupa in vgradnje
naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev
z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo
z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).
Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 17/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba o samooskrbi), pri čemer večstanovanjska
stavba pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno – stanovanjsko, stanovanjsko – poslovno in poslovno stavbo.
Nova naložba je naložba, ki še ni bila zaključena ob
oddaji vloge in bo začela obratovati po oddaji vloge za
pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem
besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora
biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za
stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba
o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS,
št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ).
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.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le
za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.
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; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000,00 EUR.
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b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša
180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči
naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za
največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:
– nakupa naprave za samooskrbo z električno
energijo;
– montaže naprave za samooskrbo z električno
energijo ter zagona sistema;
– pripadajočih električnih inštalacij in opreme.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe,
kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva
(v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali
– etažni lastnik ali solastnik posameznega dela
stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega
poziva ali
– družinski član lastnika nepremičnine oziroma
stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega
poziva.
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu so upravičene tudi pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe,
ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami
posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov
državnega proračuna, ki so investitorji in:
– lastniki ali solastniki stavbe, kjer bo izveden
ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali
– etažni lastniki ali solastniki posameznega dela
stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega
poziva.
Lastništvo predmetne stavbe bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo
naložbe seznanjeni morebitni lastnik/i, solastnik/i oziroma etažni lastnik/i stavbe. Vlagatelj s podpisom izjave
o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja
ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil
njihovo soglasje.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je popolna vloga, oddana v času veljavnosti
tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 71SUB-SO19 in obvezne priloge:
– 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;
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe,
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;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi
147. člena EZ-1);
– v primeru skupnostne oskrbe pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če
upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku
zastopa pooblaščenec, na predpisanem obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije;
– v primeru skupnostne samooskrbe seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za
samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži
overjen prevod.
V primeru skupnostne oskrbe lahko vlogo na javni poziv v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki
upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES,
47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS,
56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in
27/17), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).
b) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme in naprav.
c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Naložba mora biti izvedena s strani usposobljenega
izvajalca z registrirano dejavnostjo.
d) lastništvo naprave za samooskrbo
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le tistim lastnikom naprave za samooskrbo oziroma
upravičenim osebam, ki so hkrati tudi odjemalci in ne
tretjim osebam.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z Uredbo
o samooskrbi, Pravilnikom ter vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, mora biti zgrajena skladno
z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če je stavba, na katero bo nameščena naprava
za samooskrbo z električno energijo, kulturnovarstveno
zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno
zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe
upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po
tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe (razen za
pravne osebe javnega prava v delu, ko ne opravljajo
pridobitne dejavnosti na trgu) pravila o dodeljevanju
pomoči po pravilu »de minimis«.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za
naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1),
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Ko-
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misije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi
drugega predpisa EU,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje, ali
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja
neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne
31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
(Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki
delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odločbe
o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena
upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR
pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravičene osebe pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je
v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis«
pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za
iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve
podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo
tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme
odtujiti naprave za samooskrbo z električno energijo prej
kot po 3 letih po izplačilu nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za naložbo, ki je predmet vloge, že dodeljena katera koli druga nepovratna finančna spodbuda,
z izjemo spodbud, dodeljenih s strani občin.
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i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne
spodbude za isto naložbo
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
za nakup nove naprave za samooskrbo z električno
energijo po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi
kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje
tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje.
Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti
ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko
sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita
ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe,
razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna
spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni
poziv in obrazce lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu
na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno
prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko
zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih
ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in
14. uro), po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med
9. in 14. uro.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski
svetovalci za občane. Občan, upravnik ali pooblaščenec
se lahko v izbrani lokalni pisarni v imenu občanov naroči
na energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalci
z brezplačnimi nasveti pomagajo pri izboru, načrtovanju
in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko upravnik oziroma pooblaščenec dobi na
spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do
objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če
ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne
spodbude glede na določbe javnega poziva ter glede
na vrstni red prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
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no besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16
in 38/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo,
s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 15 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno
vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša.
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelji niso mogli predvideti
niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi krivdi.
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za
izplačilo niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem
pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na
računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba
v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene
storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka
naložbe šteje datum izdaje računa. Le v primeru, če je
bila Pogodba o uporabi sistema sklenjena kasneje, kot
je razvidno iz v prejšnjem stavku navedenih podatkov
računa, se kot datum zaključka naložbe šteje datum
sklenitve te pogodbe.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za
zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani vlagatelja/pooblaščenca;
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del,
naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
– dokazilo o plačilu celotnega računa 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 Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);
– fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo
z električno energijo.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun vlagatelja oziroma v primeru skupnostne oskrbe na bančni račun pooblaščenca,
razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna
spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita
Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi
računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z do-
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ločili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne
spodbude. V primeru ugotovljenih kršitev določil javnega
poziva, nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov
ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan
Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila
neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-9/2019-1

Ob-2331/19

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE;
v nadaljnjem 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),
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2
z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani: https://www.
ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf;
v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko
sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega
skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije
s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019,
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem
besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 73SUB-sNESOB19
Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj
nič-energijske stavbe
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup
skoraj nič-energijskih novih eno- ali dvostanovanjskih
stavb, za celovito obnovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali obnovljenih skoraj nič-energijskih tri- in večstanovanjskih
stavbah na celotnem območju Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne
gradnje novih skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb
ter povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovitejše energetske obnove starejših stanovanjskih stavb. Zmanjšanje potrebne energije za njihovo delovanje je zagotovljeno z ukrepi za doseganje
visoke energijske učinkovitosti, pri čemer je potrebna
energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena
iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini.
Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo
nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve
ter višajo kakovost bivalnega okolja, obenem pa imajo
zaradi celovitega pristopa k načrtovanju in kakovostne
gradnje daljši življenjski cikel.
Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju
navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji
vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude(v
nadaljnjem besedilu: vloga), razen v primeru nakupa
stavbe oziroma stanovanja, in sicer:
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A – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove
eno- ali dvostanovanjske stavbe,
B – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
C – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj
nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.
A – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove
eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove skoraj nič-energijske eno- ali
dvostanovanjske stavbe (v nadaljnjem besedilu: nove
stavbe), za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.
Ustreznost skoraj nič-energijske nove stavbe se
preverja na podlagi izračunov in dokazil iz Elaborata
energijske učinkovitosti sNES (v nadaljnjem besedilu:
Elaborat), izračuna po metodologiji PHPP za skoraj
nič-energijske stavbe, verzija PHPP 9 (2015) ali novejša
(v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
DGD (v nadaljnjem besedilu: DGD), načrtov projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje PZI: načrt arhitekture,
načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50 (v nadaljnjem besedilu:
PZI). Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS,
št. 36/18 in 51/18 – popr.) ter na podlagi drugih dokazil,
navedenih v tem javnem pozivu.
V primeru nakupa že dokončane nove stavbe se
ustreznost izvedene naložbe preverja na podlagi načrtov projektne dokumentacije izvedenih del PID: vodilni
načrt, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50
(v nadaljnjem besedilu: PID). Pri izvedbi gradnje mora
biti zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem
besedilu: GZ) in pridobljeno uporabno dovoljenje.
Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje nove stavbe se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in
QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Navedeni vrednosti se, ne glede
na dejansko lokacijo novogradnje, izračunata za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010),
ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni
dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja
tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost
senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno
pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo
imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno
po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je
opredeljeno v smernici RAL.
Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha,
strop, previs, ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost
U ≤ 0,15 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na
teren, pa morajo imeti U ≤ 0,17 W/(m2K).
Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju
stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno
z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja.
Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek
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rekuperacije toplote vsaj 74 %. Specifična vhodna moč
enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h).
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in
hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja,
pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne
vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno
energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih
potreb.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije
za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje,
prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so
oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega
sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO
9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,60 h-1.
Za novo naložbo pri ukrepu A se šteje tudi nakup
nove stavbe, ki izpolnjuje pogoje ukrepa A, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba
ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom
prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2019, gradbeno dovoljenje za gradnjo te
stavbe pa je bilo izdano po 1. 1. 2017.
Priznani stroški vključujejo vse stroške, ki so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del, ki so potrebna za doseganje energijske učinkovitosti
nove skoraj nič-energijske stavbe, in sicer za:
– nakup in vgradnjo oken in vrat v toplotnem ovoju
stavbe ter pripadajočih sistemov zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal,
obodnih zidov in strehe itd.) ter sistemov tesnjenja obodnih konstrukcij;
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti stavbe;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko priznani stroški dosegajo največ 50 % pogodbene vrednosti
gradnje stavbe.
V primeru nakupa že dokončane stavbe priznani
stroški dosegajo največ 50 % stroškov, povezanih z nakupom stavbe, v primeru nakupa nedokončane stavbe
pa tudi vse dodatne stroške, ki so potrebni za dokončanje stavbe in so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so potrebna za doseganje
njene energijske učinkovitosti in so smiselno povezani
z izvedbo naložbe.
B – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito obnovo dokončane in vsaj minimalno komunalno opremljene starejše eno- ali dvostanovanjske
stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo
ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010,
morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe
zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po
118. členu GZ (za stavbo zgrajeno pred 31. 12. 1967),
pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).
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Celovita obnova starejše stavbe mora biti načrtovana in izvedena tako, da se ohrani večinski ogrevani del
starejše stavbe. Za nove prizidave oziroma dele stavbe,
ki so bili zgrajeni po 1. 7. 2010, nepovratna finančna
spodbuda ne more biti dodeljena.
Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni
tudi investitorji, ki morajo zaradi celovite obnove starejše
stavbe pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
Ustreznost celovite obnove starejše stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz Elaborata, izračunov PHPP za novo in obstoječe stanje, dokumentacije
DGD, če je potrebno pridobiti novo gradbeno dovoljenje ter dokumentacije za izvedbo celovite prenove PZI,
v kateri morata biti prikazana obstoječe in novo stanje,
ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem
pozivu. Dokumentacija DGD in PZI morata biti izdelana
v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter na
podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu.
Pri izvedbi celovite obnove mora biti zagotovljen nadzor
v skladu z GZ.
Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje celovito obnovljene starejše stavbe se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati
QH ≤ 25,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Navedeni vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunata za klimatske podatke mesta Ljubljana
(T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni
strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni
poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno
pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno
pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi. Z izračunom PHPP se vrednoti
tudi referenčno obstoječe stanje pred celovito obnovo.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo
imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno
po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je
opredeljeno v smernici RAL.
Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha,
strop, previs, ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost
U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na
teren, pa morajo imeti U ≤ 0,20 W/(m2K).
Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju
stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno
z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja.
Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek
rekuperacije toplote vsaj 74 %. Specifična vhodna moč
enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h).
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in
hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja,
pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne
vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. Neposredno
ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo
ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije
za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje,
prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so
oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega
sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
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Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO
9972:2015 znašati: n50 ≤ 1,20 h-1.
Priznani stroški vključujejo vse stroške, ki so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del, ki so potrebna za izvedbo celovite obnove stavbe,
npr. za:
– nakup in vgradnjo oken in vrat v toplotnem ovoju
stavbe ter pripadajočih sistemov zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal,
obodnih zidov in strehe itd.) ter sistemov tesnjenja obodnih konstrukcij;
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti stavbe;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
C – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj
nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli prvemu kupcu (fizični osebi) za nakup stanovanja
v novi ali celovito obnovljeni starejši skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi, če je bila prodajna
pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim
dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist
kupca sklenjena po 1. 1. 2019.
V primeru nakupa stanovanja v celovito obnovljeni
starejši tri- in večstanovanjski stavbi se spodbuda lahko
dodeli le v primeru, da gre za celovito obnovo dokončane in vsaj minimalno komunalno opremljene starejše
tri- in večstanovanjske stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti
izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji
stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma
odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega
dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbo zgrajeno pred
31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem
pozivu (v nadaljnjem besedilu: starejša večstanovanjska stavba).
Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni
tudi kupci stanovanj v celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi z novimi prizidavami. Pri tem mora
obnovljeni starejši del stavbe izpolnjevati pogoje za obnovo, nova prizidava pa pogoje za novo stavbo, skladno
z razdelkom C javnega poziva.
Ustreznost novogradnje ali celovite obnove starejše večstanovanjske stavbe se preverja na podlagi
izračunov in dokazil iz Elaborata, izračunov PHPP za
novogradnjo ter izračunov PHPP za novo in obstoječe
stanje v primeru obnove, projektne dokumentacije DGD
in projektne dokumentacije PZI. Ustreznost izvedene
naložbe se preverja tudi na podlagi načrtov projektne
dokumentacije PID. Dokumentacija DGD, PZI, PID mora
biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem
javnem pozivu. Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen
nadzor, kot ga določa GZ in pridobljeno uporabno dovoljenje.
Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje nove večstanovanjske stavbe se preverja na podlagi
izračuna PHPP in mora znašati QH ≤ 15,0 kWh/(m2a)
in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Pri starejši obnovljeni večstanovanjski stavbi mora računska raba energije za ogre-
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vanje in pohlajevanje znašati QH ≤ 20,0 kWh/(m2a) in
QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Navedene vrednosti se, ne glede
na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske
podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki
so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja
tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost
senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno
pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi. V primeru
nakupa stanovanj v starejši večstanovanjski stavbi se
z izračunom PHPP vrednoti tudi referenčno obstoječe
stanje pred celovito obnovo.
Okna in vrata v toplotnem ovoju nove večstanovanjske stavbe ali obnovljene starejše večstanovanjske stavbe morajo imeti toplotno prehodnost
Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti po načelu
tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici
RAL.
Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki
mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop,
previs ipd.), morajo pri novi večstanovanjski stavbi
imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,15 W/(m2K), pri celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi pa
U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo
na teren, morajo pri novi večstanovanjski stavbi imeti
U ≤ 0,17 W/(m2K), pri obnovljeni starejši večstanovanjski
stavbi pa U ≤ 0,20 W/(m2K).
Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju
stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno
z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja.
Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek
rekuperacije toplote vsaj 74 %. Specifična vhodna moč
enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h).
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Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in
hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja,
pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne
vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno
energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih
potreb.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije
za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje,
prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so
oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega
sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer
mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015
pri novi večstanovanjski stavbi znašati n50 ≤ 0,60 h-1, pri
celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi pa
n50 ≤ 1,2 h-1.
Priznani stroški vključujejo:
– strošek nakupa stanovanja.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
A – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove
eno- ali dvostanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje
stavbe iz izračuna PHPP, vrsto izolacijskega materiala
v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe, opredeljeno v PZI.

Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane in prezračevane
površine stavbe

Gradnja ali nakup sNES
Energija za ogrevanje
stavbe QH [kWh/(m2a)]
≤ 10
≤ 15

Št.

Energija za pohlajevanje
stavbe QK [kWh/(m2a)]
≤ 15

Stavba določene skupine mora poleg ostalih zahtev
javnega poziva izpolnjevati še naslednje zahteve:
– I. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora
iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči
ipd.) in z vgrajenimi lesenimi okni v deležu najmanj 70 %
skupne površine oken (v m2);
– II. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora
(npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora, ne glede na material zunanjega stavbnega
pohištva;

I. skupina

II. skupina

III. skupina

135
115

100
80

75
65

– III. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega
izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.), ne glede na material zunanjega stavbnega
pohištva.
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ:
– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
– 120 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno
enostanovanjsko stavbo ali za enostanovanjsko stavbo
v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi
dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora ta dvostano-
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vanjska stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa
A tega javnega poziva.
B – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede
na računsko rabo energije za ogrevanje stavbe QH iz izračuna PHPP, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem
ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe pred obnovo (oziroma po obnovi, če je ta manjša),
opredeljene v PZI*:

Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane površine
stavbe*

Celovita obnova sNES
Energija za ogrevanje
stavbe QH [kWh/(m2a)]
≤ 25

Energija za pohlajevanje
stavbe QK [kWh/(m2a)]
≤ 15

Stavba določene skupine mora poleg ostalih zahtev
javnega poziva izpolnjevati še naslednje zahteve:
– I. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz
obnovljivih virov ali mineralnega izvora;
– II. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega
izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).
Nepovratna finančna spodbuda lahko znaša do
50 % priznanih stroškov naložbe. Dodeljena je lahko le
za neto ogrevano površino stavbe pred obnovo (oziroma
po obnovi, če je ta manjša), in sicer za največ:
– 200 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno
enostanovanjsko stavbo, za enostanovanjsko stavbo
v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi
dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora ta dvostanovanjska stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa B tega javnega poziva.
C – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj
nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za
največ 80 m2 neto ogrevane površine stanovanja, opredeljene v PZI, in znaša:
– 100 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja v novozgrajeni večstanovanjski stavbi in novi prizidavi k celovito obnovljeni starejši večstanovanski stavbi;
– 150 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja v celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko kot vlagatelj kandidira vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski
stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– družinski član lastnika nepremičnine, eno- ali
dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet
javnega poziva.

I. skupina

II. skupina

200

170

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa
nepremičnine iz razdelka A in C javnega poziva sodeluje
vsaka fizična oseba, ki je:
– prvi kupec skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi;
– družinski član kupca, opredeljenega v prejšnji
alineji.
Stanovanjska stavba oziroma stanovanje, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti najkasneje ob izplačilu
nepovratne finančne spodbude v izključni lasti fizične
osebe. Lastništvo predmetne stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi bo
preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet
tega javnega poziva zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov
seznanjeni vsi morebitni lastniki, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja
ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil vsa
potrebna soglasja.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. V primeru novogradnje ali celovite obnove
stavbe mora biti vloga oddana pred pričetkom gradnje, tj.
izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. V primeru nakupa že zgrajene stavbe ali nakupa stanovanja
kupec vlogo odda po sklenitvi prodajne pogodbe. Kupec
nedokončane stavbe mora vlogo oddati pred pričetkom
izvajanja del, ki jih bo izvedel za dokončanje naložbe.
Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži izpolnjen obrazec Vloga 73SUB-sNESOB19 in naslednje
priloge v tiskani obliki:
– gradbeno dovoljenje:
– kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega
z žigom o pravnomočnosti;
– če gradbeno dovoljenje v primeru celovite obnove stavbe po trenutno veljavni zakonodaji ni potrebno,
je potrebno predložiti izjavo vodje projekta o navedenem
dejstvu in:
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– kopijo gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja ali kopijo odločbe o legalizaciji stavbe oziroma
odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega
dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga;
– projekte:
– projektno dokumentacijo DGD;
– projektno dokumentacijo PZI;
– Elaborat z izračuni in dokazili:
– izračun PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS
Excel datoteko), ki se, ne glede na dejansko lokacijo
stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana,
ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;
– povzetek vseh neto površin (v m2) prostorov
v stavbi z označenimi prostori, ki so ustrezno ogrevani
in so prezračevani preko ustrezne naprave z vračanjem
toplote odpadnega zraka;
– povzetek vseh neto površin (v m2) ogrevanih
prostorov v stavbi pred prenovo, v primeru da gre za celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih
materialov v odstotkih ( %) glede na skupine, opredeljene v javnem pozivu;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih ( %) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen v primeru izjem, ki
so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote
in električne energije z visokim izkoristkom;
– izračun površinskega deleža lesenega zunanjega stavbnega pohištva v odstotkih ( %) v primeru, da gre
za gradnjo ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali
dvostanovanjske stavbe in da stavba spada v I. skupino;
– izjavo o lastnostih oken, skladno z Uredbo
(EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za
trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive
Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5;
v nadaljnjem besedilu: 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), ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN
14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu
toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo
biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost
linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ)
in geometrijski podatki profila ter faktor prepustnosti
celotnega sončnega obsevanja zasteklitve (g), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega
laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode;
– izjavo o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katere je razvidna
toplotna prehodnost vrat (Ud);
– izjavo o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora
med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti
elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, geometrijske podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega
obsevanja zasteklitve;
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– izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem
ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih
so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov;
– izjavo o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije
(EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi
Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih
enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11.
2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba
Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave, če ta še ni navedena na informativnem seznamu,
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.), če generator toplote ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem
na spletni strani www.ekosklad.si;
– izjavo dobavitelja o lastnostih sistema, če bo
stavba oskrbovana iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– fotografije v primeru celovite obnove stavbe ali
nakupa nedokončane nove stavbe:
– fotografije celotne stavbe, iz katerih bodo razvidne vse fasade oziroma strani stavbe;
– fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih
bo razvidno stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega
stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), ogrevalnega
sistema ipd.;
– fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije,
(posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu), če
se bo pri izvedbi ukrepa upoštevala obstoječa toplotna
izolacija, ki ne bo odstranjena;
– prodajno pogodbo z notarsko overjenim zemljiško knjižnim dovolilom v primeru nakupa stavbe ali
stanovanja.
Če za enak ukrep v isti ali enaki stavbi kandidira več
vlagateljev, zadošča predložitev enega izvoda skupne
projektne in ostale zahtevane dokumentacije.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen
prevod.
b) stanovanjska stavba in izvedba naložbe v skladu
z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje
proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za stavbe, katerih namembnost je, skladno z upravno odločbo (gradbenim oziroma
uporabnim dovoljenjem) opredeljena kot stanovanjska.
Gradbeno oziroma uporabno dovoljenje za spremembo
namembnosti nestanovanjske stavbe v stanovanjsko
mora biti izdano pred 1. 7. 2010.
Za stanovanjske stavbe po tem javnem pozivu štejejo stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico
TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med
enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122).
Če je stanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba
nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora
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vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite,
ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine
v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki
bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitene
stanovanjske stavbe, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Pri
načrtovanju in izvedbi ukrepa morajo biti upoštevane
Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine
(http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_
kd_23. 2.2017.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda
za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za izvedbo več naložb
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi
pravico do nepovratne finančne spodbude le za eno naložbo, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih
naložb. V primeru, da vlagatelj kandidira na tem javnem
pozivu, ne more za to stanovanjsko stavbo kandidirati
še za izvedbo posamičnih ukrepov na drugem javnem
pozivu Eko sklada, razen za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema in naprave za samooskrbo z električno
energijo.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali
gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo
prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in
gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko
opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v triin večstanovanjski stavbi ter vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda po tem javnem
pozivu, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu
nepovratne finančne spodbude.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote,
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list
RS, št. 96/14). Če je za naložbo, ki je predmet spodbude
po tem javnem pozivu, že bila dodeljena oziroma izplačana nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem
ali katerem koli drugem javnem pozivu, za izvedbo te
naložbe ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne
finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko
sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb
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občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega
javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti
ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko
sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita
ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe,
razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna
spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih
ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in
14. uro), po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med
9. in 14. uro.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski
svetovalci. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni
naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu
neodvisni svetovalci nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju
in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj dobi na spletni strani Eko sklada
www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih
z vsemi dokazili in prilogami v tiskani obliki osebno ali
po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če
ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja
vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J,
32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
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9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) izdaja odločbe in pogodbe
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno
spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne
vloge z odločbo in pogodbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude in sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne
spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe po tem javnem pozivu je
24 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane
dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša.
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti
odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi.
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za
izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje
pogoje tega javnega poziva in za katero so bili računi
izvajalcev za izvedbo naložbe izdani po oddaji vloge
na javni poziv. Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena,
se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov
na računu/-ih oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe,
ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti v tiskani obliki najkasneje v 2 mesecih po
izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe A,
B in C mora vsebovati:
– podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani vlagatelja;
– uporabno dovoljenje;
– predložitev je obvezna, razen v primeru izvedbe celovite obnove starejše eno ali dvo- stanovanjske
stavbe, za katero gradbenega dovoljenja ni bilo potrebno pridobiti. V tem primeru je namesto uporabnega
dovoljenja potrebno priložiti izpolnjeno Vodilno mapo
Dokazila o zanesljivosti objekta (DOZ), ki je del Pravilnika (priloga 5);
– v primeru nakupa dokončane nove stavbe in v primeru, da so med izvedbo naložbe nastale spremembe
ter v primeru nakupa stanovanja v tri- in večstanovanjski
stavbi: projektno dokumentacijo PID;
– novelirani Elaborat z izračuni in dokazili, v skladu s točko 4 javnega poziva, če je prišlo med gradnjo
do sprememb glede na oddano PZI dokumentacijo in
Elaborat;
– račune in dokumentacijo, ki se nanaša na gradnjo
(npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in opreme), iz katerih morajo
biti razvidni podatki najmanj 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;
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– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih
alinej;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti
stavbe, s potrdilom o kalibraciji merilne opreme;
– fotografije:
– izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega
ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne
zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim
trakom;
– vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, da
so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);
– vgrajenega centralnega sistema prezračevanja
z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprava);
– vgrajenega ogrevalnega sistema z generatorjem toplote (razvodi, naprava);
– meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene vrednosti na
napravi, posneto med meritvijo;
– dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne
vse fasade stavbe;
– v primeru nakupa nove eno- ali dvostanovanjske
stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi mora dokumentacija o zaključku naložbe vsebovati še:
– dokazilo o plačilu celotne kupnine;
– dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini.
Če je bila za enak ukrep v isti ali enaki stavbi odobrena spodbuda več vlagateljem, zadošča predložitev
enega izvoda skupne projektne in ostale zahtevane
dokumentacije.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe
na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko
se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za
delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek
izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju
pogojev javnega poziva.
10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije
ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih
sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe
z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta
nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene
nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude
dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema
do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2370/19
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264
Grad, v okviru projekta »Gorička krajina«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
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sklada za regionalni razvoj, objavlja Javni poziv za uporabo pašne ograje in zemljišč v k.o. Dolenci. Vsebina
povpraševanja je dosegljiva na spletni strani Javnega
zavoda Krajinski park Goričko: www.park-goricko.org.
Javni zavod Krajinski park Goričko
Št. 430-4/2019

Ob-2332/19

Občina Lenart na podlagi 49. in 51. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/18), 16. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010,
8/2011 in 31/2017) in Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart za leto 2018, ki ga je
sprejel Občinski svet Občine Lenart na seji dne 28. 3.
2019, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine Lenart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC).
Prodaja se parcela številka 1100/23, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 8386 m².
Izklicna cena nepremičnine, ki se prodaja, je
20,00 eur/m2 in vsebuje 22 % DDV, ki je vštet v prodajni
ceni in skupaj znaša 167.720,00 EUR. DDV plača kupec. V izklicni ceni ni zajet komunalni prispevek, ki se
odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka,
začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetne
nepremičnine:
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart,
v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10
– Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine
Lenart, 8/13) je zemljišče po namenski rabi opredeljeno
kot pretežno proizvodno območje, ureja pa se po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del poslovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih
goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12), s katerim so določene
naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti,
Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 19 Proizvodnja koksa in naftnih
derivatov; 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov;
22.11 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in
zračnic za vozila; 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih
izdelkov; 24 Proizvodnja kovin; 25.4 Proizvodnja orožja
in streliva)
D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah;
35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah)
F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet;
51 Zračni promet)
I) Gostinstvo

J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše
tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic,
prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in
zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti
obstoječih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve
stavb,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni
objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene
za nepremičnino na transakcijski račun Občine Lenart:
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.
4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu)
se varščina vračuna v kupnino.
5. Kupnino lahko kupec poravna tudi v obrokih, in
sicer v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
V primeru plačila v več obrokih, mora kupec neplačani
del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo,
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora.
6. Po plačilu kupnine v celoti, kupec lahko vpiše
spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem
območju je potrebno upoštevati smernice in projektne
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, mora ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene
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možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden
čas realizacije razvojnega projekta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetni nepremičnini pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost v skladu z namensko rabo zemljišč, ki predstavlja
pretežno proizvodno območje in se ureja po Odloku
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah
(NPIC I) (MUV, št. 9/12).
V kolikor ponudnik z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh let
od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč velja
za razvezano, saj je rok bistvena sestavina pogodbe, pri
čemer kupec občini izroči nepremičnino v last in posest,
občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, preostanek pa
si zadrži kot pogodbeno kazen in kot garancijo za škodo
in stroške, ki ji je z nerealiziranim projektom nastala sled
nerealizacije razvojnega projekta v območju industrijske
cone in kot pogodbeno kazen za nerealizacijo investicijskega projekta v NPIC. V kolikor je škoda večja od
zadržane pogodbene kazni (30 %), lahko občina zahteva
povrnitev tudi te škode do popolne odškodnine.
VI. Ponudba:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Program razvoja gospodarske dejavnosti (priloga
št. 4).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb.
3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe
o prodaji nepremičnine. Stroške sklenitve pogodbe, DDV
ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnine.
Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vpi-
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som le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 17. 6.
2019 do 9. ure, v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek
(naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 6. 2019, ob
10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.breznik@lenart.si, tel. 02/729-13-22, kjer lahko pridobijo
tudi razpisno dokumentacijo.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v glavni pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart
Št. 6100-0002/2019

Ob-2336/19

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in
Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem
interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno
poziva lastnike oziroma upravljavce kulturnih objektov
k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje kulturnih
objektov
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki
imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristijo za javne namene in so namenjeni izvajanju kulturnih
dejavnosti, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
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– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge
tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih
programov v kulturnem objektu ter imajo zastavljene cilje za kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.
Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– Objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju kulturnih dejavnosti
– Za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja
javni interes
– Lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne
cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem
– Izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov
za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje
izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane
rezultate
– Priložena so dokazila o deležih zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Ministrstvo za kulturo, druge občine)
– Objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča
izvajanje kulturnih prireditev tudi drugim društvom.
Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta
ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za
vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 3.500 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati
najkasneje do 30. 11. 2019, na podlagi pisne izjave in
z dokazili o izvedbi programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne 7. 6. 2019 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2019.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti,
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.
9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno. Prispele vloge do zadnjega v mesecu, bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in
na spletnih straneh naročnika www.ravne.si od dneva
objave tega poziva do razdelitve sredstev.
11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz
nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom
in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom:
»Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv – kultura-vzdrževanje kulturnih objektov – 2019« na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov:
marija.vrhovnik@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 6100-0001/2019-201

Ob-2337/19

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o sofinanciranju
programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) in Letnega programa kulture 2019, objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje muzejske dejavnosti in posebnih
programov v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2019
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za
sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so
v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
V javni interes na področju izvajanja posebnih programov muzejske dejavnosti spadajo programi, ki se
dogovorno izvajajo za Občino Ravne na Koroškem.
3.2. Finančna podpora posebnim programom v občini, ki so državnega značaja.
V javni interes na področju izvajanja posebnih programov s področja glasbene umetnosti spadajo programi, ki se dogovorno izvajajo v Občini Ravne na Koroškem ter s tem pripomorejo, da so Ravne prepoznavno
kulturno središče. Občina bo finančno podprla izvajanje
programov, ki so državnega pomena in so finančno podprti tudi s strani pristojnega ministrstva.
4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in drugi zavodi,
zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z muzejsko dejavnostjo ter posebnimi programi državnega
značaja, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem in
izvajajo dejavnost na območju občine, program mora
biti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na področju muzejske dejavnosti, glasbene dejavnosti,
– imajo izkušnje z upravljanjem muzejskih zbirk oziroma izvajanju posebnih programov s področja glasbene umetnosti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
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– za prijavljen program imajo izdelano natančno
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50 % delež sredstev pridobljenih iz drugih virov,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 3.000 € za sofinanciranje
muzejske dejavnosti in 5.000 € za podporo posebnim
programom v občini, ki so državnega značaja.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost
in medijska odmevnost programa.
7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo
opravljena na osnovi kriterijev pravilnika ter izvedbo
programov, določenih v predmetu tega poziva.
8. Uporaba kriterijev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh po
vložitvi popolne vloge ocenila komisija za spremljanje javnega poziva ter predlagala županu višino sofinanciranja.
Dodeljena sredstva za posamezni program
mora predlagatelj realizirati najkasneje do 31. 12. 2019,
na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne 7. 6. 2019 in
traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10.
2019.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan od
dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak
program ustrezno označiti in za vsak program predložiti
popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz
nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom »Ponudba ne odpiraj« »Javni poziv – kultura
2019« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji tega poziva.
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12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov:
marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih
sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne
vloge. V primeru hkratne pridobitve prijav, se programi
vrednotijo v skladu s pravilnikom ter se glede na razpoložljivost sredstev ter potrebna sredstva za izvedbo
programa procentualno porazdelijo.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 093-0001/2019-201

Ob-2339/19

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje uspešnih prijav nevladnih
organizacij na nacionalnih in EU razpisih
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno
poziva nevladne organizacije k predložitvi ponudb za
sofinanciranje projektov, ki so podprti z nacionalnimi
oziroma EU sredstvi, na podlagi uspešnih prijav na nacionalnih oziroma EU razpisih.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.
3. Predmet poziva: finančna podpora nevladnim organizacijam, ki so bili uspešni pri prijavah na nacionalnih
in EU razpisih.
4. Na pozivu lahko kandidirajo nevladne organizacije, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem in izvajajo dejavnost na območju občine, program oziroma
projekt mora biti zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem,
– imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju in izvedbi projekta, na podlagi uspešne prijave na nacionalnih oziroma EU razpisih,
– niso prejemnik sredstev za enak projekt iz drugih
sredstev proračuna Občine Ravne na Koroškem oziroma sredstev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
je Občina Ravne na Koroškem in prejema sredstva za
delovanje in izvajanje določenih programov, predhodno
dogovorjenih z ustanoviteljico,
– s predlaganimi programi oziroma projekti ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na
Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih programov,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane za dejavnost, ki
jo opravljajo,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
– za prijavljen program imajo izdelano natančno
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen delež
sredstev pridobljenih iz drugih virov.
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5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 4.000 €.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost
in medijska odmevnost programa.
7. Merila in kriteriji za izbor
Izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev
določenih s tem javnim pozivom.
Prijavitelj ob izpolnjevanju pogojev pod točko 4 ne
more pridobiti več sredstev kot 10 % sredstev od pridobljenih sredstev v posameznem koledarskem letu,
skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju in izvedbi projekta, na podlagi uspešne prijave na nacionalnih
oziroma EU razpisih, vendar ne več kot 2.000 € za prijavljen program v posameznem koledarskem letu.
8. Uporaba kriterijev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega programa oziroma projekta v skladu s kriteriji
bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila komisija
za spremljanje javnega poziva ter predlagala županu
višino sofinanciranja.
Dodeljena sredstva za posamezni program oziroma projekt mora predlagatelj realizirati najkasneje do
31. 12. 2019, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa oziroma projekta.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne 7. 6. 2019 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2019.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan od
dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak
program ustrezno označiti in za vsak program predložiti
popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz
nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom »Ponudba ne odpiraj« »Javni poziv – NVO 2019«
na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, Ravne na Koroškem.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je
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mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov:
marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik
bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu oziroma projektu najkasneje v 30 dneh po oddaji
popolne vloge. V primeru hkratne pridobitve prijav, se
programi vrednotijo glede na razpoložljivost sredstev ter
odobrena sredstva (skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju in izvedbi projekta, na podlagi uspešne prijave
na nacionalnih oziroma EU razpisih) za izvedbo programa oziroma projekta, ki se procentualno porazdelijo.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 123/2019

Ob-2383/19

Na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11 in nasl.), 5. in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
(Uradni list RS, št. 110/04) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS,
št. 16/17), objavlja Mednarodni grafični likovni center, ki
ga zastopa direktorica Nevenka Šivavec
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske
in reprezentativne namene
Datum: 4. 6. 2019
Vsebina:
1. Splošno
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
3. Namembnost površin in posebni pogoji
4. Programska izhodišča
5. Višina najemnine in čas trajanja najema
6. Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji
za udeležbo)
7. Izdelava ponudbe
8. Veljavnost ponudbe
9. Izločilni pogoji
10. Izbira ponudnika
11. Sklenitev pogodbe
12. Opozorila
13. Obrazci in priloge
1. Splošno
Zbiralec vlog in najemodajalec razpisanih prostorov je v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS,
št. 110/04) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (uradni list RS, št. 16/17) Mednarodni grafični likovni center (v nadaljevanju Mednarodni
grafični likovni center/najemodajalec), Pod Turnom 3,
1000 Ljubljana.
Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem je podrobneje opisan v točki Predmet javnega zbiranja ponudb. Lastnik predmeta javnega zbiranja ponudb
je Mestna občina Ljubljana, upravljavec pa Mednarodni
grafični likovni center.
Razpisani prostori se oddajajo za osnovni namen
opravljanja gostinske dejavnosti in dejavnosti organiziranja prireditev, cilj pa je zagotovitev kakovostne in
raznovrstne gostinske in prireditvene ponudbe v Mednarodnem grafičnem likovnem centru.
Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja
razpisa (4. 6. 2019 do 24. 6. 2019) na spletni strani www.
mglc-lj.si ali na naslovu Pod Turnom 3, 1000 Ljubljana.
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Dodatne informacije oziroma vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti: info@mglc-lj.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet tega javnega zbiranja ponudb je oddaja
prostorov v najem za opravljanje gostinskih in prireditvenih storitev v poslovnem prostoru na naslovu Pod
Turnom 4, 1000 Ljubljana, imenovan Ustvarjalni center
Švicarija, ki obsegajo:
– dvorana: 224,96 m2;
– kuhinja: 17,59 m2;
– delovni prostor in toaletni prostori: 9,00 m2;
– lopa: 24,27 m2.
Najemnik bo imel pravico tudi do uporabe terase pred prostori Ustvarjalnega centra Švicarija. Površina
in območje terase, ki je na voljo za uporabo najemnika
za izvajanje gostinske dejavnosti, je opisano in označeno v tlorisu terase, ki je priloga in sestavni del tega
razpisa.
3. Namembnost površin, ki so predmet javnega
zbiranja ponudb
Prostori, ki so predmet oddaje tega javnega zbiranja ponudb, se uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost kavarne in restavracije ter za zagotavljanje povezav
med razpisanimi prostori. Prostori imajo lastne sanitarije
za osebje oziroma se uporabljajo javne sanitarije za
obiskovalce.
Vsi prostori, ki so predmet oddaje v najem, so zasnovani tako, da upoštevajo veljavno zakonodajo s tega
področja: zakonodajo s področja higiene živil, zakonodajo s področja gostinstva in v so skladu s Priporočili
dobre higienske prakse.
Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju
trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno
in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in ambientom Mednarodnega grafičnega likovnega centra in Ustvarjalnega centra
Švicarija.
3.a. Posebni pogoji
– Izbrani ponudnik bo dolžan sam pridobiti vsa dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– Izbrani ponudnik bo dolžan izvajati dejavnost
v skladu z veljavnimi predpisi, smernicami dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu;
– Izbrani ponudnik bo moral obiskovalcem lokala
nuditi kakovostno in raznovrstno gostinsko ponudbo
hrane in pijače s poudarkom na kulinarični izvirnosti, ki
temelji na slovenski in tuji kavarniški tradiciji oziroma
dediščini;
– Izbrani ponudnik se bo moral prilagajati vsebinskemu programu Mednarodnega grafičnega likovnega
centra in Ustvarjalnega centra Švicarija. V ta namen
bo lahko izvajana redna mesečna, po potrebi pa tudi
pogostejša koordinacija med izbranim ponudnikom in
pristojno osebo Mednarodnega grafičnega likovnega
centra, v okviru katere bo določen vsebinski, prostorski,
zvočni in svetlobni načrt delovanja in ponudbe lokala;
– Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal ali dodajal
gostinsko in drugo opremo le po predhodnem dogovoru
in s soglasjem pristojne osebe najemodajalca;
– Izbrani ponudnik bo moral v gostinskem lokalu
za obiskovalce zagotoviti dovolj oseb za izvajanje gostinskih storitev, ki bodo morale izpolnjevati predpisane
pogoje za delo v gostinski dejavnosti;
– Izbrani ponudnik bo moral delovni čas gostinskega lokala določiti na podlagi navodil Mednarodnega grafičnega likovnega centra, to je najmanj od 10. do 18. ure.
Morebitna odstopanja obratovalnega časa bodo možna
po predhodnem soglasju z najemodajalcem; Izbrani po-
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nudnik z oddajo ponudbe soglaša, da bo v primeru prireditev v okviru dejavnosti Mednarodnega grafičnega
likovnega centra del blagajniškega izkupička (inkasa)
pripadel najemodajalcu. V ta namen bo najemnik Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru omogočil vpogled v posamezne blagajniške izkupičke ob navedenih
prireditvah. Podrobnejši delež in tehnična izpeljava bo
določena in dogovorjena z najemno pogodbo, na podlagi ponudbe s strani najemnika, ki bo podrobneje predstavljena v ponudbi;
– Notranja in zunanja ureditev, vključno z morebitno dodatno opremo, se izvaja s predhodnim pisnim
soglasjem najemodajalca in, če bo najemodajalec tako
presodil, pozitivnega mnenja organa s področja varstva
kulturne dediščine. Ureditev oziroma oprema mora biti
v skladu z visokimi estetskimi in funkcionalnimi standardi, v skladu s predpisi varstva kulturne dediščine;
– Izbrani ponudnik bo moral za izvedbo zaključenih
sprejemov ali lastnih prireditev obvezno pridobiti predhodno pisno soglasje Mednarodnega grafičnega likovnega centra;
– Elementi opreme prostorov in naprave, ki jih bo
najemnik uporabljal za obratovanje gostinskih programov in gostinskih objektov, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje gostinske dejavnosti
ter sanitarno-tehničnim pogojem;
– Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda Mednarodnega grafičnega likovnega centra;
– Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled lokacije;
– Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto;
– Vsako podjetje se lahko prijavi le z eno ponudbo.
V primeru lastniških povezav podjetij velja pravilo, da se
na razpis ne sme prijaviti podjetje, v katerem ima več
kot 20 % lastniški delež oseba, ki je (so)lastnik drugega
podjetja, ki je oddalo ponudbo na ta razpis.
4. Programska izhodišča
Izhodišče:
Načrtovani gostinski lokal je namenjen obiskovalcem parka Tivoli, Mednarodnega grafičnega likovnega centra in obiskovalcem prireditev, ki bodo potekale
v prostorih Ustvarjalnega centra Švicarija. Lokal je namenjen tudi vsem naključnim obiskovalcem okolice, ki
želijo enostavnejšo ponudbo pijač, kosil in manjših prigrizkov. Gostinski lokal bo imel predvidoma 80 sedežev
in 100 stoječih mest, ter 50 sedežev na terasi. Gostinski
lokal se v celoti nahaja na nivoju 0.
Sanitarije za goste so javne in so locirane na nivoju
0. Tehnološki del gostinskega lokala je na nivoju 0, tako
kot prostori za goste.
Ponudba:
Hrana: Predvidena je ponudba kosil, jedi po naročilu, enostavnejših jedi, npr. obloženih kruhkov, sladkega
peciva ipd. Možna je tudi ponudba enostavnih solat in
sladoleda.
Pijače, napitki: ponudba toplih in hladnih napitkov,
brezalkoholnih pijač, sadnih sokov, kakovostnega vina,
izbranih žganih pijač in raznovrstnega piva.
Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje prigrizkov s pladnji do miz.
Tehnološki del obsega kuhinjo in shrambo.
Vir energije: elektrika.
5. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se
sklepa za določen čas, za dobo petih let od dneva začetka obratovanja. Predviden začetek obratovanja je
1. 8. 2019. Po največ petletnem obdobju bo izveden
nov javni razpis.
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem
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razpisu. Ponujenih pogojev iz ponudbe kasneje ni mogoče v nobenem primeru več spreminjati. Izhodiščna
najemnina za storitve po tem javnem razpisu skupaj
znašajo 2.000 evrov mesečno. Najemnik bo moral poleg najemnine plačevati tudi sorazmerni delež splošnih
stroškov, ki je ocenjen v obliki pavšala na 300 evrov mesečno. Splošni stroški vsebujejo ogrevanje in hlajenje,
porabo vode, varovanje in ostale obratovalne oziroma
režijske stroške. Čiščenje in odvoz odpadkov zagotovi
najemnik. V navedene zneske ni vključen DDV.
Najemnina se bo obračunavala vnaprej, z rokom
plačila na zadnji dan v mesecu za prihodnji mesec.
6. Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji
za udeležbo)
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane dokumente v predpisani
obliki in vrstnem redu.
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji
izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 01).
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji
izpolnjene dokumente, ki so lahko tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled), pri čemer
se za izhodišče določitve starosti dokumentov upošteva
rok za odpiranje ponudb:
– Registracijo podjetja ali redni izpis iz sodnega registra za dejavnost (katere predmet je razpis), oziroma
priglasitveni list (za s.p.), ki ni starejša od 90 dni od roka
odpiranja ponudb;
– Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
(podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register) – dokument
ne sme biti starejši od 30 dni od roka odpiranja ponudb;
– Potrdilo o solventnosti na transakcijskem računu
za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni od roka za
odpiranje ponudb;
– Potrdilo, da je prijavitelj poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki
ga izda pristojni organ in ni starejši od 30 dni od roka
odpiranja ponudb.
Poleg naštetega je obvezen ogled lokacije oziroma obeh gostinskih lokalov. Ogleda bosta 6. 6. 2019 in
13. 6. 2019 ob 13. uri v prostorih, ki se oddajajo, na naslovu Pod turnom 4 v Ljubljani. Brez potrdila o udeležbi
na ogledu, ki ga bo vsak potencialni ponudnik prejel na
ogledu, bo prijava zavržena.
Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli
vlaganj v poslovne prostore, ki so predmet tega razpisa
in ne more na tej podlagi pridobiti nikakršnih pravic.
6. A Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji
izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, s katero zagotavlja, da (Obrazec 02):
– sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
– ni posredoval zavajajočih podatkov,
– je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in
ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbene
zahteve,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo
ustavljeno,
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– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
v šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega od svojih transakcijskih računov,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
ni noben od (so)lastnikov podjetja, ki oddaja ponudbo,
obenem tudi več kot 20 % (so)lastnik drugega podjetja,
ki bo oddalo prijavo na ta razpis.
6. B Reference
Ponudnik mora predložiti vsaj dve ustrezni referenci in izpolniti referenčno listo (Obrazec 03). Priznajo se
samo reference s področja razpisane dejavnosti.
Reference bodo točkovane po naslednjih kriterijih:
možnih je največ 20 točk. Vsaka referenca, ki jo ponudnik izvaja najmanj pet let, se ovrednoti s 5 točkami. Če
se ta referenca izvaja v kulturnih institucijah, se ovrednoti z 10 točkami. Ponudnik lahko navede več referenc,
točke pa je mogoče pridobiti za največ dve referenci.
Vsaka referenca mora biti potrjena s strani naročnika.
Vsak ponudnik se glede na pridobljene reference
in predstavljen program iz tega razpisa tudi dodatno
analizira. V Mednarodnem grafičnem likovnem centru
bo oblikovana tričlanska komisija, ki bo ocenila reference ponudnikov.
Ponudniki lahko predložijo tudi dodatne reference
v obliki potrjenih standardov kakovosti, znakov kakovosti, prejetih nagrad in priznanj. Dodatne reference
se bodo upoštevale tudi v primeru, da bo enakovredno
ponudbo za najem prostorov poslalo več ponudnikov, ki
bodo v celoti izpolnjevali pogoje.
6. C Drugo
Pogoj po tej ponudbi je tudi delitev blagajniškega izkupička ob prireditvah, ki potekajo v organizaciji
Mednarodnega grafičnega likovnega centra, ali v organizaciji najemnika – rojstni dnevi, poroke in podobno
– ob predhodnem soglasju najemodajalca. Blagajniški
izkupiček (inkaso) se razdeli med najemodajalca in najemnika v skladu s ponudbo najemnika, ki se bo vnesla
v pogodbo.
Ponudnik mora v posebni prilogi priložiti tudi načrt
opravljanja dejavnosti, ki vsebuje predvsem:
– Oprema (oprema prostora, strežni inventar in steklenina, pribor in ostala namizna posoda);
– Ponudba (obseg ponudbe, vrsta ponudbe, minimalno število pijač in jedi ...);
– Osebje (število, izobrazbena struktura, strokovna
usposobljenost, znanje tujih jezikov …);
– Način izvajanja storitev;
– Predlog obratovalnega časa (dnevni, tedenski,
nedelje in prazniki);
– Predvideni nivo cen za posamezen gostinski
obrat (ki morajo biti primerljive s cenami v podobnih
gostinskih lokalih);
– Ostalo (glasba, dekoriranje ob dogodkih, videz
cenikov in jedilnikov …).
7. Izdelava ponudbe
a. Oblika ponudbe
Ponudnik mora oddati en izvod ponudbene dokumentacije skladno z navodili razpisne dokumentacije.
V izvodu morajo biti dodana samo originalna dokazila
oziroma fotokopije, kjer je to dovoljeno.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije oziroma njenih posameznih delov. Ponudbena dokumentacija mora po vsebini in obliki slediti
razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti izpolnjene,
podpisane in žigosane s strani ponudnika.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zahtevano je:
– da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto ali zapečateni tako, da posameznih
listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma
pečata ter
– da ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali
zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti,
da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora
biti na prednji strani navedeno: Ne odpiraj – Javni razpis
– oddaja gostinskih prostorov v najem, na zadnji strani
pa mora biti naveden celoten naziv firme in naslov pošiljatelja.
b. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena
v naslednjem zaporedju:
1. Ponudba (Obrazec 1)
2. Reference ponudnika (Obrazec 2)
3. Izjava ponudnika (Obrazec 3)
4. Dokazilo glede registracije – izpis iz sodnega
registra (Obrazec 4)
5. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (Obrazec 5)
6. Potrdilo o neblokiranih bančnih računih (Obrazec 6)
7. Potrdilo o ogledu (Obrazec 7)
8. Izpolnjen (glava pogodbe in podpisnik), podpisan
in žigosan osnutek pogodbe
Obrazec služi ponudniku kot kazalo za pregled
potrebne dokumentacije, ki je zahtevana za nastop na
omenjenem javnem razpisu za oddajo gostinskih prostorov v najem.
Ponudba mora vsebovati vsa zahtevana poglavja
z obrazci in prilogami, izpolnjenimi v skladu z zahtevami
ter zloženimi po zgoraj navedenem vrstnem redu.
c. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora biti oddana v tajništvu Mednarodnega grafičnega likovnega centra najkasneje do 24. 6.
2019 do 15. ure, oziroma najkasneje ta dan kot priporočena pošiljka oddana na naslov: Mednarodni grafični
likovni center, Pod Turnom 3, 1000 Ljubljana.
D. Drugo
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru udeležbe na javnem odpiranju izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana v Mednarodnem grafičnem likovnem
centru, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma
nadaljevanju postopka.
Komisija lahko v skladu z 51. členom Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19) opravi
s ponudniki dodatna pogajanja za dosego čim ugodnejših pogojev.
Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, navedene v tej dokumentaciji, ali ki bodo prispele po roku,
določenem za oddajo, bodo izločene. Ponudbe, ki bodo
prispele po roku, določenem za oddajo, bodo neodprte
vrnjene pošiljatelju. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse pogoje in dosegel najvišje število točk po merilih.
Najemodajalec si pridružuje pravico, da brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek zbiranja ponudb oziroma ne izbere nobene ponudbe, ne da bi za to navedel
razloge. Najemodajalec lahko po lastni presoji sklene,
da se postopek zbiranja ponudb ponovi, lahko tudi pod
spremenjenimi pogoji.
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8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 45 dni od roka za odpiranje ponudb. Ponudba, ki
velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni.
9. Izločilni pogoji
Izločilni pogoji so:
1. če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja blokiran katerega od svojih transakcijskih
računov,
2. če ponudnik nima vsaj treh let izkušenj z delom na podobnem projektu,
3. če program dejavnosti, poslovni oziroma gostinsko-poslovni načrt ponudnika ne ustreza zahtevam
naročnika,
10. Izbira ponudnika
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so najvišja ponujena najemnina, odstotek delitve blagajniškega izkupička ob prireditvah v Mednarodnem grafičnem
likovnem centru in reference prijavitelja, pri čemer pomeni najvišja ponujena najemnina 70 % točk, odstotek
delitve blagajniškega izkupička 10 %, reference pa 20 %.
Podrobnejša merila za izbor so naslednja:
– najugodnejša cena: največ 70 točk (najvišja ponujena cena se ovrednoti s 70 točkami. Nižjim ponujenim
cenam se izračuna odstotek, za katerega najvišja cena
presega njihovo ponudbo in se jim za enak odstotek zniža število točk, ki jih je prejela najvišja ponujena cena);
– odstotek delitve blagajniškega izkupička ob prireditvah v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra (pogoj najemodajalca je, da se ob prireditvah, ki potekajo v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra, ali v organizaciji najemnika
– rojstni dnevi, poroke in podobno – ob predhodnem
soglasju najemodajalca blagajniški izkupiček (inkaso)
razdeli med najemodajalca in najemnika). Točkovanje
tega pogoja je naslednje: 10 točk v primeru delitve inkasa 35 % za najemodajalca in 65 za najemnika, 6 točk
v primeru delitve inkasa 25 % za najemodajalca in 75 %
za najemnika, 3 točke v primeru delitve inkasa 15 % za
najemodajalca in 85 % za najemnika in 0 točk pri delitvi
inkasa, ki bo predvidevala manj kot 15 % delež inkasa
za najemodajalca. Ponudnik s tem v zvezi izpolni obrazec 2 – III. točka;
– reference: največ 20 točk (v Mednarodnem grafičnem likovnem centru bo oblikovana tričlanska komisija,
ki ovrednotila reference ponudnikov glede na število in
kakovost referenc).
V primeru, da bo enakovredno ponudbo za najem prostorov poslalo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje, se bo med ponudniki opravil izbor glede
na predložene dodatne ustrezne reference iz prilog.
11. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta
pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da
tega ne stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe.
12. Opozorila
– V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta
pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor
določene ponudbe.
– V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela
veljati ali ne bi bila izpolnjena.
– Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in da izvede ponovni javni razpis.
Mednarodni grafični likovni center

Priloge
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Obrazec 1
PONUDBA ZA NAJEM GOSTINSKIH PROSTOROV V MEDNARODNEM GRAFIČNEM
LIKOVNEM CENTRU / USTVARJALNEM CENTRU ŠVICARIJA
Na podlagi objavljenega javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem gostinskih lokalov na
naslovu Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana - v nadaljevanju:
MGLC (objava v Uradnem listu RS in na spletni strani MGLC (www.mglc-lj.si) dajemo
naslednjo ponudbo:

1. Podatki o ponudniku:
Firma oziroma ime:
Sedež:
Elektronski naslov:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
ID številka za DDV:
Številka transakcijskega računa:
Vl. št. sodnega registra (odločbe):
Statusna organiziranost (d.d., d.o.o., s.p.):
Kontaktna oseba:

2. Ponujena višina najemnine za najem gostinskega lokala MGLC / Ustvarjalni center
Švicarija (brez DDV): ____________________ EUR/mesec.

3. Prilagamo seznam referenc pri opravljanju gostinske dejavnosti – obrazec 4 (obvezna
priloga),
Druge obvezne priloge:








izpolnjen obrazec Izjave ponudnika (obrazec 2),
izjava ponudnika,
dokazila glede registracije za opravljanje gostinske dejavnosti - izpis iz sodnega registra,
potrdilo davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih,
potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade bančnih računov; če ima
ponudnik več računov, za vsak račun posebej,
potrdilo o udeležbi na ogledu,
izpolnjen, parafiran in z žigom opremljen vzorec najemne pogodbe.

Kraj:

Odgovorna oseba:

Datum:

Podpis:
/žig/
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Obrazec 2
PONUDNIK:
__________________________________________________________________
I.

REFERENCE PONUDNIKA V ZADNJIH PETIH LETIH1

Z referencami so mišljene ponudnikove izkušnje pri izvajanju gostinske dejavnosti v zadnjih
petih letih. Reference morajo biti opisane in ustrezno dokumentirane (npr. potrdilo
najemodajalca prostorov, naslov spletne strani, pisna priporočila, certifikati, pohvale in
priznanja, morebitna priporočila pristojne sekcije gostincev pri Gospodarski ali Obrtni
zbornici ipd.). Iz opisa referenc mora izhajati, da ima ponudnik izkušnje tudi s pripravo tople
hrane.
Opis (kje se nahaja, vrsta gostinske ponudbe,
Naziv
Obdobje
naslov spletne strani ipd.)
delovanja
od – do
1.
2.

II.

REFERENCE PONUDNIKA V ZADNJIH PETIH LETIH V KULTURNIH
INSTITUCIJAH
Opis referenc je enak kot pri točki I. tega obrazca
Naziv
1.

Opis (od kdaj obratuje, kje se nahaja, vrsta gostinske
ponudbe, naslov spletne strani ipd.)

2.

III. Odstotek delitve blagajniškega izkupička v primeru prireditev v organizaciji MGLC
ali v organizaciji najemnika, ki ga ponuja ponudnik, je:
Za MGLC: ............... %

Najemnik: ............. %

Kraj:

Odgovorna oseba:

Datum:

Podpis:
/žig/

Ponudnik lahko reference dodatno opiše na posebnih listih, ki jih mora na koncu podpisati, žigosati in navesti
datum ter priložiti temu obrazcu.

1
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Obrazec 3
PONUDNIK:
__________________________________________________________________
IZJAVE PONUDNIKA

-

Izjavljamo, da smo registrirani
gostinske/kavarniške dejavnosti;

-

Izjavljamo, da smo finančno stabilni, da imamo izkušnje in zaposlene, ki so sposobni
izvesti pogodbene zahteve;

-

Izjavljamo, da imajo delavci, ki bodo delali v kavarni, predpisano izobrazbo/kvalifikacijo
in izpolnjujejo vse druge pogoje za delo v gostinstvu;



Izjavljamo,
da nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku,
da nismo prenehali poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe,
da imamo poravnane poslovne obveznosti,





in

strokovno

usposobljeni

za

opravljanje

Izjavljamo, da proti nam v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z našim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero nam je prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa;
- Izjavljamo, da smo popolnoma seznanjeni s stanjem prostorov, ki so predmet oddaje
v najem;

-

Izjavljamo, da naša ponudba velja še 45 dni od dneva javnega odpiranja ponudb;

-Sprejemamo vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije za oddajo gostinskega
lokala v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, vključno z določili predloženega
vzorca najemne pogodbe;
-

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so naše izjave in podatki, ki
so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, in da fotokopije priloženih listin
ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij
prevzemamo popolno odgovornost;

-Soglašamo, da organizator postopka/najemodajalec pri pristojnih institucijah po
potrebi preveri točnost vseh naših navedb kot tudi predloženih podatkov oziroma
listin in ga s podpisom te listino za poizvedbo izrecno pooblaščamo.
Kraj:

Odgovorna oseba:

Datum:

Podpis:
/žig/
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Obrazec 4

PONUDNIK:
__________________________________________________________________
Dokazila glede registracije za opravljanje gostinske dejavnosti:
 za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 15 dni,
 za samostojne podjetnike obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list,

1319
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Obrazec 5

PONUDNIK:
__________________________________________________________________
Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (potrdilo davčnega urada, ki ni starejše od 15 dni).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Obrazec 6
PONUDNIK:
__________________________________________________________________

TRANSAKCIJSKI RAČUNI

Transakcijske račune imamo pri naslednjih bankah:
BANKA

ŠTEVILKA RAČUNA

1
2
3
4

Izjavljamo, da:
1. Pri drugih bankah nimamo nobenega transakcijskega računa.
2. Nobenega od transakcijskih računov nismo imeli blokiranega v zadnjih 6 (šestih)
mesecih pred objavo tega javnega razpisa, kar je razvidno iz originalnih bančnih potrdil
v prilogi.

Priloga: BANČNA POTRDILA (pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo potrdilo vsake
poslovne banke, da račun ni blokiran najmanj 6 mesecev pred datumom objave tega razpisa.

Kraj:

Odgovorna oseba:

Datum:

Podpis:
Žig
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Obrazec 7

PONUDNIK:
__________________________________________________________________
POTRDILO
O UDELEŽBI NA OGLEDU

Mednarodni grafični likovni center kot organizator javnega zbiranja ponudb p o t r j u j e, da
se je ponudnik:

dne

udeležil ogleda poslovnih prostorov na naslovu Pod turnom 3 v Ljubljani

v zvezi z javnim zbiranjem ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za izvajanje gostinske
dejavnosti.

Datum:

Podpis odgovorne osebe

/žig/

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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PONUDNIK:
__________________________________________________________________
Izpolnjena (glava pogodbe in podpisnik), podpisana in žigosana pogodba o najemu
poslovnega prostora za izvajanje gostinske dejavnosti v Mednarodnem grafičnem likovnem
centru / Ustvarjalnem centru Švicarija.
(Pogodba mora biti izpolnjena s podatki iz ponudbe ter na vsaki strani parafirana s strani
pooblaščene osebe za podpis pogodbe.)
/V nadaljevanju/

Stran

1323

Stran

1324 /

Št.

36 / 7. 6. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Mednarodni grafični likovni center, Pot turnom 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 5269903000,
ki ga zastopa direktorica Nevenka Šivavec
(v nadaljevanju: najemodajalec ali MGLC),
in
.................................. , ............................., ............................., matična številka: .............................,,
davčna številka: .............................,, ki ga zastopa ............................., (v nadaljevanju najemnik),
sklepata naslednjo

POGODBO O NAJEMU
POSLOVNIH PROSTOROV
I. UVODNA DOLOČBA
1.

člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
 da je predmet te pogodbe najem poslovnega prostora, opisanega v 2. in 3. členu te pogodbe, katerega
lastnik je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, upravljavec in najemodajalec pa
javni zavod Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana;
 da je Mednarodni grafični likovni center v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14,
90/14-ZD-1I, 14/15-ZUUJFO, 76/15 in 11/18-ZSPDSLS-1) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS, št. 110/04) dne 04. 06. 2019 na svoji spletni
strani objavil javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov za izvajanje gostinske
dejavnosti;
 da je bil najemnik v postopku javnega zbiranja ponudb izbran kot najugodnejši ponudnik.

II.

PREDMET POGODBE

2.

člen

Predmet te pogodbe je oddaja prostorov v najem za opravljanje gostinskih in prireditvenih storitev v
poslovnem prostoru na naslovu Pod Turnom 4, 1000 Ljubljana, imenovan Švicarija Mednarodnega
grafičnega likovnega centra , ki obsegajo:
- dvorana: 224,96 m2;
- kuhinja: 17,59 m2;
- delovni prostor in toaletni prostori: 9,00 m2;
- lopa: 24,27 m2.
Najemnik bo imel pravico tudi do uporabe terase pred prostori Švicarija MGLC. Površina in območje
terase, ki je na voljo za uporabo najemnika za izvajanje gostinske dejavnosti, je opisano in označeno v
tlorisu terase, ki je priloga in sestavni del tega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Prostori, ki so predmet najema, so delno pod spomeniškim varstvom.
III.

NAČIN UPORABE POSLOVNEGA PROSTORA IN IZVAJANJA DEJAVNOSTI
3. člen

Najemnik bo poslovni prostor uporabljal za opravljanje gostinske dejavnosti – gostinskih lokalov za
obiskovalce parka Tivoli, Mednarodnega grafičnega likovnega centra in Švicarija.
Najemnik bo posloval v svojem imenu in za svoj račun.
Najemnik je dolžan sam pridobiti vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti na svoje stroške in
en izvod še pred začetkom obratovanja izročiti najemodajalcu. Vsa potrebna dovoljenja morajo biti
stalno na uporabo in vpogled tudi inšpekcijskim organom.
Lokal je delno opremljen. Najemnik lahko spreminja ali dodaja gostinsko in drugo opremo le po
predhodnem dogovoru in s pisnim soglasjem pristojne osebe najemodajalca.
Najemnik mora v gostinskem lokalu, ki je predmet te pogodbe, zagotoviti dovolj oseb za izvajanje
gostinskih storitev, ki morajo izpolnjevati predpisane pogoje za delo v gostinski dejavnosti.
Najemnik mora delovni čas gostinskega lokala določiti na podlagi navodil Mednarodnega grafičnega
likovnega centra, to je najmanj od 10:00 do 18:00. Morebitna odstopanja obratovalnega časa so možna
le po predhodnem pisnem soglasju z najemodajalcem.
Najemnik mora za izvedbo zaključenih sprejemov ali lastnih prireditev obvezno pridobiti predhodno
pisno soglasje Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Kršitev te določbe je razlog ta takojšnjo
prekinitev pogodbe.
Elementi opreme prostorov in naprave, ki jih najemnik uporablja za obratovanje gostinskih programov
in gostinskih objektov, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje gostinske
dejavnosti ter sanitarno-tehničnim pogojem.
4. člen
Lokal s pripadajočimi prostori se oddaja v najem je delno opremljen. Natančen seznam obstoječe
opreme je priloga primopredajnega zapisnika, ki je sestavni del te pogodbe.
Če želi najemnik prostore dodatno opremiti oziroma opremo spremeniti, je to dolžan storiti v soglasju z
najemodajalcem in prostore opremiti ter usposobiti za delovanje z lastnimi sredstvi.
S podpisom te pogodbe najemnik zagotavlja najemodajalcu, da morebitna dodatna gostinska oprema in
naprave v celoti izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje za opravljanje dejavnosti v obsegu, kot je
določeno s to pogodbo.
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5. člen

Notranja in zunanja ureditev se izvede v soglasju z najemodajalcem. Ureditev oziroma oprema mora biti
v skladu z visokimi estetskimi in funkcionalnimi standardi, primernimi za lokal v objektu, ki je zaščiten
kot kulturni spomenik.
Najemnik se zavezuje obiskovalcem lokala, ki je predmet te pogodbe:
 nuditi kakovostno, raznovrstno in cenovno primerno gostinsko ponudbo hrane in pijače (hladne in
tople jedi oziroma prigrizke po naročilu, kosila, sladice, tople in hladne napitke vseh vrst
brezalkoholnih pijač, izbrana vina in raznovrstna ponudba piva),
 zagotavljati primerno usposobljenost in vljudnost strežnega osebja,
 prilagoditi obratovalni čas najemodajalcu,
in sicer najmanj v obsegu, razvidnem iz njegove ponudbe z dne ..............
Ob podpisu pogodbe bo najemnik najemodajalcu predložil vsebino gostinske ponudbe in seznam
zaposlenih v kavarni. Najemnik zagotavlja, da bo v lokalih delala ustaljena zasedba zaposlenih, ki jo bo
menjal le v izjemnih primerih, na katere ne bo imel vpliva.
Predlog gostinske ponudbe pisno potrdi najemodajalec in je sestavni del te pogodbe.
6.

člen

Najemnik je dolžan izvajati gostinsko dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, smernicami dobre
higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu.
Gostinsko osebje (zaposleni in pogodbeni delavci) mora izpolnjevati predpisane pogoje za delo v
gostinstvu.
7.

člen

Cene gostinskih storitev v lokalu najemnik določa samostojno.

IV. NAJEMNINA IN STROŠKI
8.

člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da znaša najemnina za najem prostorov iz 2. člena ............... EUR
mesečno.
Najemnik prične plačevati najemnino in stroške z dnem prevzema (izročitve) prostorov.
Najemnik bo najemnino in druge pogodbene finančne obveznosti poravnal najemodajalcu v 8 dneh po
izstavitvi računa na TRR Mednarodnega grafičnega likovnega centra št. SI56 0126 1603 0356 044, odprt
pri Banki Slovenije, vendar najkasneje zadnji dan v mesecu za prihodnji mesec. V primeru zamude pri
plačilu lahko najemodajalec obračuna zakonske zamudne obresti.
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V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost se za najem poslovnih prostorov DDV ne obračunava,
zato v znesku najemnine iz prvega odstavka tega člena DDV ni upoštevan. V kolikor bo dejavnost
obdavčena, bo davek v predpisani višini plačeval najemnik.
9.

člen

Najemnik je poleg najemnine iz 8. člena te pogodbe dolžan plačevati še znesek za stroške v pavšalnem
znesku .......... EUR mesečno (brez DDV), in sicer za:
 obratovalne stroške v sorazmernem deležu koristne površine (stroške elektrike in priključne moči,
stroške ogrevanja, stroške za vodo in kanalščino, stroške varovanja in zavarovanja in vse druge
stroške, ki so povezani z obratovanjem najetih prostorov),
 sorazmerne stroške tekočega vzdrževanja skupnih naprav in prostorov (prispevek k stroškom
obratovanja stavbe v sorazmernem deležu koristne površine),
 stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ali drugega ustreznega davka v skladu s
predpisi.
Najemnik je dolžan zagotoviti in plačevati čiščenje prostorov, ki so predmet najema in poskrbeti za odvoz
odpadkov, ki bodo nastali zaradi uporabe prostorov. Sistem in odvoz odpadkov mora biti urejen v skladu
z določbami o ločevanju odpadkov.
Stroške bo najemodajalec najemniku zaračunal hkrati z najemnino.
V. POGOJI NAJEMNEGA RAZMERJA
10.

člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da v primeru prireditev v okviru dejavnosti Mednarodnega grafičnega
likovnega centra ali v primeru dogodkov v organizaciji najemnika (rojstni dnevi, poroke in podobno), za
katere je potrebno predhodno soglasje najemodajalca, del blagajniškega izkupička (inkasa) pripada
najemodajalcu. Delitev inkasa v primerih iz prejšnjega stavka se deli na ...... % za najemodajalca in .....
% za najemnika. Izračun se opravi po vsaki tovrstni prireditvi in vsebuje blagajniški izkupiček za vso
prodano hrano in pijačo, ki je bila prodana v obdobju od 30 minut pred začetkom prireditve do 30 minut
po koncu prireditve iz prvega stavka tega člena. V ta namen najemnik Mednarodnemu grafičnemu
likovnemu centru kadarkoli omogoči vpogled v posamezne blagajniške izkupičke ob navedenih
prireditvah.
Zneski iz prejšnjega odstavka, ki pripadajo najemodajalcu, se mu izplačajo najkasneje 30 dni po izvedeni
prireditvi.

11.

člen

Sprememba namembnosti poslovnega prostora ni dovoljena. Najemnik poslovnega prostora ne sme
oddati v podnajem.
Najemnik ne sme spreminjati prostorov ter vgrajene opreme in naprav ter opravljati vlaganj oziroma
izboljšav v najetih prostorih brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca.
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Po prenehanju veljavnosti pogodbe ali v primeru razdrtja najemnik nima pravice do povračila
morebitnih vlaganj.
12.

člen

Najemnik je dolžan najete prostore uporabljati skrbno in kot dober gospodar ter v skladu z določili
pogodbe.
Za poslabšanje stanja prostora in opreme, ki presega meje redne uporabe, je najemnik dolžan povrniti
škodo.
13.

člen

Najemnik je dolžan najemodajalca sproti obveščati o napakah v najetih prostorih, za odpravo katerih
odgovarja najemodajalec.
Najemnik je dolžan poravnati stroške odprave vseh poškodbe in okvar, ki so nastale po njegovi krivdi ali
iz malomarnosti.
14.

člen

Pri uporabi najetega prostora oziroma pri izvajanju svoje dejavnosti mora najemnik upoštevati hišni red,
požarno-varnostne predpise, predpise s področja varstva pri delu in pisna ter ustna navodila
pooblaščenih oseb (najemodajalca ali pogodbenih izvajalcev), ki zadevajo varovanje objekta, prostorov
in obiskovalcev. Prav tako mora upoštevati režim, povezan s prometom oziroma dostavnimi vozili.
Najemnik je dolžan najemodajalcu pisno sporočiti imena in priimke oseb, ki imajo pravico dostopa v
poslovni prostor v času, ko je odsoten.
Režim izdaje in hrambe ključev prostorov, ki so predmet te pogodbe, predpiše najemodajalec in je za
najemnika obvezen.
15.

člen

Pooblaščena oseba najemodajalca lahko vstopi v najete prostore na podlagi vnaprejšnje najave, ki mora
biti najavljena vsaj 24 ur pred vstopom in če v tem času ne moti njegovega poslovanja. Določba
prejšnjega stavka izključuje obiske prostorov, ki so predmet te pogodbe, s strani predstavnikov
najemodajalca v namene uporabe storitev, ki jih izvaja najemnik.
Če gre za preprečitev nevarnosti ali škode, je vstop v najete prostore mogoč kadarkoli, in sicer brez
vnaprejšnje najave.
16.

člen

Pri izvajanju svoje dejavnosti se bo najemnik po svojih najboljših močeh trudil, da ne bo motil drugih
uporabnikov prostorov ter da bo ob vsakem času skrbel za red in čistočo v obeh lokalih.
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člen

Varovanje najetega in skupnih prostorov izvaja pooblaščeni izvajalec najemodajalca.
18.

člen

Ob sklenitvi in prenehanju najemnega razmerja sestavita pogodbeni stranki primopredajni zapisnik, v
katerem ugotovita dejansko stanje, ter izvedeta predajo ključev.
Primopredajni zapisnik je sestavni del te pogodbe.
19.

člen

Po prenehanju najema je najemnik dolžan izročiti najemodajalcu najete prostore prazne vseh svojih
stvari in opreme, prebeljene in počiščene, v preostalem pa v stanju, v kakršnem jih je prevzel,
upoštevajoč normalno rabo prostorov.
VI. TRAJANJE IN ODPOVED POGODBENEGA RAZMERJA
20.

člen

Najemna pogodba se sklepa za določen čas petih (5) let, s šestmesečnim odpovednim rokom. Ta rok
začne teči z dnem .................
Najemodajalec po podpisu te pogodbe najemniku določi datum izročitve prostorov, in določi rok, ko
mora najemnik pričeti z obratovanjem. V primeru, da najemnik ne prevzame prostorov v postavljenem
roku, ali če v 15 dneh od dneva prevzema prostorov ne prične z izvajanjem gostinske dejavnosti, je
določena s to pogodbo pogodbena kazen, ki za vsak koledarski dan zamude znaša 3 odstotke mesečne
najemnine. Poleg kazni pa ima najemodajalec pravico, da od najemnika uveljavlja škodo zaradi nastale
zamude ali pa razdre pogodbo zaradi krivdnih razlogov na strani najemnika in od pogodbe odstopi s
takojšnjo veljavnostjo.
21.

člen

Najemna pogodba lahko preneha z enostransko pisno odpovedjo brez navedbe razloga odpovedi in z
odpovednim rokom šestih (6) mesecev.

22.

člen

Najemodajalec lahko takoj odpove najemno pogodbo in zahteva izpraznitev poslovnih prostorov v roku
deset (10) dni od prejema pisne odpovedi, če:
 najemnik ne začne izvajati dejavnosti v dogovorjenem roku, določenem v tej pogodbi,
 je najemniku iz kakršnega koli razloga prepovedano ali preneha opravljati dejavnosti, ki je predmet
najema,
 najemnik ne plača pogodbenih obveznosti dva meseca zaporedoma,
 najemnik tudi po opominu najemodajalca uporablja poslovni prostor v nasprotju s pogodbo ali na
način, ki povzroča škodo najemodajalcu;
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najemnik odda poslovni prostor ali njegov del v podnajem ali souporabo brez soglasja
najemodajalca,
najemnik tudi po opominu ne zagotavlja gostinskih storitev v dogovorjenem izboru in na kvalitetni
ravni,
najemnik na zahtevo najemodajalca v dogovorjenem roku ne opravi del, ki so potrebna za
vzdrževanje poslovnega prostora in ki spadajo med njegove stroške;
najemnik tudi po opominu ne spoštuje hišnega reda in predpisov iz varstva pri delu pred požarom,
najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem prostoru kakršnokoli spremembo v prostoru ali na opremi
najemodajalca brez poprejšnjega soglasja najemodajalca;
najemnik brez soglasja najemodajalca spremeni dejavnost ali opravi druge statusne spremembe, ki
neposredno vplivajo na dejavnost v poslovnem prostoru,
najemnik za več kot pet (5) dni brez opravičenega razloga preneha opravljati poslovno dejavnost, za
katero mu je bil oddan poslovni prostor,
če najemnik kako drugače huje krši določila te najemne pogodbe.
23.

člen

V primeru odpovedi najemne pogodbe je najemnik dolžan do izteka odpovednega roka poslovni prostor
izprazniti in ga prostega stvari in oseb izročiti najemodajalcu. Za vsak dan zamude je najemnik dolžan
plačati sorazmerni del tekoče najemnine in obratovalnih stroškov ter pogodbeno kazen v višini 5
odstotkov mesečne najemnine.
VII. RAZNO
24.

člen

Pogodbeni stranki si morata vsa pomembnejša obvestila pošiljati v pisni obliki s priporočeno pošto, kar
še zlasti velja glede opominov, obvestila o odstopu od pogodbe, obveščanja o nastali škodi, predlogov
glede vlaganj, izboljšav, itd.
25.

člen

Skrbnik pogodbe na strani najemodajalca je ....................... tel. .............., E: ........................, na strani
najemnika pa ......................., tel. ......................., E: .......................

26.

člen

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun najemnika, njegovemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku oziroma javnemu uslužbencu ali vodstvenemu ali vodilnemu delavcu ali članu organa
najemodajalca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev posla iz te pogodbe ali
 sklenitev te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji ali
 opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je najemodajalcu povzročena škoda ali omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku , zastopniku ali posredniku ali vodstvenemu ali vodilnemu delavcu
ali članu organa najemodajalca
je ta pogodba nična.
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Najemodajalec na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega člena obvesti Komisijo za preprečevanje korupcije in začne z ugotavljanjem pogojev ničnosti te
pogodbe.
VIII. KONČNE DOLOČBE
27.

člen

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sprejete v pisni obliki, kot aneks k pogodbi.
28.

člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore iz tega pogodbenega razmerja reševali sporazumno, če pa
to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
29.

člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
30.

člen

Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

NAJEMNIK:
____________________________
center

NAJEMODAJALEC:
Mednarodni grafični likovni
Nevenka Šivavec, direktorica

Kraj in datum:
____________________________
___________________________

Kraj in datum:
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Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska
cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »GR« ali »prodajalec«) na podlagi sklepa Nadzornega sveta družbe
Gospodarsko razstavišče (št. 10 s seje 23. 4. 2019), objavlja predmetno vabilo k oddajanju zavezujočih ponudb
za nakup zemljišč na lokaciji katastrske občine Brdo.
Zemljišča se bodo prodajala v treh sklopih. Posamezni ponudnik se lahko prosto odloči, za kateri sklop
zemljišč bo oddal ponudbo, pri čemer bo posamezni
ponudnik lahko podal ponudbo za nakup zgolj enega
izmed treh sklopov zemljišč.
Prodajalec prodaja naslednje sklope zemljišč:
– Sklop A: vzhodni sklop zemljišč v skupni izmeri
10.315 m2, kjer je po veljavnem OPN možna razdelitev
na 10–13 parcel v velikosti 340–500 m2 za izgradnjo
enodružinskih hiš oziroma dvojčkov, pri čemer je za nakup navedenega sklopa zemljišč določena minimalna
cena 1.400.000,00 EUR neto in pripadajoči DDV (22 %).
– Sklop B: zahodni sklop zemljišč v skupni izmeri 11.815 m2, kjer je po veljavnem OPN možna gradnja večstanovanjskega objekta K+P+3 v skupni bruto
površini cca 13.500 m2, pri čemer je za nakup navedenega sklopa zemljišč določena minimalna cena
800.000,00 EUR neto in pripadajoči DDV (22 %);
– Sklop C: Sklop A in Sklop B skupaj (možnosti po veljavnem OPN kot je navedeno za sklop A in
sklop B), v skupni izmeri 22.130 m2, pri čemer je za
nakup navedenih sklopov skupaj določena minimalna
cena 2.200.000,00 EUR neto in pripadajoči DDV (22 %).
Seznam nepremičnin (parcel), ki sestavljajo posamezni sklop zemljišč, je na voljo v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so navedene tudi služnosti
oziroma bremena na nepremičninah, podatki o tem, katera bremena bodo na nepremičninah ostala ter katera
bodo izbrisana, in druge relevantne informacije.
Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti,
po predhodni najavi, na sedežu prodajalca, Dunajska
cesta 18, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 15. ure,
pri Andreji Herceg, tel. 01/300-26-22.
Ponudniki lahko svoje zavezujoče ponudbe oddajo
do vključno 7. 7. 2019. Zavezujoče ponudbe se bodisi
pošljejo s priporočeno pošto v zaprti kuverti z oznako
»Razpis Brdo – Ne odpiraj« na poslovni naslov prodajalca, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, bodisi se oddajo
osebno na navedenem poslovnem naslovu prodajalca.
Natančna navodila glede oddaje in zahtevane vsebine ponudbe so v razpisni dokumentaciji. Ponudnik bo
izbran skladno s pogoji in po postopku, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Z izbranim ponudnikom se bo
sklenila kupoprodajna pogodba pod pogoji in skladno
z določili razpisne dokumentacije, pri čemer prodajalec
izrecno opozarja, da prodajalec nima obveznosti skleniti
kupoprodajne pogodbe in se lahko odloči, da postopek
zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika in/ali brez
sklenitve pogodbe. Pri izbiri ponudnika bo prodajalec
upošteval samo pravočasne zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo skladne z določili tega vabila in določili
razpisne dokumentacije.
Gospodarsko razstavišče d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-8/2006/13(1324-01)

Ob-2335/19

V register političnih strank se pri politični stranki
Slovenski nacionalni stranki, s kratico imena SNS
in s sedežem v Ljubljani, Bleiweisova cesta 13 ter
z matično številko: 5485657000, vpiše sprememba statuta stranke.
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Evidence sindikatov
Št. 101-11/2019-4

Ob-2157/19

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna
enota Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik, se pri osnovnem vpisu statuta SINDIKATA GARDENIA ARS FLOREA, D.D., s sedežem Trg mladinskih delovnih brigad 4, 1000 Ljubljana, ki so bila sprejeta na ustanovnem zboru 22. 4. 1993 in vpisana 26. 5. 1993 v evidenco
statutov z odločbo Upravne enote Ljubljana, Izpostave
Vič - Rudnik, št. 024-1/93-38 z dne 26. 5. 1993, vpiše
spremenjen sedež sindikata, in sicer: zaporedna številka vpisa v evidenco: 245/2019, ime sindikata: SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE, GARDENIA
ARS FLOREA CVETLIČARSTVO LJUBLJANA, D.D.,
kratica sindikata: SINDIKAT GARDENIA ARS FLOREA,
D.D., sedež sindikata: Vrzdenec 42B, 1354 Horjul.
Št. 101-8/2019-2

Ob-2194/19

Sindikat železničarjev Slovenije, Sindikalna
enota vlakospremna služba Maribor, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne
28. 1. 2002, pod zaporedno številko 2/2002 in sprememba z dne 20. 12. 2004 pod zaporedno številko 25/2004
(sprememba naziva sindikata) je spremenil naziv sindikata, in sicer v SINDIKAT ŽELEZNIČARJEV SLOVENIJE – SINDIKALNA ENOTA VLAKOSPREMNEGA IN
POSTAJNEGA OSEBJA.
Skrajšano ime sindikata je SŽS SE VLAKOSPREMNEGA IN POSTAJNEGA OSEBJA.
Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 8/2019, z dne 14. 5. 2019.
Sprememba naziva sindikata velja od 14. 5. 2019
dalje.
Št. 101-2/2019-9

Ob-2195/19

V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Ajdovščina, se pri vpisu pod zap. št. 10 spremeni naziv in sedež Sindikata KSD Ajdovščina, tako
da se glasi: »SKVNS, Sindikat komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina oziroma skrajšano ime
SKVNS, Sindikat KSD Ajdovščina, s sedežem: Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina.«
Nova Pravila Sindikata Komunalno stanovanjske
družbe Ajdovščina, s sedežem Goriška cesta 23b, 5270
Ajdovščina, se hranijo v evidenci statutov sindikatov pri
Upravni enoti Ajdovščina pod zap. št. 10.
Vse spremembe se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov z dne 15. 4. 2019.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva
ulica 1, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in
106/10 – ZDoh-2H) poziva osebe, ki menijo, da so
pravni nasledniki po verjetno umrlem Fabjan Josipu,
Kobdilj 6, 6222 Štanjel, solastniku vpisane lastninske
pravice na podlagi prisodne listine z dne 30. 12. 1902,
opr. št. A 74/2, parcele št. 997, 996/1 k.o. 2701-Dolanci,
da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem
portalu e-uprave, vstopijo v postopek ureditve meje parcele št. 989 v k.o. 2701-Dolanci, ki ga vodi geodetsko
podjetje Geodetske storitve Matjaž Filej s.p., Rejčeva
ul. 5, 5000 Nova Gorica.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 7. 5. 2019
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0085 I 890/2018

Os-2074/19

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Brigiti Trnovšek Pinter v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, zoper dolžnika: 1. Mirko Petecin, Prijateljeva ulica 16/a, Celje, ki
ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Tomaž Germ
iz Celja; 2. Anna Petecin, Koprivnici 23, Celje, ki jo
zastopa Odvetniška družba Ivančić & Trbovc d.o.o.,
o.p. iz Celja, zaradi izterjave 123.422,82 EUR s pp,
27. marca 2019 sklenilo:
Za začasnega zastopnika 1. dolžnika Mirka Petecin, Prijateljeva ul. 16/a, Celje, se postavi odvetnik
Tomaž Germ, Prešernova ul. 27, Celje.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je
postavljen, pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Center za
socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 3. 2019
N 20/2019

Os-2234/19

Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Vedrana Šaule, Brezovica pri
Gradinu 1, Gračišče, ki ga zastopa Odvetniška družba
Zobarič d.o.o. iz Kopra, zoper nasprotne udeležence:
1. Edvard Šaule, Spodnje Škofije 47, Škofije, 2. Alberto
Bellini, neznanega prebivališča, Melbourne, Avstralija,
3. Nadia Vouch, Vicolo Arturo Zardini 4/b, Aquileia, Italija, 4. Daniele Vouch, D´Anunzio 66, Trst, Italija, 5. Sebastjan Šaule, Brezovica pri Gradinu 1, Gračišče, 6. Irene
Šaule, Brezovica pri Gradinu 1, Gračišče, 7. Rozana
Jugovac, Via del Boveto 7, Trst, Italija, 8. Elda Jugovac,
Via Dei Soncini 68, Trst, Italija, 9. Deni Gardina, Gradin 13, Gračišče, 10. Devid Gardina, Gradin 13, Gračišče, 11. Monika Komel, Kozarno 1/c, Dobrovo v Brdih,
zaradi delitve solastnine, s sklepom opr. št. N 20/2019
z dne 17. 5. 2019 drugemu nasprotnemu udeležencu
Albertu Bellini postavilo začasno zastopnico, odvetnico
Nino Cek Perhavec iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila drugemu nasprotnemu udeležencu postavljena na podlagi prvega
odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku
– ZNP, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče nasprotne stranke, ki nima pooblaščenca, neznano. Začasna zastopnica bo drugega
nasprotnega udeleženca zastopala vse dotlej, dokler
drugi nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 2019

N 95/2018

Os-2246/19

Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Kocjančič Fabijo, Cesta borcev 34,
Koper, 2. Nerio Nesladek, Calle Scala d´Oro 8, Milje,
Italija, 3. Alberto Cociani, Via dei Calderei 8, Milje, Italija,
4. Marjan Kuret, Cesta med vinogradi 5/a, Koper, 5. Giorgio Coretti, Via dei Mirti 5, Trst, Italija, 6. Desiderio Coretti,
Via Fabvio Severo 80, Trst, Italija, 7. Maria Franca Coretti,
Via Gorton 1, Trst, Italija, 8. Bruna Furlani, Via Rosetti
113, Trst, Italija, 9. Ladi Cociani, Lungomare Venezia 3,
Milje, Italija, ki jih vse zastopa Mirjana Djurković, odvetnica v Kopru, zoper nasprotne udeležence: 1. Oktavij
Kozlan, Pobeška cesta 28, Koper, 2. Edoardo Bertocchi,
Via Pino Riego Gambini 3, Trst, Italija, 3. Giuseppina Calamia, Via delle docce 7/1, Trst, Italija, 4. Ilario Chierego,
Via Oliva 2, Trst, Italija, 5. Alfredo Pribaz, 4 Drake Crt,
Melton VIC 3337, Australija, 6. Aleksandar Korda, Danteova 57, Beograd, Srbija, 7. Aleksandra Korda, Danteova
57, Beograd, Srbija, 8. Klara Franca, Dekani 23/c, Dekani, 9. Marija Skočaj, Zg. Škofije 62/a, Škofije, 10. Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, Koper, 11. Enrica Belle, Pino
Riego Gambini 3, Trieste, Italija, zaradi delitve solastnine,
s sklepom opr. št. N 95/2018 z dne 21. 5. 2019 petemu
nasprotnemu udeležencu Alfredu Pribazu, šestemu nasprotnemu udeležencu Aleksandru Kordi, in sedmi nasprotni udeleženki Aleksandri Korda postavilo začasno
zastopnico, odvetnico Ljiljano Matošić iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila petemu, šestemu in sedmemu nasprotnemu udeležencu postavljena na podlagi
prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku
– ZNP, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče nasprotne stranke, ki nima pooblaščenca, neznano. Začasna zastopnica bo nasprotne
udeležence zastopala vse dotlej, dokler nasprotni udeleženci ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2019
I 42/2018

Os-2223/19

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač
v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, zoper dolžnika Gašperja Kisovec, Mestni trg 1, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 104.800,25 EUR, in v pristopni izvršilni zadevi
VL 77457/2018 istega upnika zoper dolžnika Sanela
Muminović, Sneberska cesta 133c, Ljubljana in Gašperja Kisovec, Mestni trg 1, Ljubljana, zaradi izterjave
29.396,82 EUR, sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžnika Gašperja Kisovec, Mestni trg 1, Ljubljana - dostava, se imenuje odvetnik Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 15. 5. 2019
IV D 1313/2016

Os-1011/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Draguti-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nu Stojanović, sin Milojka Stojanovića, rojen 24. 12.
1932, umrl 2. 4. 2016, nazadnje stanujoč Ulica Pariške
komune 2a, Ljubljana, državljan Republike Slovenije,
sklenilo, da se dedinji, zap. hčeri Jasmini Huber, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico,
odvetnico Rizman Polono, Ljubljanska cesta 4J, Kamnik, ker je navedena dedinja neznanega prebivališča
in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler
dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP,
v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2018
VL 128492/2018

I 731/2017
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Os-1935/19

V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije,
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak.
zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Alenko Rogić,
Petelinjek 18, Novo mesto - dostava, zaradi izterjave
12.714,32 EUR s pripadki, je Okrajno sodišče v Novem
mestu na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) dolžnici Alenki Rogić, Petelinjek 18, Novo mesto, postavilo začasnega zastopnika Luko Žiberno, odvetnika v Novem mestu,
Kratka ulica 1, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v predmetni
izvršilni zadevi, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 5. 4. 2019

Os-2192/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej,
Verovškova ulica 62, Ljubljana – dostava, proti dolžniku
Mityi Kodermac, prej Puri Gopal, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, ki ga zastopa zak. zast. Blaž Ivančič – odvetnik,
Železna cesta 14, Ljubljana, zaradi izterjave 99,27 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Mityi Kodermac, prej Puri Gopal, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Blaž
Ivančič, Železna cesta 14, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2019
VL 28140/2019

Št.

Os-2347/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška
pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30,
Kranj, proti dolžniku Ivanu Majcen, Dvořakova ulica 5,
Maribor, zaradi izterjave 1.441,03 EUR, sklenilo:
Dolžniku Ivanu Majcen, Dvořakova ulica 5, Maribor,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Petja
Jenčič, Partizanska 13a/III, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 411/2018

Os-2027/19

Okrajno sodišče v Domžalah v zapuščinski zadevi po pokojnem Venceslavu Jelovšek, EMŠO:
2111957500963, rojen 21. 11. 1957, državljan Republike
Slovenije, poročen, umrl 3. 11. 2018, nazadnje stanujoč
Bolkova ulica 45A, Homec, Domžale, oklic:
Pozivajo se neznani dediči II. in III. dednega reda,
da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot dediči v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 4. 2019
D 60/2019

Os-2024/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Rovan Stanislavu, EMŠO: 0902949500458,
sinu Ivana, gozdarju v pokoju, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stanujočemu Grčarice 8, Dolenja vas, umrlemu 31. 1. 2019 v Delnicah, Republika
Hrvaška.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda dediščini po
zap. odpovedali, kar pomeni, da po zapustniku ni dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva
upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenijo, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 4. 2019
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Os-2256/19

Zapuščinska zadeva: po pok. Andreju Jakominu,
sinu Dominika, roj. 26. 11. 1838, z zadnjim znanim bivališčem v Kubedu 32, Kubed, ki je umrl dne 3. 3. 1914.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je bila zapustnik sin Dominika Jakomina. Nadalje
iz podatkov izhaja, da je imel zapustnik sinova Ivana in
Antona ter hčer Marijo. Sin Ivan je bil poročen z Ursulo,
rojeno Franca, s katero sta imela sinova Ivana in Josipa
(zapustnikova vnuka). Zapustnikov vnuk Ivan je bil poročen z Mario, roj. Ražman, s katero sta imela sinove Marija,
Valerija in Vladka ter hčer Anno. Zapustnikov vnuk Josip je
bil poročen z Mario, roj. Kocjančič, s katero sta imela sinove Dušana Antona, Josipa Zdravka, Vita, Viktorija in Alda
ter hčere Mirko Mario, Jordano, Mario Christino in Almo
Mario. Zapustnikova hči Marija je bila poročena z Antonom
Udovičem, s katerim je imela sinova Josipa in Antona.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2019
D 253/2018

Os-2257/19

Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu Korenu, sinu
Josipa (Giuseppe), roj. 29. 6. 1861, z zadnjim znanim
bivališčem v Črnotičah 52, Črni Kal, ki je bil razglašen
za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru, opr.
št. N 22/2016 z dne 6. 9. 2016 ter določenim datumom
smrti 27. 11. 1929.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je bil zapustnik sin Josipa (Giuseppe-ja) Korena in
Marije, roj. Gobina. Nadalje iz podatkov spisa izhaja, da
je imel zapustnik brata Josipa (Giuseppe-ja, roj. 13. 2.
1860, ki je umrl dne 5. 8. 1902) in sestro Ursulo (roj.
4. 6. 1857), poročeno Furlan. Brat Josip je bil poročen
z Uršulo, s katero je umrl hčer Ivano in sina Ivana. Ivana (zapustnikova nečakinja) je bila poročena s Karlom
Sancinom, s katerim je imela hčer Sofio. Uršula Koren,
žena zapustnikovega brata Josipa, je umrla za svojim
možem in se ponovno poročila ter imela še sinova Josipa Kocjančiča in Jožeta Furlana.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 5. 2019
D 486/2018

Os-2258/19

Zapuščinska zadeva: po pok. po pok. Andreju Tuljaku, sinu Josipa, roj. dne 30. 6. 1870, nazadnje stanujočem Tuljaki 5, Gračišče, ki je umrl dne 14. 11. 1944.
V predmetni zapuščinski zadevi iz opravljenih poizvedb izhaja, da je zapustnik umrl kot vdovec. Imel je
sina Andreja Tuljaka ter hčere Marijo Tuljak, Ivano Mihaelo Tuljak, por. Tripar ter Uršulo Tuljak, por. Radovac,
ki so že vsi pokojni. V njihova dednopravna upravičenja
so vstopili njihovi dediči, ki pa sodišču niso vsi znani.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 5. 2019
D 479/2017

Os-2285/19

Zapuščinska zadeva: po pok. Hrovatin Ivanu, nazadnje stanujočem v Trstu, Via Dell'Istria 74/29, ki je bil
razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča
opr. št. N 41/2017 z dne 22. 9. 2017.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 5. 2019
IV D 3333/2018

Os-2220/19

V zapuščinski zadevi po pokojnem Stoletu Stojiljkoviću, sinu Jordana Stojiljković, rojenem 2. 10. 1954,
umrlem 13. 10. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu Steletova ulica 2, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil v zunajzakonski skupnosti s Stojanko Ilić in brez potomcev.
Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti
dediči iz drugega oziroma iz tretjega dednega reda,
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani
in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem
listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2019
I D 1546/2018

Os-2316/19

V zapuščinski zadevi po pokojnem Demetru Bitencu, sinu Ivana Bitenca, rojenem 21. 7. 1922, umrlem
22. 4. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu Gotska
ulica 8, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je
naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik je dne 18. 4. 2018 napravil pisno oporoko pred dvema pričama, s katero je razpolagal v korist
svoje zunajzakonske partnerice Majde Pintar.
Zapustnik je bil ob smrti vdovec. Njegova edina
potomka Marina Bitenc je umrla pred njim. Zapustnik
je bil edini potomec svojih staršev.
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Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti
dediči iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se
priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski
naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2019
D 159/2018

Os-2152/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski
postopek po pok. Pahor Sofiji Aniti, poročeni Baruzzi,
roj. 8. 9. 1910, z zadnjim stalnim prebivališčem v Italiji, Via Cataneo 16, Ravenna, ki je umrla 11. 3. 2002.
Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev tudi zap.
potomci, ki sodišču niso znani oziroma zap. sestre
Velikonja Marija Ivana, Trampuž Zora, Križaj Marija,
Mišigoj Frančiška in zap. brat Pahor Jožef, katerih
prebivališče sodišču ni znano oziroma njihovi potomci, ki sodišču tudi niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave,
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 5. 2019
D 148/2019

Os-2177/19

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Johannu Kovačiču, umrlem
29. 12. 1868, nazadnje stanujočem Gorenji Globodol 5, Mirna Peč, izdaja naslednji oklic:
Po pokojnem Johannu Kovačiču se pozivajo neznani dediči, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto,
Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 5. 2019
D 81/2019

Os-1933/19

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Carmeli Kavrecich, poročeni
Mondo, rojeni 17. 7. 1910 v Kopru, neznanega naslova in umrli dne 19. 11. 1987 v Trstu.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino predstavlja solastniški delež na nepremičnini.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep
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na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 4. 2019
D 34/58

Os-2263/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 10. 12. 1957 umrlem Ravnik Janezu, rojenem
dne 31. 5. 1885, nazadnje stanujočem Prešernova
ulica 2, Radovljica, in sicer zaradi dedovanja premoženja Agrarne skupnosti Bohinjska Bela.
Sodišču niso poznani podatki zakonitega dediča,
zapustnikovega vnuka Ravnik Mirka, da bi ga povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma ga pozvalo na
podajo dedne izjave.
Navedenega zakonitega dediča zapustnika pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavi tukajšnjemu sodišču kot dedič. Če se po preteku
enega leta od objave oklica ne bo zglasil pri sodišču,
bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj
znanih podatkov.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 5. 2019

Oklici pogrešanih
N 4/2019

Os-2283/19

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku nepravdni postopek za razglasitev pogrešane osebe:
Margareth (tudi Marjeta) Plut, roj. 26. 6. 1870 v kraju
Brezova Reber, z zadnjim znanim stalnim bivališčem
na naslovu Brezova Reber 3, p. Semič, za mrtvo.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani
osebi in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Črnomlju v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 5. 2019
N 22/2019

Os-2184/19

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Vodopivec Milana, pok. Antona, roj. 12. 5. 1904, iz Ospa,
Črni Kal, nazadnje stanujoč na neznanem naslovu
v Južni Ameriki, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da
to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2019
N 17/2019

Os-2185/19

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Primožič Ivana, pok. Josipa, nazadnje stanujoč v Podpeči, Črni Kal, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da
to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
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objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2019

Kolektivni delovni spori
X Pd 74/2019

Os-2333/19

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih –
ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: Sindikat
zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM,
Osojnikova cesta 9, Ptuj in nasprotnim udeležencem:
Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, Ajdovščina, zaradi: neskladnosti splošnega akta z zakonom.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je
razpisan na dan 27. 9. 2019 ob 12.45 uri, razpravna
dvorana 1/I., Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 29. 5. 2019.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2019
X Pd 83/2019

Os-2334/19

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih –
ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem: Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM, Osojnikova cesta 9, Ptuj in nasprotnim udeležencem: Zdravstveni dom Lenart, Maistrova ulica 22, Lenart v Slovenskih
goricah, zaradi: neskladnosti splošnega akta z zakonom.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je
razpisan na dan 3. 10. 2019 ob 12.15 uri, razpravna
dvorana 7/III., Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14,
Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 29. 5. 2019.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2019
X Pd 81/2019

Os-2359/19

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih –
ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: Sindikat
zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM,
Osojnikova cesta 9, Ptuj, in nasprotnim udeležencem:
Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, Trebnje, zaradi:
neskladnosti splošnega akta z zakonom.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je
razpisan na dan 19. 9. 2019 ob 10. uri, razpravna dvorana 3/III. nadstropje, Delovno in socialno sodišče v Ljub
ljani, Resljeva 14, Ljubljana.
To obvestilo je objavljeno na oglasni deski in na
spletni strani tega sodišča od dne 31. 5. 2019.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2019
X Pd 72/2019

Os-2360/19

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih –
ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: Sindikat
zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM,
Osojnikova cesta 9, Ptuj, in nasprotnim udeležencem:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9,
Kranj, zaradi: neskladnosti splošnega akta z zakonom.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je
razpisan na dan 19. 9. 2019 ob 9. uri, razpravna dvorana
3/III. nadstropje, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana.
To obvestilo je objavljeno na oglasni deski in na
spletni strani tega sodišča od dne 31. 5. 2019.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2019
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Kotnik Maja, Spodnji Boc 46c, Selnica ob Dravi,
indeks, št. 31120060, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 2012. gnf-340566
Stančić Puhak Blanka, Petrova 6, 10000 Zagreb,
Hrvatska, diplomo izdano na ime Blanka Stančić, izdajatelj Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, leto
izdaje 2008. gng-340565
Vošnjak Lan Rok, Bratov Komel 5, Ljubljana-Šentvid,
diplomo, št. 42/98, izdajatelj Univerza v Ljubljani, Pravna
fakulteta, leto izdaje 1998. gnt-340552

Drugo preklicujejo
AM TRADE d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljubljana,
izvod licence, št. GE010144/07709/001, za vozilo DAF
XF FT, reg. št. CE JP702, veljavnost do 3. 4. 2022.
gnw-340549
ANTON KOCMUT S.P., Cogetinci 75, Cerkvenjak,
potrdilo za voznika, št. 014104/SŠD31-2-646/2019, izdano na ime Belmin Džafić, veljavnost od 4. 2. 2019 do
17. 11. 2019. gnx-340548
Bakić Nedjeljko, Tržaška c. 33a, Vrhnika, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 617609, izdano na ime Nedjeljko Benkaj, izdajatelj
Ministrstvo za promet, leto izdaje 2007. gne-340567
Bogataj Domen, Rodik 2, Kozina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013127002, izdal Cetis Celje
d.d. gnd-340547
Boškin Matic, Grgar 120, Grgar, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500043776000, izdal Cetis Celje
d.d. gnd-340543
DEJAN JEREBIČ S.P., Miklavž pri Ormožu 27, Miklavž pri Ormožu, izvod licence, št. 013317/001, za
vozilo MAN, reg. št. MB GS-655, veljavnost do 29. 7.
2019. gnl-340560
DEJAN JEREBIČ S.P., Miklavž pri Ormožu 27, Miklavž pri Ormožu, izvod licence, št. 013317/002, za vozilo Mercedes-Benz, reg. št. NM KV-014, veljavnost do
29. 7. 2019. gnk-340561
DEJAN JEREBIČ S.P., Miklavž pri Ormožu 27, Miklavž pri Ormožu, izvod licence, št. 013317/003, za vozilo Mercedes-Benz, reg. št. MB GU-710, veljavnost do
29. 7. 2019. gnj-340562
DEJAN JEREBIČ S.P., Miklavž pri Ormožu 27, Miklavž pri Ormožu, izvod licence, št. 013317/004, za
vozilo MAN, reg. št. MB US-074, veljavnost do 29. 7.
2019. gni-340563
DEJAN MEZGEC S.P., Hrušica 43, Podgrad, izvod
licence, št. 013963/001, za tovorno vozilo Nissan, reg.
št. KP S1-505, veljavnost do 8. 12. 2020. gnv-340550
Delavec Matjaž, Cesta na Brdo 44a, Kranj, potrdilo
o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št. 620126, izdano pri Ministrstvu za promet, leta 2007. gnh-340539
FANIANI SKUPINA d.o.o., Miklošičeva cesta 32,
Ljubljana, izvod licence, št. 0402880, za vozilo Merce-

des Benz, reg. št. LJ-022-AJ, veljaven do 9. 6. 2020.
gnf-340541
Gobec Sebastjan, Platinovec 6, Grobelno, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500038408001, izdal Cetis
Celje d.d. gnz-340546
Halilović
Damir,
Majde
Vrhovnikove
ulica 12, Ljub
ljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500041444000, izdal Cetis Celje d.d.
gnh-340564
HARTH
Rusmin
Hamidović
s.p.,
Kajuhova ulica 42, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 014246/SŠD36-2-2665/2018, izdano na ime Nikola Kočevski, veljavnost od 24. 5. 2018 do 14. 5.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnb-340545
Hrovatin Silvan, Šempas 6c, Šempas, odločbo o izbrisu čolna IZ-3694, št. 3734-25-150/2018/1, izdano pri
Upravi za pomorstvo, leta 2018. gng-340540
Hrustel Aljaž, Glavni trg 45, Polzela, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038212001, izdal Cetis Celje
d.d. gnu-340551
JACK LOGISTIC d.o.o., Prožinska vas 8, Štore,
izvod licence, št. GE009676/08045/004, za vozilo XLRTE47MSOE936783, reg. št. CE VV-002, veljavnost do
27. 3. 2023. gnc-340569
JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjurju 24,
Šentjur, izvod licence, št. 013345/005, za vozilo MAN,
reg. št. CE DK-660. gno-340557
JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjurju 24,
Šentjur, potrdilo za voznika, št. 013345/AD62-2-66/2015,
veljavnost od 7. 1. 2015 do 30. 7. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnn-340558
JOŽEF
TRANSPORT
d.o.o.,
Jakob
pri
Šentjurju
24,
Šentjur,
potrdilo
za
voznika,
št. 013345/SŠD62-2-2231/2017, veljavnost od 9. 5.
2017 do 23. 1. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnm-340559
LJUŠTINA d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper – Capodistria, izvod licence, št. GE008357/06979/010, za
kamion, reg. št. KP BU-074, veljavnost do 6. 6. 2019.
gnc-340544
PREVOZNIŠTVO
ROGAN
d.o.o.,
Gorenje
104, Stara Cerkev, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500004699011, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Karel Rogan. gnp-340556
SEMENIČ DAVID S.P., Podnanos 106, Podnanos,
potrdilo za voznika, št. 05011701, izdano na ime Panić
Radoš, veljavno od 9. 6. 2017 do 29. 5. 2018, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, leta 2017.
gne-340542
SERŠEN TRANSPORT, d.o.o., Vesca 10A, Vodice,
potrdilo za voznika, št. 05008129, izdano na ime Halavać Almir, veljavnost od 1. 2. 2016 do 18. 7. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns-340553
SERŠEN TRANSPORT, d.o.o., Vesca 10A, Vodice,
potrdilo za voznika, št. 05008128, izdano na ime Srdić
Davor, veljavnost od 26. 1. 2016 do 18. 7. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-340554
Strajnar Maksimiljan, Prebačevo 76, Kranj, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500014833002, izdal Cetis
Celje d.d. gnq-340555
TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 10705800023534004, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Dragan Stupar. gnd-340568
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