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Javni razpisi

Št. 3310-13/2020/5 Ob-2994/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih pro izvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr., 19/18, 82/18 in 89/20), objavlja

spremembo
6. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora  

za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih pro izvodov za leto 2020

1. V 6. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za 
naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
pro izvodov za leto 2020 (Uradni list RS, št. 104/20; v na-
daljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 1. Osnovni 
podatki o javnem razpisu, v vrstici z naslovom »Začetek 
vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »26. ok-
tobra 2020« nadomesti z datumom »15. decembra 2020«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 5443-2/2020/71 Ob-2995/20

Popravek
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-

ke možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljub ljana, objavlja po-
pravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj 
v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik var-
stva/začasnih namestitev za starejše, ki se izvaja v okviru 
Operativnega programa evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost 
in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 
9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki 
prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni rav-
ni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, 
spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom 
do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod 
z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skup-
nosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti 
skupnostnih storitev oskrbe«, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 14/20 dne 6. 3. 2020 in v Uradnem listu RS, 
št. 75/20 dne 22. 5. 2020, z naslednjo vsebino:

1. V poglavju 18 Postopek izbora prijaviteljev, se 
prvi odstavek podpoglavja 18.1 Rok in način oddaje 
vloge na javni razpis, popravi tako, da se glasi:

»Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziro-
ma najkasneje do 16. 11. 2020.«

2. V poglavju 18 Postopek izbora prijaviteljev, se 
tretji odstavek podpoglavja 18.1 Rok in način oddaje 
vloge na javni razpis, popravi tako, da se glasi:

»Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpi-
sne dokumentacije je 24. 6. 2020, drugi rok je 3. 8. 2020, 
tretji rok je 16. 10. 2020 in skrajni rok 16. 11. 2020.«.

3. V poglavju 18 Postopek izbora prijaviteljev se 
v drugem odstavku podpoglavja 18.2.1 Odpiranje vlog, 
popravi tako, da se glasi:

»Odpiranje vlog bo potekalo:
– Za prvi rok dne 30. 6. 2020 ob 10. uri v prostorih 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana in bo 
javno.

– Za drugi rok dne 10. 8. 2020 ob 10. uri v pro-
storih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana in 
bo javno.

– Za tretji rok dne 23. 10. 2020 ob 10. uri v pro-
storih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana in 
bo javno.

– Za skrajni rok dne 20. 11. 2020 ob 10. uri v prosto-
rih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana in bo javno.«.

4. V poglavju 19 Razpisna dokumentacija se drugi 
odstavek popravi tako, da se glasi:

»Dodatne informacije o javnem razpisu lahko za-
interesirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski 
pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni 
razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo name-
njeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih name-
stitev za starejše«. Odgovori na pogosto zastavljena 
vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni 
na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-orga-
ni/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzinosocialne-za-
deve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je 
možno posredovati za prvi rok do 15. 6. 2020, za drugi 
rok 27. 7. 2020, za tretji rok do 9. 10. 2020, za skrajni 
rok do 31. 10. 2020. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 
9. 11. 2020.«

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 5440-57/2020/2 Ob-2980/20
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
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določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006,

– Partnerskega sporazuma med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,

– Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z vsemi spre-
membami,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),

– Zakona o 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 Slo-
venije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, 
št. 75/19),

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

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 
(DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19),

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

– 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) in

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja, št. 10-1/3/MK/0 za program »Štipen-
dije za specializirane poklice v kulturi« z dne 29. 3. 2018,
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za štipendije za specializirane poklice v kulturi 

2020/2021 za podiplomski študij  
(oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD)

1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa ozi-
roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evrop-

skega socialnega sklada in Republika Slovenija. Jav-
ni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem 

okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti uče-
nja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja 
pridob ljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spod-
bujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni ka-
rierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh 
izobraževalnega sistema.

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za 
podiplomski študij v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipen-
dija za študij) za specializirane poklice v kulturi (oznaka 
javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD) s pričetkom 
financiranja v študijskem letu 2020/2021.

Pomen izrazov:
– študijsko (šolsko) leto je leto, v katerem se izvaja 

študij in obsega čas od vpisa do zaključka posamezne-
ga letnika, ki je praviloma v naslednjem letu, in pravi-
loma traja od oktobra do septembra naslednjega leta;

– semester je obdobje v študijskem letu, ki pravilo-
ma traja 6 mesecev (običajno od oktobra do marca ter 
od aprila do septembra);

– potrdilo o vpisu je dokument, s katerim šola potrdi, 
da je študent vpisan na to izobraževalno institucijo v te-
kočem študijskem letu za polni študijski čas;

– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, 
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter 
filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva, založni-
štva in kulturnega managementa;

– javno veljavni program je program, ki je medna-
rodno primerljiv in za katerega prijavitelj z listino izkaže, 
da je študij akreditiran v državi, kjer se izvaja, s strani 
državne institucije, ki je odgovorna za izobraževanje 
v tej državi in kjer po zaključku prijavitelj dobi priznano 
stopnjo izobrazbe;

– vzhodna regija in zahodna regija: Slovenija se 
deli na dve kohezijski regiji skladno s Standardno kla-
sifikacijo teritorialnih enot (SKTE oziroma angleška kra-
tica NUTS), podrobnejša opredelitev na spletni strani 
ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-kulturo/o-ministrstvu/sluzba-za-iz-
vajanje-kohezijske-politike-mk/;

– študij v tujini je študij v katerikoli državi članici 
Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.

Štipendija za študij:
– štipendija se podeli od letnika študija, v katerega 

se prijavitelj vpiše v študijskem letu 2020/2021, za eno 
celo stopnjo študija;

– štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih 
let brez absolventskega staža, kolikor jih je predpisanih 
s programom, za katerega štipendiranje se prijavitelj 
prijavlja, vendar ne več kot za tri študijska leta;

– štipendija se ne podeljuje za absolventski oziro-
ma temu primerljiv staž.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompe-
tenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje 
v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživ-
ljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja 
pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo 
vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspe-
šno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranja-
nju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se za-
polnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, 
in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice 
ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc sko-
zi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za 
večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov 
uspešnejšega prodora na trg dela.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na po-

dročju kulture,
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– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izo-
braževanja ter

– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno šti-

pendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini);
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica 

rojstva 1991);
– študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed 

evropskih programov mobilnosti;
– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere 

izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Repu-
bliki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov 
za študij iz državnega ali občinskih proračunov Republi-
ke Slovenije ali evropskih sredstev;

– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, 
mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti 
iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju 
mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal šti-
pendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);

– v času študija bo prebival v državi, v kateri se 
izvaja študij;

– ni študij na daljavo oziroma on-line študij;
– prijaviteljeva povprečna študijska ocena ne sme 

biti nižja od 8,00;
– prijavitelj je sprejet ali vpisan na podiplomski (ma-

gistrski ali doktorski) študij oziroma v 4. ali višji letnik 

enovitega magistrskega študija v tujini v študijskem letu 
2020/2021, ki poteka v okviru javno veljavnega (akre-
ditiranega) programa, za katerega bo pridobil javno 
priznano stopnjo izobrazbe (dokazuje se s potrdilom 
o vpisu v študijski program in dokazilom o javni veljav-
nosti študija);

– oblika študija je redni študij s polno študijsko 
obremenitvijo;

– v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj štipendi-
ran, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal 
samostojne registrirane dejavnosti;

– prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene 
pogodbe o štipendiranju z ministrstvom;

– prijavitelj v študijskem letu 2020/2021 ni vpisan 
v isti letnik istega programa, v katerega je bil v prete-
klosti že vpisan;

– študijski program prijavitelja se zaključi najkasne-
je do 30. 9. 2022.

4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje 

vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice 
(razen kjer je to v merilih drugače določeno):

Kvaliteta podeljevanja točk Prejete točke 
neustrezno 0
pomanjkljivo 1
delno ustrezno 2–3
ustrezno 4–5

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)

MERILA ZA ŠTIPENDIJO Največje možno 
št. točk

PRIPOROČILA, DOSEŽKI

15
Ustreznost priporočil (najmanj 2 priporočili področnih strokovnjakov ali profesorjev) do 5
Dosežki, prejete nagrade do 5
Aktivnost (izkazuje se z npr. medijskimi objavami, koncertnimi listi, razstavami, 
sodelovanjem v nacionalno pomembnih projektih …) do 5

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV (1. življenjepis, 2. motivacijsko pismo, 3. 
povezava med študijskim programom in področjem delovanja) 15

POVPREČNA ŠTUDIJSKA OCENA

5
7,00–7,99 0
8,00–8,39 1
8,40–8,99 3
9,00–10,00 5
ŠTUDIJSKI PROGRAM

5

dirigiranje, operna režija, maska, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka, 
oblikovanje luči, scenaristika, producentstvo, filmska režija, muzeologija, muzejska 
pedagogika, preventivne in aktivne konservatorsko-restavratorske specialistične smeri, 
specialni študij konservatorstva, kulturni management, kulturne in kreativne industrije, 
fagot, rog, jezikoslovje s poudarkom na leksikografiji in leksikologiji ali jezikovnih 
tehnologijah ali sociolingvistiki, kulturni turizem, literarni agent, prevodoslovje, primerjalna 
književnost, založniške študije

5

drugi študijski programi 0
SKUPAJ 40

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunsko leto 2021 znaša največ do 
594.208,00 EUR:

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 352.751,23 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
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– 88.187,81 EUR s PP 160213 – Štipendije za 
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 122.615,17 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 30.653,79 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Za nadaljevanje študija na podlagi sklenjenih po-
godb za štipendije za študij so predvidena sredstva 
tudi za proračunsko leto 2022, in sicer predvidoma: 
156.240,00 EUR

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 85.494,53 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 21.373,63 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 39.497,47 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 9.874,37 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na 

postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohe-
zijske politike je 80:20.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih je 80 %.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike fi-
nanciranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev): ministrstvo bo financiralo štipendije 
v obdobju od 1. 10. 2020 oziroma od začetka študijske-
ga leta 2020/2021 do 30. 9. 2022.

8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 3.906,00 EUR na 

semester oziroma največ 7.812,00 EUR na študijsko 
leto, ki se izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu, 
in sicer po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek 
za izplačilo štipendije in dokazil o opravljenem semestru 
oziroma letniku skupaj s prevodi (v primeru, da študijske 
obveznosti v posameznem študijskem letu trajajo samo 
en semester oziroma 6 mesecev, je prijavitelj za to leto 
upravičen do štipendije samo za opravljeni semester).

Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom financiranja:

Vrsta stroška Podrobnejša opredelitev Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto Štipendija za študij potrdilo o vpisu v študij oziroma v višji letnik študija

Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključku študija:

Vrsta stroška Podrobnejša opredelitev Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto Štipendija za študij dokazilo o opravljenem letniku oziroma potrdilo 

o opravljeni zaključni nalogi

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavi-
telj bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila obseg 
in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na 
javni razpis.

9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za štipendije za specializirane pokli-

ce v kulturi 2020/2021,
– Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD,
– vzorec pogodbe o štipendiranju,
– obrazec Zahtevek za izplačilo štipendije.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje 

popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter 
dokazila v tiskani in elektronski obliki:

A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD;
B) potrdilo izobraževalne ustanove o vseh opravlje-

nih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne 
ocene*:

– v primeru vpisa v 1. letnik podiplomskega štu-
dija za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne 
ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in 
izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaklju-
čenega študija, brez ocene diplomske ali magistrske 
naloge. V primeru povprečja ocen, ki je nižje od 8,00, 

mora prijavitelj priložiti tudi oceno diplomske ali magi-
strske naloge;

– v primeru vpisa v višji letnik podiplomskega štu-
dija za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne 
ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in 
izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaklju-
čenega letnika;

– v primeru vpisa v višji letnik podiplomskega štu-
dija za katerega se prijavlja, ki ni ocenjen z ocenami 
– potrdilo izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih 
z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene 
zadnjega v celoti zaključenega študija, ki je bil ocenjen 
z ocenami, brez ocene diplomske ali magistrske naloge. 
V primeru povprečja ocen, ki je nižje od 8,00, mora prija-
vitelj priložiti tudi oceno diplomske ali magistrske naloge;

– v primeru vpisa v višji letnik enovitega magistr-
skega študija za katerega se prijavlja – potrdilo izobra-
ževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi oce-
nami in izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti 
zaključenega letnika;

– v primeru vpisa v višji letnik enovitega magistr-
skega študija za katerega se prijavlja, ki ni ocenjen 
z ocenami – potrdilo izobraževalne ustanove o povpreč-
ni oceni na maturi ali potrdilo izobraževalne ustanove 
o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom 
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povprečne ocene zadnjega v celoti zaključenega študija, 
ki je bil ocenjen z ocenami, brez ocene diplome. V pri-
meru povprečja ocen, ki je nižje od 8,00, mora prijavitelj 
priložiti tudi oceno diplomske naloge;

– ocene na programih, kjer je ocenjevalni sistem 
drugačen od uradnega načina ocenjevanja, morajo pri-
javitelji pretvoriti v enotni sistem ocenjevanja v Republiki 
Sloveniji*;

* Ministrstvo lahko naknadno zahteva uradno oce-
njevalno lestvico z legendo ocen.

C) potrdilo o vpisu v študijski program v študijskem 
letu za katerega zaproša za štipendijo;

Č) študijski program z informacijo o trajanju študija, 
temeljnih predmetih in predavateljih;

D) dokazilo o javni veljavnosti študija za katerega 
se prijavlja za štipendijo, tj. akreditacija študija v državi, 
kjer se izvaja (dokazilo, da gre za študij, ki je priznan 
s strani države, kjer se izvaja);

E) priporočili vsaj 2 področnih strokovnjakov, ki ni-
sta starejši od 6 mesecev do datuma zaključka javnega 
razpisa z lastnoročnim podpisom strokovnjakov;

F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Slove-
niji (lahko tudi kopija osebnega dokumenta).

Priloge in dokazila je potrebno označiti z ustrezno 
veliko tiskano črko. Dokumentom v tujem jeziku je po-
trebno priložiti prevod v slovenski jezik.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi 
na elektronskem nosilcu podatkov (CD ROM, DVD ROM 
ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi 
obliki ali kot skeniran dokument (v primeru raznih doka-
zil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora uje-
mati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano 
in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.

10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Ministrstvo za kulturo mora hraniti vso dokumenta-
cijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon 
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba 
(EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije, 
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bo-
dočih preverjanj.

Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-

nosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-

du z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih 
komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen 
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslov-
ne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. čle-
na Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 
102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso 
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma 
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi 
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko 
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. 11. 
2020. Vloge z zahtevano vsebino morajo biti v zaprti 
ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne 
odpiraj« – »prijava na Javni razpis za štipendije za spe-
cializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski 
študij« ter na hrbtni strani ovitka z navedbo vlagatelja: 
ime, priimek in naslov. Vloge morajo prispeti na naslov: 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila predlo-
žena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na 
naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 
Ljub ljana, do v objavi navedenega dne ter če je bila do 
roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za 
kulturo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem 
besedilu: komisija).

Odpiranje prispelih vlog se bo pričelo dne 13. 11. 
2020 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (III. nadstropje, sejna 
soba 313) in bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja 
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, 
ki se veže na vsebino vloge (fakulteta in študijski pro-
gram) ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku 
dodelitve sredstev.

Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, 
pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno 
število točk. Skupno najvišje možno število doseženih 
točk je 40 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki 
bo dosegel najmanj 21 točk. Izbrani bodo prijavitelji 
z višjim številom točk.

Izmed prijaviteljev, ki so dosegli najvišje število 
točk, se izbere štipendiste tako, da je delitev podelje-
nih sredstev v skladu z razpoložljivimi sredstvi glede 
na vzhodno in zahodno regijo. Merilo je kraj stalnega 
prebivališča štipendista ob oddaji vloge na javni raz-
pis. V primeru, da bosta dve ali več vlog dosegli enako 
število točk za zadnja razpoložljiva sredstva glede na 
določeno regijo, se o izboru odloči z žrebom, ki ga 
opravi komisija.

Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popol-
ne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge 
bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo 
oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor 
bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo 
vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa 
se bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi 
rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijavi-
teljev za financiranje. Minister bo na podlagi predloga 
komisije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi 
sklepi.

Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija 
najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu 
na rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prija-
vitelj, ki je odstopil.
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Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki do-
sežejo vsaj 21 točk, in zaradi omejitve finančnih sred-
stev niso bili izbrani v financiranje.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. 
V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni 
poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sred-
stva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na 
osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljub ljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
financiranja projekta z izbranimi prijavitelji.

15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/. Razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni 
Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, 
vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 
14. in 16. uro. Za dodatne informacije lahko pokliče-
te 01/369-59-87 ali pišete na elektronski naslov: nad-
ja.vuga@gov.si.

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

Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma 
relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do 
dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili 
pogodbe.

Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravil-
nosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve 
zahtevka za vračilo sredstev.

17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni iz-
razi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Ministrstvo za kulturo

Št. 4110-34/2020/5 Ob-2982/20
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. decembra 2013, str. 320), Ured-
be (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. december 2013, str. 470), Ured-

be (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktober 2012 o finančnih pravilih, ki 
se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 
z dne 26. oktober 2012, str. 1), Zakona o državni upravi 
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Proraču-
na Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020) (Uradni 
list RS, št. 75/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike v Republi-
ki 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), Partnerskega sporazuma med Slovenijo 
in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. oktober 2014, Opera-
tivnega programa za izvajanje Evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, 
z dne 11. december 2014, Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ 
in 29/17, v nadaljnjem besedilu: ZSV), Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – 
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 86/16 
– ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20; 
v nadaljevanju: ZZDej) in Sklepa o začetku postopka 
za izvedbo Javnega razpisa za izbor operacije Nabava 
mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno 
opremo št. 4300-35/2020/1 z dne 3. 9. 2020 in odločitve 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpo-
ri javnemu razpisu, št. 3032-116/2009/9, z dne 22. 9. 
2020, Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Šte-
fanova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacije »Nabava mobilnih nastanitvenih 

oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«
Javni razpis za izbor operacije »Nabava mobilnih 

nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo« 
(v nadaljnjem besedilu: JR) sofinancira Evropska unija, 
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v 
nadaljnjem besedilu: ESRR). JR se bo izvajal v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 
2014–2020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe: 
9.3. »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, 
ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega sta-
nja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim do-
stopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev 
in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru 
lokalnih skupnosti« specifičnega cilja: 9.3.1: »Izboljšanje 
kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«. JR se bo izvajal 
kot instrument za izbor operacij. Operacijo v okviru tega 
JR predstavljajo projekti izbranih prijaviteljev.
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1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-
na, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministr-
stvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana (v nadalje-
vanju: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet JR je sofinanciranje nabave mobilnih na-

stanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo za 
namen učinkovitejše organizacije in obvladovanja epi-
demioloških razmer v povezavi s SARS-CoV-2 ali dru-
gimi nalezljivimi boleznimi v javnih socialno varstvenih 
zavodih in pri koncesionarjih, ki so v mreži javne službe 
na področju socialnega varstva in ki lahko opravljajo 
zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo kot del 
osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance 
(v nadaljevanju: SVZ).

Skladno z navedenim so prijavitelji na JR lahko 
v nadaljevanju določeni javni socialno varstveni zavodi 
in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju 
socialnega varstva in opravljajo zdravstveno nego ter 
zdravstveno rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene 
dejavnosti za svoje oskrbovance, in sicer:

– domovi za starejše iz 50. člena ZSV;
– posebni socialno varstveni zavodi za odrasle iz 

51. člena ZSV;
– varstveno delovni centri iz 52. člena ZSV;
– socialno varstveni zavodi za usposabljanje iz 

54. člena ZSV.
Prijavitelj mora v prijavnici izkazati ustrezne kadrov-

ske in tehnične resurse za izvedbo nabave mobilnih 
nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 
in zmožnost postavitve mobilne nastanitvene ali filtrske 
enote. Prav tako mora razpolagati z ustreznim prosto-
rom, kjer bo omogočil postavitev mobilne ali filtrske eno-
te (trdna podlaga), in priključki, ki bodo omogočali njeno 
delovanje (voda, elektrika …).

Predmet JR so mobilne nastanitvene oziroma filtr-
ske enote, za katere prijavitelj izkaže, da jih bo postavil 
v neposredni bližini centralnega objekta, kjer opravlja 
svojo temeljno dejavnost.

Prijavitelji so upravičeni do naslednje višine sofi-
nanciranja:

1. SVZ s kapaciteto mest do vključno 60 oskrbovan-
cev v celodnevnem institucionalnem varstvu na zadnji 
dan meseca pred objavo tega JR prejmejo največ do 
30.000,00 EUR (v nadaljevanju: mali SVZ);

2. SVZ s kapaciteto mest nad 60 oskrbovancev 
v celodnevnem institucionalnem varstvu na zadnji 
dan meseca pred objavo tega JR prejmejo največ do 
70.000,00 EUR (v nadaljevanju: veliki SVZ).

Oprema, ki jo upravičenci v okviru JR lahko nabavijo
Za mobilno nastanitveno enoto, ki bo namenjena za 

organizacijo nastanitvenih površin za bivanje oskrbovan-
cev glede na epidemiološki status oskrbovancev, zlasti:

– električna bolniška postelja s trapezom in ograjico;
– merilnik krvnega tlaka, oksimeter, aspirator;
– mobilna nočna omarica s servirno mizico;
– mobilne naprave za kisik (koncentrator kisika, 

kisikova jeklenka s pripadajočo opremo);
– mobilni sistem sestrskega klica;
– mize, stoli, omarice za shranjevanje pripomočkov 

in materialov z delovno površino;
– koši za ločeno zbiranje odpadkov;
– mobilne pregradne stene;
– računalnik, tiskalnik;
– tablica, dlančnik, GSM za komunikacijo osebja in 

komunikacijo oskrbovancev in svojcev;
– aparat za dezinfekcijo prostorov oziroma površin 

z aerosolom ali druge atestirane naprave za razkuževa-
nje predmetov in površin.

Za mobilno enoto, ki bo namenjena za organizacijo 
filtrske cone, zlasti:

– mize, stoli, omarice za shranjevanje pripomočkov 
in materialov z delovno površino;

– koši za ločeno zbiranje odpadkov;
– aparat za dezinfekcijo prostorov oziroma površin 

z aerosolom ali druge atestirane naprave za razkuževa-
nje predmetov in površin.

Za mobilno enoto, ki bo namenjena za organizacijo 
drugih aktivnosti, s čimer se bo razbremenilo prostore 
objekta SVZ, za lažjo organizacijo sive ali rdeče cone 
v objektu, zlasti:

– mize, stoli, omarice za shranjevanje pripomočkov 
in materialov z delovno površino;

– koši za ločeno zbiranje odpadkov;
– računalnik, tiskalnik;
– aparat za dezinfekcijo prostorov oziroma površin 

z aerosolom ali druge atestirane naprave za razkuževa-
nje predmetov in površin.

Namen JR je podpreti SVZ v možnosti zagotavljanja 
ustreznih pogojev za organizacijo bivanja oskrbovancev 
oziroma dela zaposlenih glede na epidemiološki status 
oskrbovancev v SVZ oziroma glede na epidemiološke 
razmere v povezavi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 
ali drugimi nalezljivimi boleznimi v Republiki Slove-
niji. Ustrezna organizacija pogojev bivanja in dela je 
pomemben ukrep preprečevanja in zajezitve okužbe 
s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi. Ukrep 
je namenjen zlasti zaščiti starejših in drugih oskrbovan-
cev v SVZ, ki v primeru zbolevanja za koronavirusno 
boleznijo in drugimi nalezljivimi boleznimi, predstavljajo 
bolj ranljivo skupino prebivalstva. SVZ so institucije, kjer 
je nastanjeno večje število oseb, zato objekti omogočajo 
omejene možnosti prilagoditve organizacije dela v skla-
du s smernicami za organizacijo dela, na način učinkovi-
tega upravljanja s tveganji v povezavi s SARS-CoV-2 ali 
drugimi nalezljivi boleznimi. Arhitekturna zasnova SVZ 
pogosto predstavlja izziv za vzpostavitev nujnih ukrepov 
preprečevanja križanja čistih in nečistih poti, prostori za 
zaposlene so pogosto neustrezni in omejujejo izvajalce 
pri učinkovitem izvajanju potrebnih preventivnih ukrepov 
in vzpostavitve con glede na epidemiološki status oskr-
bovancev. Dodatne mobilne kapacitete bodo omogočale 
učinkovito soočanje z izzivi, povezanimi s prisotnostjo 
virusa SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi, 
brez nižanja standarda udobja in kakovosti bivanja za 
oskrbovance.

Ključni cilji JR:
– nabava, dostava in montaža mobilnih nastanitve-

nih oziroma filtrskih enot;
– nabava, dostava in montaža opreme za mobilne 

nastanitve oziroma filtrske enote.
Ciljne skupine JR so:
– različne skupine oseb, ki potrebujejo dolgotraj-

no pomoč in oskrbo, uporabniki socialno-varstvenih in 
zdravstvenih storitev.

Ključni pričakovani rezultat
Epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 je poka-

zala manke na nivoju zmožnosti prilagoditev prostor-
skih pogojev v SVZ, za učinkovito in varno zagotavljanje 
storitev zdravstvene nege in oskrbe populacije starejših 
oseb in drugih oskrbovancev v SVZ. Omejene možno-
sti ukrepanja na eni strani povečujejo tveganje prenosa 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi 
bolezni med starejšo populacijo, ki v povezavi s tvega-
njem zbolevanja za koronavirusno boleznijo, spada med 
ranljivo skupino prebivalstva, na drugi strani pa potrebno 
izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje in obvladova-
nje okužbe s SARS-CoV-2 in drugih nalezljivih bolezni, 
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upočasnjuje postopke v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi 
ter posledično negativno vpliva na dostopnost do storitev. 
Mobilne nastanitvene ali filtrske enote SVZ omogočajo 
učinkovitejše odzivanje na spremenjene razmere, s ka-
terimi smo soočeni ob prisotnosti virusa SARS-CoV-2 
ali drugih nalezljivih bolezni v Republiki Sloveniji ter po-
sredno večajo možnost za zagotavljanje kakovostnih in 
varnih storitev za oskrbovance v SVZ, zaposlenim pa 
omogočajo bolj varno delovno okolje. Z ustreznim rav-
nanjem glede na epidemiološki status oskrbovancev, se 
zmanjšuje tudi tveganje prenosa okužbe s SARS-COV-2 
ali drugih nalezljivih bolezni na zaposlene, obiskovalce ter 
druge osebe v lokalni skupnosti. Razpolaganje z mobilno 
nastanitveno ali filtrsko enoto, SVZ omogoči učinkovitejšo 
in varnejšo organizacijo dela v povezavi s SARS-CoV-2 
ali drugimi nalezljivimi boleznimi, brez zmanjševanja ka-
pacitet ali bivanjskega standarda oskrbovancev. Razpo-
laganje z dodatnimi prostorskimi kapacitetami omogoča 
večjo fleksibilnost SVZ, obenem pa tudi večjo odpornost 
sistema zdravstva in dolgotrajne oskrbe v povezavi z ne-
predvidljivimi razmerami.

3. Določitev lokacije izvajanja aktivnosti (regije iz-
vajanja)

Aktivnosti JR se bodo izvajale v kohezijski regiji 
Vzhodne Slovenije (v nadaljevanju: KRVS) in kohezij-

ski regiji Zahodne Slovenije (v nadaljevanju: KRZS) in 
bodo sofinancirane v razmerju 60 % iz KRVS in 40 % iz 
KRZS. Reševanje problematike zagotavljanja ustreznih 
pogojev bivanja oskrbovancev in zaposlenih glede na 
epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji in v SVZ je 
sistemske narave, predvideni ukrepi pa imajo vpliv na 
celotno državo, saj oskrbovanci v SVZ vstopajo iz vseh 
območij Republike Slovenije. Pri JR gre za uporabo na-
čela PRO RATA, kjer se na podlagi kohezijske razdelitve 
vzhodne in zahodne kohezijske regije razmerje uteme-
ljuje na 60 % sofinanciranje iz KRVS in 40 % iz KRZS. 
Dodelitev je definirana na podlagi OP 2014–2020, ki 
zaradi slabše razvitosti KRVS predvideva porabo 60 % 
finančnih sredstev v tej regiji in 40 % finančnih sredstev 
v KRZS. Po istem ključu se obravnava tudi kazalnik 
»število enot, v katere je bilo investirano«.

4. Pričakovani rezultati
Spremljali se bodo naslednji kazalniki učinka in 

rezultata:
– število enot1, v katere je bilo investirano v KRVS in 

KRZS (mali SVZ s kapaciteto mest do vključno 60 oskrbo-
vancev v celodnevnem institucionalnem varstvu);

– število enot2, v katere je bilo investirano v KRVS 
in KRZS (veliki SVZ s kapaciteto mest nad 60 oskrbo-
vancev v celodnevnem institucionalnem varstvu).

1 Enota predstavlja prijavitelja/upravičenca na JR, ne mobilne nastanitvene oziroma filtrske enote.
2 Enota predstavlja prijavitelja/upravičenca na JR, ne mobilne nastanitvene oziroma filtrske enote.

Tabela 1: Kazalniki učinka JR

Kazalnik učinka Kategorija regij Ciljna vrednost
Število enot, v katere je bilo investirano (mali SVZ) KRVS in KRZS 10
Število enot, v katere je bilo investirano (veliki SVZ) KRVS in KRZS 30
Skupaj 40

5. Obveznosti prijaviteljev, izbranih na javnem raz-
pisu

Prijavitelj, izbran na JR:
– mora v osmih dneh od prejema poziva k podpisu 

pogodbe o sofinanciranju, pogodbo podpisati in jo vrniti 
ministrstvu. V kolikor prijavitelj tega v navedenem roku 
ne stori, se šteje, da je ponudbo umaknil;

– bo izvedel aktivnosti skladno z oddano in potrjeno 
ponudbo (prijavnico) oziroma bo ministrstvo takoj obve-
stil o odstopanjih od potrjenega projekta;

– mora podati resnične podatke in izjave, v nasprot-
nem primeru ima ministrstvo pravico kadarkoli znižati vi-
šino sredstev, ki jih je prijavitelj pridobil na podlagi odda-
ne prijave, ali pogodbo prekiniti, v kolikor bi se izkazalo, 
da sredstev v primeru dejanskih podatkov ne bi prejel 
zaradi neizpolnjevanja pogojev in nedoseganja števila 
točk po splošnem merilu oziroma dodatnih merilih;

– bo izvajal aktivnosti projekta gospodarno, v skla-
du s pogodbo o sofinanciranju, navodili ministrstva in 
veljavnimi predpisi;

– bo dodeljena sredstva uporabil izključno za izva-
janje projekta v skladu z oddano prijavo in s podpisano 
pogodbo o sofinanciranju;

– bo preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal 
nepravilnosti pri izvajanju projekta ter o tem obveščal 
ministrstvo;

– bo v skladu s 125. členom Uredbe 
1303/2013/EU pred izvajanjem projekta določil ustrezno 
ločeno računovodsko kodo in vodil ločen računovodski 
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sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje 
projekta;

– bo zagotavljal revizijsko sled in hrambo vseh do-
kumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizij-
ske sledi, in sicer najmanj deset let po zadnjem prejetem 
izplačilu;

– bo zagotavljal možnost nadzora porabe sredstev 
s strani Službe Republike Slovenije za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, re-
vizorjev in ostalih nadzornih organov EU in Republike 
Slovenije, vključno s posredniškim organom in skladom 
ter ukrepal skladno z njihovimi priporočili in o tem obve-
ščal ministrstvo.

Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavi-
telja, izbranega na tem JR, bodo natančneje določene 
v pogodbi o sofinanciranju.

6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj, ki kandidira na JR, mora izpolnjevati po-

goje, ki so navedeni v Tabeli 1.

Tabela 1: Pogoji za prijavitelja

Št. Pogoji Dokazila, obrazci, priloge

1

Prijavitelji na JR so lahko v nadaljevanju določeni javni socialno varstveni 
zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega 
varstva in opravljajo zdravstveno nego ter zdravstveno rehabilitacijo kot del 
osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance, in sicer:
– domovi za starejše iz 50. člena ZSV;
– posebni socialno varstveni zavodi za odrasle iz 51. člena ZSV;
– varstveno delovni centri iz 52. člena ZSV;
– socialno varstveni zavodi za usposabljanje iz 54. člena ZSV.

Akt o ustanovitvi ali dokument, 
ki je podlaga za izvajanje 
dejavnosti; 

2 Ima sedež v KRVS ali KRZS. pogoji se bodo preverili 
v uradnih evidencah;

3 Ni prejel sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna za isti namen. izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev;

4 Ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske 
unije, za stroške, ki so predmet tega JR.

izjava glede dvojnega 
financiranja;

5

Ima na dan podpisa izjave Prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev (Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev) poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene 
z zakonom.

potrdilo FURS;

6 V kolikor ima upravičenec pravico do odbitka davka na dodano vrednost, mora 
navesti stopnjo odbitnega deleža DDV.

izjava odgovorne osebe glede 
morebitne odbitne stopnje 
davka na dodano vrednost;

7

Prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena 
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku Republike Slovenije (Obrazec 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz 
kazenske evidence pravnih/odgovornih oseb prijavitelja).

potrdilo Ministrstva za 
pravosodje;

8 Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave 
ali postopku likvidacije. izjava;

9

Izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta in 
ima pripravljen predlog kriznega načrta za ukrepanje glede na epidemiološko 
situacijo oskrbovancev, ki vključuje informacijo o načinu implementacije 
mobilne nastanitvene ali filtrske enote v neposredni bližini centralnega objekta, 
z opisom ugodnih učinkov razpolaganja z mobilno nastanitveno oziroma 
filtrsko enoto na učinkovito upravljanje s tveganji v povezavi s SARS-CoV-2 ali 
drugimi nalezljivimi boleznimi.

pogoji se bodo preverili 
v prijavnici za projekt.

Izjave, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, morajo 
podpisati zakoniti zastopniki prijavitelja.

Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od 
točke 1 do točke 8 iz zgornje tabele) prijavitelj podpiše 
Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spreje-
manju razpisanih pogojev, s katerim pod kazensko in 
materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in spre-
jemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem JR.

Ministrstvo za potrebe tega JR pridobi potrdila gle-
de izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, za kar ga 
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prijavitelj pooblašča s podpisom Obrazec 4: Soglasje za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih/odgo-
vornih oseb prijavitelja.

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

Za dokazovanje točke 9 je treba priložiti Obrazec 1: 
Prijavnica, ki obvezno vsebuje tudi predlog kriznega 
načrta za ukrepanje glede na epidemiološko situacijo 
oskrbovancev, ki vključuje informacijo o načinu imple-
mentacije mobilne nastanitvene ali filtrske enote v ne-
posredni bližini centralnega objekta, z opisom ugodnih 
učinkov razpolaganja z mobilno nastanitveno oziroma 
filtrsko enoto (ali več enotami) na učinkovito upravljanje 
s tveganji v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezlji-
vimi boleznimi.

Vsako navajanje neresničnih podatkov v predlože-
ni ponudbi je kaznivo, ob morebitni sklenjeni pogodbi 
o sofinanciranju pa je tudi osnova za prekinitev le-te. 

Ministrstvo lahko zahteva tudi vračilo vseh ali dela že 
prejetih sredstev skupaj z zakonskimi obrestmi, obraču-
nanimi od dneva nakazila do dneva vračila. Navajanje 
neresničnih podatkov ima za posledico materialno in 
kazensko odgovornost.

Ob morebitnem dvomu glede izpolnjevanja po-
gojev lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila.

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

vse formalne pogoje v skladu z določbami JR, bo oce-
nila komisija za vodenje postopka JR za izbor operacije 
Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot 
z ustrezno opremo.

7.1 Izločitveno merilo
Če je spodaj navedeno izločitveno merilo ovred-

noteno z NE, komisija za vodenje postopka JR prijavo 
izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje prijav.

Prijavitelj je pripravil predlog kriznega načrta za ukrepanje glede na epidemiološko situacijo 
oskrbovancev, ki vključuje informacijo o načinu implementacije mobilne nastanitvene ali 
filtrske enote v neposredni bližini centralnega objekta, z opisom ugodnih učinkov razpolaganja 
z mobilno nastanitveno oziroma filtrsko enoto na učinkovito upravljanje s tveganji v povezav 
s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi.

DA        NE
(izločitveno merilo)

Merila za ocenjevanje prijav »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo« za male 
SVZ so naslednja:

MERILO VREDNOTENJE TOČKE MOŽNO ŠT.
TOČK

A. VSEBINSKA USTREZNOST PROJEKTA

a.
Projekt je skladen z vsebinskimi izhodišči in s cilji razpisa ter vključuje izvajanje vseh 
aktivnosti sofinanciranja, ki so opredeljene v JR. Njegova struktura je predstavljena 
jasno in jedrnato, v skladu z zahtevami prijavnega obrazca

5
10

b. Projekt je ustrezno utemeljen in usklajen z nacionalnimi in mednarodnimi strateškimi 
dokumenti ter specifičnim ciljem OP 2014-2020 5

B. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
a. Projekt je skladen z opredeljenim terminskim načrtom 5

10
b. Kadrovski načrt je skladen z opredelitvijo in zahtevami v JR 5
C. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO PROJEKTA

a. SVZ s kapaciteto mest
0–20 25

5021–40 35
41–60 50

b.
Izvajanje več različnih oblik storitev 
(skladno s predpisi s področja socialnega 
varstva)

Institucionalno varstvo 10

30Institucionalno varstvo + dnevno varstvo 20
Institucionalno varstvo + dnevno varstvo 
+ pomoč družini na domu 30

SKUPAJ (vse možne točke) 100

Merila za ocenjevanje prijav »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo« za velike 
SVZ so naslednja:

MERILO VREDNOTENJE TOČKE MOŽNO ŠT.
TOČK

A. VSEBINSKA USTREZNOST PROJEKTA

a.
Projekt je skladen z vsebinskimi izhodišči in s cilji razpisa ter vključuje izvajanje vseh 
aktivnosti sofinanciranja, ki so opredeljene v JR. Njegova struktura je predstavljena 
jasno in jedrnato, v skladu z zahtevami prijavnega obrazca

5
10

b. Projekt je ustrezno utemeljen in usklajen z nacionalnimi in mednarodnimi strateškimi 
dokumenti ter specifičnim ciljem OP 2014-2020 5

B. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
a. Projekt je skladen z opredeljenim terminskim načrtom 5

10
b. Kadrovski načrt je skladen z opredelitvijo in zahtevami v JR 5
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MERILO VREDNOTENJE TOČKE MOŽNO ŠT.
TOČK

C. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO PROJEKTA

a. SVZ s kapaciteto mest

61–100 20

50
101–150 30
151–250 40
251 in več 50

b.
Izvajanje več različnih oblik storitev 
(skladno s predpisi s področja socialnega 
varstva)

Institucionalno varstvo 10

30Institucionalno varstvo + dnevno varstvo 20
Institucionalno varstvo + dnevno varstvo 
+ pomoč družini na domu 30

SKUPAJ (vse možne točke) 100

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave za male 
ali velike prijavitelje. Najvišje možno skupno število točk 
je 100.

Če bo število točk pri posameznih prijaviteljih po 
izvedbi zgornjih ocenjevalnih postopkih enako, bo upo-
rabljeno dodatno merilo, in sicer čas oddaje vloge na 
pošto. V kolikor bo tudi čas oddaje enak, bo prijavitelja 
določil žreb.

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

deljena sredstva (predviden datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega bla-
ga), nastale od sklepa o izboru do 31. 5. 2021. Obdobje 
upravičenosti izdatkov je od sklepa o izboru do 31. 7. 
2021 (datum plačila opravljenih storitev/dobavljenega 
blaga). Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od skle-
pa o izboru do 31. 10. 2021 (datum izplačila iz državne-
ga proračuna).

V kolikor se bo operacija začela izvajati pred predlo-
žitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prve-
ga zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost 
izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za ob-

dobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo 
pogodbe o sofinanciranju.

Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.

9. Financiranje
JR za izbor operacij financira Evropska unija, in 

sicer iz ESRR. JR za izbor operacij se izvaja v okvi-
ru prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanj-
ševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe: 9.3. 
»Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki 
prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokal-
ni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega 
stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim 
dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev 
in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru 
lokalnih skupnosti« specifičnega cilja: 9.3.1: »Izboljšanje 
kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

Upravičeni izdatki izbranih projektov so v celoti, 
100 %, upravičeni do povračila. Namenska sredstva 
ESRR predstavljajo 100 % celotnih upravičenih javnih 
izdatkov za upravičene stroške projekta.

9.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sred-

stev za JR znaša največ do 3.000.000,00 EUR.

LETO 2020 2021 SKUPAJ
160331 PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-Vzhod – 
EU udeležba 600.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00
SKUPAJ KRVS 600.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00
160331 PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-Zahod – 
EU udeležba 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00
SKUPAJ KRZS 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
EU DEL 100 % 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko.

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 100 %.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da pred podpisom 
pogodbe s prijaviteljem uskladi strukturo stroškov iz fi-
nančnega načrta prijavljenega projekta.

Prijavitelj (mali ali veliki SVZ) lahko zaprosi za 
100 % sofinanciranje stroškov projekta, vendar največ 
do višine opredeljene v 2. točki JR.

V primeru, da bo prijavitelj v svoji vlogi prijavil višje 
vrednosti od dejansko odobrene vrednosti, bo razliko 
od odobrenih sredstev do nastalih stroškov projekta kril 
iz lastnih virov.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja, in sicer v okviru razpoložljivih sredstev.

Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leti 
2020 in 2021 se uredi pod odložilnim pogojem, in sicer 
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prevzem obveznosti v tem delu stopi v veljavo, ko bodo 
izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o iz-
vrševanju proračuna RS.

Izvedba postopka JR je vezana na proračunske 
zmogljivosti ministrstva.

9.2 Predplačila
Izbrani prijavitelj lahko v skladu z določili zadnjih 

veljavnih Navodil organa upravljanja za finančno uprav-
ljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast 
in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020 
(v nadaljevanju: Navodila) Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zaprosi 
za predplačilo iz državnega proračuna Republike Slo-
venije.

Predplačilo je namenjeno pokrivanju izdatkov, ki 
bodo nastali pri izbranem upravičencu v okviru izva-
janja operacije in so utemeljeni s prejetimi računi ali 
računovodskimi listinami z enako dokazno vrednostjo. 
Nenamenska raba prejetega predplačila (npr. sklepanje 
depozitnih poslov pri komercialni banki za prejeto pred-
plačilo ipd.) ni dovoljena.

Predplačila iz naslova sredstev kohezijske politike 
so skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republi-
ke Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS), dovoljena:

1. na podlagi neposredne uporabe predpisov 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU);

2. za namenska sredstva EU in sredstva slovenske 
udeležbe do višine 30 % vrednosti predvidenih izplačil 
teh sredstev in pod pogojem, da je prejemnik oseba 
zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in de-
luje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova 
in se zaveže, da bo zahtevek za izplačilo v IS eMA (v 
nadaljevanju: ZzI) posredoval najkasneje v 180 dneh po 
prejemu sredstev;

3. do višine 30 % predvidenih pogodbenih obvezno-
sti za financiranje dejavnosti, programov in projektov 
pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava 
ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni za-
vod ali ustanova oziroma za sofinanciranje programov 
in projektov, če je prejemnik oseba javnega prava ter 
ustanovljena in deluje kot javni zavod, javni sklad ali 
zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu in se 
zaveže, da bo ZzI posredoval najkasneje v 150 dneh 
po prejemu sredstev.

Pri predplačilih se mora neposredni uporabnik v po-
godbi s prejemnikom sredstev dogovoriti, da se prejem-
nik sredstev zavezuje prejeta sredstva, skupaj z za-
mudnimi obrestmi, vrniti v proračun, če se naknadno 
ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno 
izvršeno. Šteje se, da je bilo izplačilo iz proračuna neu-
pravičeno izvršeno, če Evropska komisija (v nadaljnjem 
besedilu: EK) zahtevek za plačilo sredstev zavrne ali če 
EK izstavi zahtevek za vračilo.

Če prejemnik sredstev ne upraviči prejetega pred-
plačila, se v obsegu danih predplačil znižajo pravice 
porabe na integralnih postavkah v finančnem načrtu ne-
posrednega uporabnika, ki se je o predplačilu dogovoril.

Morebitno predplačilo se bo v skladu z od-
stavkom 6.1., točko 1 Navodil izvedlo kot predplačilo, 
izplačano v enkratnem znesku s sprotnim poračunava-
njem. Pri tem velja:

– višina predplačila se določi v odstotku upravičenih 
javnih izdatkov, kot so opredeljeni v pogodbi o sofinan-
ciranju,

– izbrani prijavitelj lahko uveljavlja predplačilo po 
podpisu pogodbe o sofinanciranju s posredovanjem 
zahtevka za izplačilo predplačila,

– ob predložitvi zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti 
z dokazili o dejansko nastalih izdatkih, se predplačilo 

poračunava. Zahtevek za izplačilo se izplača izbranemu 
prijavitelju v višini upravičenih javnih izdatkov, zmanjšan 
za poračunan del predplačila,

– najkasneje v 180/150 dneh od prejema predpla-
čila oziroma pred zaključkom sofinanciranja operacije 
mora biti izplačano predplačilo v celoti poračunano.

10. Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
10.1 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega JR so 

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

tega JR in
– v skladu s predmetom in cilji JR.
10.2 Upravičeni stroški in izdatki
Stroški in izdatki projektov v okviru tega JR so upra-

vičeni, če so:
– neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega 

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

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

– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospo-
darja,

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

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

– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi 
pravili.

V primeru, da so dejanski upravičeni stroški nižji 
od odobrenih oziroma prijavljenih, je izbrani prijavitelj 
upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porab-
ljenih stroškov.

Vsa naročila blaga ali storitev je potrebno izvajati 
v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (v 
nadaljevanju: ZJN). V primerih, ko je ocenjena vred-
nost predmeta naročila brez davka na dodano vrednost 
nižja od 20.000,00 EUR3, mora izbrani prijavitelj ravnati 
s skrbnostjo dobrega gospodarja in temeljnimi načeli 
ZJN.

3 V skladu z določili 90. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20 in 61/20) se glede na določbe Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem 
besedilu: ZJN-3) do 15. novembra 2020 ZJN-3 na splošnem 
področju uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vre-
dnost brez davka na dodano vrednost je enaka ali višja od 
40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni 
natečaj in 80.000 eurov za javno naročilo gradenj.

10.3 Način določanja višine sofinanciranja in upra-
vičene vrste stroškov

V skladu z Navodili organa upravljanja o upravi-
čenih stroških za sredstva evropske kohezijske politi-
ke v programskem obdobju 2014–2020, objavljenimi 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvaja-
nja pogodbe, bo ministrstvo projektom, ki bodo v skladu 
z merili za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo 
sredstva za:

– stroške storitev zunanjih izvajalcev;
– investicije (oprema in druga opredmetena osnov-

na sredstva);
– davek na dodano vrednost (DDV).
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih iz-

vedejo zunanji izvajalci v okviru operacije in so potreb-
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ni za operacijo. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so 
praviloma upravičeni, če so predvideni v načinu izbora 
operacij.

Delo zunanjih izvajalcev ne more biti opredeljeno 
kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov opera-
cije oziroma posameznih dejavnosti.

Stroški, ki se nanašajo na vsebino operacije in ki 
jih izbranemu prijavitelju zagotavljajo tretje osebe, lahko 
vključujejo na primer:

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

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

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

dročja;
– administrativno tehnične storitve, če so neposred-

no povezane z operacijo;
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, 

ocen, strokovnih mnenj in poročil;
– stroški najema nepremičnin in opreme, v kolikor 

so namenjeni neposrednemu izvajanju operacije (iz-
vedba delavnic, usposabljanj ipd., ki so del vsebinskih 
aktivnosti na operaciji); drugi stroški storitev zunanjih 
izvajalcev, ki so nujno potrebni za izvedbo operacije 
in so bili predhodno odobreni s strani PO oziroma OU.

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

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

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

– zakoniti zastopnik izbranega prijavitelja, 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 usta-
noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so 

upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen če OU 
ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače.

Nakup rabljene opreme NI upravičen strošek. De-
finicija, kdaj se določena oprema smatra za novo, je 
odvisna od področnih predpisov.

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

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

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

deliti kot osnovno sredstvo (npr. računalnik, katerega 
vrednost je 400,00 EUR).

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

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

Najem opreme
Pod to vrsto stroškov sodi najem opreme, ki je 

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

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

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

Davek na dodano vrednost
Pri načrtovanju upravičenih stroškov in izdatkov je 

treba biti pozoren na DDV status. Obstajajo 3 možnosti:
– če je izbrani prijavitelj identificiran za namene 

DDV in ima pravico do odbitka celotnega DDV, se DDV 
ne sme vključiti med upravičene stroške in izdatke (to 
pomeni, da je DDV neupravičen strošek in se mora fi-
nancirati iz lastnih virov);

– če je izbrani prijavitelj 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 izbrani prijavitelj identificiran za namene 
DDV in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se 
DDV lahko vključi med upravičene stroške in izdatke 
le v višini neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV 
delno upravičen, delno pa neupravičen strošek oziro-
ma izdatek).

10.4 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofi-

nanciranja in jih krije izbrani prijavitelj sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz 

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

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

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

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

v primeru, če niso zakonsko obvezne za izbranega 
prijavitelja), različne bonitete in solidarnostne pomoči 
ter odpravnine;
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– stroški, ki so v preteklosti že bili financirani iz jav-
nih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta 
financirani iz drugih javnih virov;

– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o finan-
ciranju prijavljenega projekta in

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

10.5 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov, način uveljavljanja 

upravičenih stroškov in dokazila za izkazovanje stro-
škov in izdatkov določeni v veljavnih Navodilih organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Dokazovanje upravičenosti stroškov oziroma izdat-
kov je dolžnost izbranega prijavitelja.

11. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja do-
voljena višina financiranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

12. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike: 
sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za ko-
hezijsko politiko: 100 %.

13. Postopek izbora prijaviteljev
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s po-

goji JR in z merili za ocenjevanje.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 10. 

2020 do 12. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu 

skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu 
na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni s Prilogo 2: 
Označba prijave, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava 
na javni razpis za izbor operacij nabava mobilnih nasta-
nitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«, ki je 
del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva 
in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za zdrav-
je, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana. V primeru neskladnosti 
podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za 
presojo pomembna tiskana oblika.

Vloga se šteje za pravočasno, če je bila predložena 
osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov 
Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, do 
roka navedenega v objavi javnega razpisa ter če je bila 
do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

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

Prijavitelj lahko odda samo eno prijavo. Če prijavi-
telj odda več prijav, bodo vse, razen prve oddane, zavr-
žene, razen v primeru, če prvo uradno/pisno umakne.

14. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi 

z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti 
zahtevana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov 
ministrstva: gp.mz@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni 
obliki na spletni strani ministrstva pod rubriko »Pogoste 
vsebine za javnost«, »Javne objave«, »Javni razpisi 
s področja zdravja« v rubriki »Vprašanja in odgovori«. 
Vsi objavljeni odgovori imajo lahko status dopolnitve 
razpisne dokumentacije. Vprašanja se postavljajo do 
vključno dne 13. 10. 2020.

14.1 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti pri-
jav in ocenjevanje

Vloge bo odprla in ocenila komisija za vodenje po-
stopka JR (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenu-
je minister za zdravje ali od njega pooblaščena oseba.

Odpiranje vlog bo potekalo v prisotnosti članov ko-
misije v prostorih ministrstva in zaradi pričakovanega 

večjega števila vlog ne bo javno. Vloge se bodo odpirale 
20. 10. 2020 ob 12. uri. Pri odpiranju vlog bo komisija 
ugotavljala formalno popolnost vlog. Vloga se bo štela 
kot formalno popolna, če bodo predloženi vsi dokumenti 
tako, kot je določeno v 6. točki te razpisne dokumentacije.

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

Zavržene bodo vloge, ki ne bodo:
– poslane v roku in na način, ki je določen v 13. toč-

ki tega JR,
– vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva be-

sedilo tega JR in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom 
za dopolnitev vlog.

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

iz točke 6 in 7 tega JR,
– ki bodo v primeru, če bo na posameznem vsebin-

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

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.

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

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, 
ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju 
operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko JR ka-
darkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, in sicer 
z objavo v Uradnem listu RS in na spletnem naslovu: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/

Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministr-
stvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo spre-
memb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba ozi-
roma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije 
in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdrav-
je/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe o izidu JR obveščeni najkasneje v roku 
šestdeset dni od prejema zadnje popolne vloge.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz JR in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila 
dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa 
ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo 
tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

16. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/mi-
nistrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/

17. Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki mo-

rajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del prijave:
– Obrazec 1: Prijavnica;
– Obrazec 2: Finančni načrt projekta;
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– Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisanih pogojev;

– Obrazec 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz 
kazenske evidence pravnih/ogovornih oseb prijavitelja.

17.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– Priloga 2: Označba prijave;
– Tabela 1: Kohezijski regiji Republike Slovenije;
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva 

EKP v obdobju 2014–2020.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-

pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da dokumentaci-

jo javnega povabila delno spremeni ali dopolni. Njene 
spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih 
straneh ministrstva in jih mora prijavitelj upoštevati.

18. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, 
izbranih na javnem razpisu

18.1 Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje

Izbrani prijavitelj bo moral pri porabi dodeljenih 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, 
v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali 
pogoji iz Navodil organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v okviru 
OP 2014–2020 s prilogami za izvajanje operacij EKP 
v programskem obdobju 2014–2020. V primerih, ko je 
ocenjena vrednost predmeta naročila brez davka na 
dodano vrednost nižja od 20.000,00 EUR4, mora izbra-
ni prijavitelj ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in 
temeljnimi načeli ZJN.

ji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O na-
tančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani 
prijavitelj po končani operaciji pisno s strani ministrstva.

Izbrani prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati po-
rabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na 
posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računo-
vodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za 
vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku 
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 
Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih 
sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo izbrani 
prijavitelj dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za 
operacijo.

18.5 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Izbrani prijavitelji bo moral omogočiti tehnični, ad-
ministrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operaci-
je, katerega financiranje temelji ali se izvaja na podla-
gi predmetnega JR. Nadzor se izvaja s strani ministrstva 
kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa 
za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacio-
nalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanci-
rane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem 
bo izbrani prijavitelj omogočil vpogled v računalniške 
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem opera-
cije ter rezultate operacije. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi 
preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, 
ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje 
na kraju samem. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati 
skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih orga-
nov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, 
ki so podlaga za določanje finančnega popravka, dolo-
čili ustrezne finančne popravke – znižanje financiranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

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

Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje 
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje 
aktivnosti v okviru tega JR, v skladu z zakonodajo, ki 
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 
1304/2013/EU.

Izbrani prijavitelj bo moral cilje operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-

4 V skladu z določili 90. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20 in 61/20) se glede na določbe Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem 
besedilu: ZJN-3) se do 15. novembra 2020 ZJN-3 na splo-
šnem področju uporablja za javna naročila, katerih ocenjena 
vrednost brez davka na dodano vrednost je enaka ali višja 
od 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali pro-
jektni natečaj in 80.000 eurov za javno naročilo gradenj.

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

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

Sprejetje sofinanciranja s strani izbranega prijavite-
lja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, 
ki bo javno objavljen.

18.3 Skupna podpora iz skladov
Skupna podpora iz skladov, skladno z 98. členom 

Uredbe 1303/2013/EU, ni predvidena.
18.4 Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-

raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo ce-

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

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisi-
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la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

18.7 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

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

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US, 102/15 in 7/18), 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. Pri-
javitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne 
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega zna-
čaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkriti oziroma dostopni javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

18.8 Zahteve glede spremljanja neto prihodkov 
operacije

Operacija ne ustvarja prihodkov.
18.9 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-

seganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednote-

nja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Ured-
be 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 
1304/2013/EU dolžan spremljati in MZ zagotavljati po-
datke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. Ome-
jitve glede sprememb operacije morajo biti v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Kazalnike, ki jih bo potrebno zbirati za namene 
spremljanja in vrednotenje operacije, so natančneje 
opredeljeni pod točko 4. JR v Tabeli 1.

19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: 
v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj ministrstva ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neres-
nične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem JR dolžan razkriti, 
ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
JR na nepošten način, na podlagi ponarejene listine 
ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti 
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski ra-
čun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike 
Slovenije. Če je bilo takšno ravnanje izvedeno namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali da je višina operacije prese-
gla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega 
koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano 
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun 
izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v pro-
račun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje 

stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot 
goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izbranega prijavitelja 
izgubljeni.

Ministrstvo za zdravje

 Ob-2961/20
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju 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; v na-
daljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 
19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZUIJK), 
prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega od-
stavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor pro-
jektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vse-
bine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski 
filmski center, javna agencija Republike Slovenije objav-
lja naslednji javni razpis:

– Javni razpis za sofinanciranje razvoja filmskih 
projektov – 2020.

Besedilo zgoraj navedenega razpisa bo od dne 
2. 10. 2020 dalje objavljeno na spletnem mestu Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 341-1/2020-2 Ob-2955/20
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve 

za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, 
št. 57/10) v povezavi s Zakonom o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 
46/14 – ZON-C, 31/18) Statuta Občine Majšperk (Ura-
dno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 
50/17, 16/19) objavlja Občina Majšperk (v nadaljevanju: 
občina), Majšperk 39, 2322 Majšperk

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-

sti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukre-
pov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrže-
vanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za 
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega 
drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 
solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih 
loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želi-
mo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajno-
stnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

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

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

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

žina,
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– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v občini,

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

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

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne 
porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli 
med izbrane vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 1.519,35 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi po-
rabljena.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor prejemnika,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:

– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju po-

gojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-

mentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od 

dneva objave tega javnega razpisa do zaključka tega 
javnega razpisa, na spletnih straneh Občine Majšperk 
in v vložišču občine.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti kot priporo-

čeno pošiljko na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 
2322 Majšperk ali jo osebno vložijo v vložišču občine, in 
sicer najkasneje do vključno 30. 10. 2020 (velja datum 
poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji stra-
ni levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagate-
lja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno 
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;

– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 

zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 

vlog bo vodila komisija imenovana s strani županje, 
dne 2. 11. 2020 ob 11. uri, v prostorih Občine Majšperk, 
Majšperk 39, 2322 Majšperk. Odpiranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o iz-
idu razpisa

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

čen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in raz-
pisne dokumentacije.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 

na spletni strani občine www.majsperk.si ali pa jo v tem 
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, v času 
uradnih ur občinske uprave Občine Majšperk.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom do-
bijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan oziroma 
e-pošti.

Občina Majšperk

Št. 410-186/2020 Ob-2957/20
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o spremembi pro-
računa Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 77/19 z dne 20. 12. 2019), Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva 
in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko 
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15 z dne 
16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska 
Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list 
RS, št. 8/16 z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. pri-
glasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20. 10. 2015 in 
7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči, z identifikacijsko 
številko sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA) z dne 
26. 2. 2016, objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2020

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Ilirska Bistrica v letu 2020

Ukrep 3: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega 
tovornega prometa iz odročnih krajev.

Predmet sofinanciranja so stroški tovornega prome-
ta za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.

II. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je 12.000,00 evrov.
V proračunu Občine Ilirska Bistrica so za navedeni 

ukrep zagotovljena sredstva na proračunski postavki 
4001124, v višini 12.000,00 evrov.

Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013, o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih 
popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upra-
vičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Maksimalna 
višina sofinanciranja je opredeljena v okviru ukrepa.

III. Splošne določbe
Splošne finančne določbe:
1. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovor-

nega prometa iz odročnih krajev, ki se bo izvajal v letu 
2020, je v skladu s pomočmi, dodeljenimi po pravilu 
»de minimis«.

2. Velja, da je aktivnost lahko začeta pred izdajo 
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu 
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški po temu razpi-
su pa so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2020 do 
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30. 11. 2020 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo 
pomoči je 11. december 2020).

3. Dokazila o izvedenem prevozu, ki jih upravičenec 
priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z da-
tumom iz zgoraj navedenega obdobja. Dokazila morajo 
biti predložena v originalu, z originalnim podpisom in 
žigom, obvezno se priložijo dokazila o plačilu (originalni 
plačilni nalog oziroma bančni izpisek).

4. Občina Ilirska Bistrica bo kot izplačevalec upo-
števala veljavno davčno zakonodajo.

5. Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu pod-
jetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 
200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 evrov).

Splošne določbe:
1. Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati 

določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
– ZIntPK-UPB2, Uradni list RS, št. 69/11).

2. Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

3. Vlagatelj mora zagotoviti ustreznost in kakovost 
tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.

IV. Namen razpisa
Namen ukrepa je pokrivanje operativnih stroškov 

cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 
območjih Občine Ilirska Bistrica. Financira se stroške 
tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upra-
vičeni.

Upravičenci po tem razpisu so sub jekti, ki so regi-
strirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega 
prometa.

Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega pre-
voza/kilometer v odročnih krajih (zbiranje in transport iz 
odročnih krajev).

Sofinancira se do 50 % upravičenih operativ-
nih stroškov tovornega transporta oziroma ne več kot 
1.000,00 evrov po pro izvajalcu.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek 100.000 evrov/upravičenca oziroma na 
enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih 
let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega 
prometa.

Upravičenec priloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na Razpisnem obrazcu 1 – Vloga 

2020-Sofinanciranje prevoza iz odročnih krajev priloga 1 
k Razpisnemu obrazcu: Izračun prevoza 2020,

– priloga 2 k Razpisnemu obrazcu: Seznam prog 
(relacij) z naslovi kmetij – pro izvajalcev na katerih se 
opravlja storitev prevoza v Občini Ilirska Bistrica,

– dokazila oziroma računi o opravljenem tovornem 
prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) 
in razdalj iz katerih so razvidni stroški prevoza izraženi 
v kilometrih (osnova za izračun je višina veljavne kilo-
metrine opravljeni storitvi),

– letno število prevozov,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti 

prevoza.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2020 in bo pred-

met prijave na ta razpis za ukrepe, ki spadajo v pomoči 
dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko 

začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma od-
ločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 
1. 1. 2020.

Vsi razpisani ukrepi pa se morajo smiselno zaključiti 
do 30. novembra 2020. Upravičenci pa morajo v primeru 
odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune 
izstaviti najkasneje do 11. decembra 2020, skupaj z zah-
tevkom za izplačilo sredstev.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge izpolnjene na obrazcu raz-

pisne dokumentacije oddati po pošti, kot priporočeno 
pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica ali jo vložiti osebno v sprejemni 
pisarni občine, do 15. oktobra 2020, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv 
in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis 
Kmetijstvo 2020 – Ukrep 3«.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:

– pravilno izpolnjen obrazec Razpisne dokumenta-
cije z vsemi zahtevanimi dokazili in listinami,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen s tem javnim razpisom.

VII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava 
Komisija, imenovana s strani župana. Če Komisija ugo-
tovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba 
občinske uprave na predlog Komisije pozove vlagatelja, 
da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v roku ne 
dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka 
oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objek-
tivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna 
zavrže.

Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva prese-
gajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva, lahko zniža 
odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino 
sredstev na vlagatelja.

Na osnovi potrjenega predloga Komisije za raz-
delitev sredstev, bo Občina Ilirska Bistrica predvidoma 
v osmih dneh izdala odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo 
vsebovala določbe o namenu, upravičenih stroških ter 
višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z iz-
branimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo 
izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.

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

čen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

VIII. Kraj in čas, kjer lahko dvignete razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te 
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si 
ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica, vsak delovni dan, do izteka 
prijave na razpis.

IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 
8. in 11. uro, na Občini Ilirska Bistrica: Tina Kocjan, 
tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si 
in Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-
jina@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih uradnih 
osebah.

Občina Ilirska Bistrica
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Št. 410-2/2020 Ob-2981/20
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 16/19, 85/20 in 121/20), Pravilnika 
o sofinanciranju programov in projektov na področju lju-
biteljske kulture v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/20; 
v nadaljevanju: pravilnik), Lokalnega kulturnega progra-
ma Občine Litija za leto 2020, sprejetega dne 16. 12. 
2019 na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, in 
sprememb Lokalnega kulturnega programa Občine Litija, 
sprejetih dne 28. 9. 2020 na 12. redni seji Občinskega 
sveta Občine Litija (v nadaljevanju: LKP 2020), objavlja

javni razpis
za razdelitev sredstev za založništvo in nakup 

opreme 2020
Področja kulturnih programov oziroma projektov, ki 

so predmet razpisa: projekti založništva (izdaja avtorskih 
knjig, kronik, brošur, nosilcev zvoka ter slike) in nakupa 
opreme v skladu z LKP 2020.

Umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge 
kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni 
program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil, določa 
pravilnik s pogoji in merili.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: do prido-
bitve sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
(nevladne organizacije, registrirane za izvajanje dejav-
nosti na področju kulture, posamezniki, ki so vpisani 
v razvid samostojnih kulturnih delavcev pri Ministrstvu 
za kulturo, in javni skladi), ki izpolnjujejo pogoje, dolo-
čene v 2. členu pravilnika in v LKP 2020.

Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim LKP 
2020. Izvajalci programov in projektov s področja ljubi-
teljske kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev na iz-
branem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav.

Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi po-
sredovati natančen opis programov, dejavnosti ali pri-
reditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko 
dobijo na spletni strani Občine Litija: www.litija.si.

Višina sredstev za razpisane programe v letu 
2020 je določena s spremembami LKP 2020, in znaša 
4.000 EUR na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti 
in prireditve.

Sredstva, dodeljena prijavitelju na podlagi razpisa, 
morajo biti porabljena do konca leta 2020 za namene, za 
katere so bila dodeljena. Natančnejša dinamika porabe 
bo dogovorjena s pogodbo o sofinanciranju.

Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 30. 10. 2020, 
do 12. ure.

Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – tajni-
štvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (da-
tum poštnega žiga: do vključno 30. 10. 2020). Odpiranje 
prijav bo v ponedeljek, 2. 11. 2020, ob 10. uri, v sobi 50 
Občine Litija. Odpiranju sme prisostvovati vsak prijavi-
telj na podlagi predhodne najave po e-pošti na naslov 
marjana.weilgoni@litija.si.

Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih 
in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 
1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni raz-
pis za kulturo 2020!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.

Natančna vsebina prijav in obvezne priloge so do-
ločene v razpisni dokumentaciji.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene,

– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma 
zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, 
ki bo določen v pozivu za dopolnitev.

Obvestila o razdelitvi bodo prijaviteljem poslana 
na e-naslov, ki ga bodo navedli v svoji prijavi na razpis.

Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo 
na Občini Litija (Marjana Weilgoni Anžel), in sicer preko 
e-pošte marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 403-7/2020-002 Ob-2993/20
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 po-
kopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) 
in 21. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v ob-
činah Zavrč, Majšperk, Žetale, Cirkulane in Podlehnik, 
objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje ovezne 

lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe

Naročniki: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, 
Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, Občina 
Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale in Občina Cirkulane, Cirku-
lane 58, 2282 Cirkulane, Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 
2286 Podlehnik.

1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opra-
vljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
24-urne dežurne pogrebne službe na območju občin 
Zavrč, Majšperk, Žetale, Cirkulane in Podlehnik.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: pet let po 
sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani občin s kon-
cesijskega območja.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 
2283 Zavrč.

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 20. okto-
bra 2020 do 10. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane 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.
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Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja 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: Evelin Jabločnik Makoter, e-pošta: 
evelin@zavrc.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: evelin@za-
vrc.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpraša-
nja objavil na spletni strani Občine Zavrč http://www.
zavrc.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom 
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno 
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« ob-
javljena na spletni strani Občine Zavrč.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. 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 doku-
mentaciji.

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 prijavite-
ljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene 
z razpisno dokumentacijo in izdal sklep o priznaju 
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 spo-
sobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki 
izvedel še dialog.

Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih po-
nudb bo naročnik izvedel še upravni postopek in 
v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega po-
nudnika.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Zavrč  
Občina Majšperk  

Občina Žetale  
Občna Cirkulane  

Občina Podlehnik

Št. 303-1-0/2020/11 Ob-3023/20
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
»Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo 

posledic COVID-19«
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določ-
bah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter 
o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Ured-
bo (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) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem soci-
alnem 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), z vsemi spremembami, zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba (EU) 1303/2013),

– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi 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 razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z 
dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih infor-
macij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo in-
formacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za 
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi 
(UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z 
dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Ured-
be (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
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šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z 
metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 
z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene zIzvedbe-
no uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 
2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, 
kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih 
vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za 
evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 
z dne 24. 2. 2018, str. 4),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z 
dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz 
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehnič-
nih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za 
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje po-
datkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),

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

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

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje 
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega 
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj 
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 
22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi 
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukre-
pov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih 
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 
z dne 11. 11. 2017, str. 26),

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

– Navodil organa upravljanja za finančno upravlja-
nje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in 
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, 
marec 2018, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki 
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,

– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odlo-
čanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje 
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020, januar 2020, objavljena na sple-
tni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vse-
mi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja 
pogodbe,

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

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

– Navodil organa upravljanja na področju komuni-
ciranja vsebin evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2014–2020, marec 2018, objavljenih na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z 
vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvaja-
nja pogodbe,

– Navodil organa upravljanja in organa za potrjeva-
nje za spremljanje izvajanja operativnega programa z 
informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, 
december 2016, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki 
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,

– Smernic organa upravljanja za integracijo načel 
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in 
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, po-
ročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, ob-
javljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/
navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v 
času izvajanja pogodbe,

– Strategij organa upravljanja za boj proti goljufijam 
cilja »naložbe za rast in delovna mesta za program-
sko obdobje 2014–2020«, marec 2020, objavljenih na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z 
vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvaja-
nja pogodbe,

– Navodil organa upravljanja za poročanje in spre-
mljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske po-
litike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za program-
sko obdobje 2014–2020«, november 2018, objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe,

– Priročnika za uporabo informacijskega sistema 
organa upravljanja e-MA, objavljenega na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/e-ma, 
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20. 7. 2018, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v 
času izvajanja pogodbe (v nadaljevanju Priročnik eMA),

– Priporočila organa upravljanja za uporabo orodja 
ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske po-
litike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta, 
objavljenega na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/
ekp/navodila, oktober 2018, z vsemi spremembami, ki 
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,

– Arachne, uporabniškega priročnika, objavljenega 
na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/
operativni-programi/arachne-client-user-manual_2-0-
-0-sl.pdf, maj 2017, z vsemi spremembami, ki bodo 
objavljene v času izvajanja pogodbe,

– Smernic organa za potrjevanje za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike 2014–2020, verzija 04/2019, ob-
javljenih na spletni strani: http://mf.arhiv-spletisc.gov.si/
si/delovna_podrocja/upravljanje_s_sredstvi_eu/smerni-
ce_in_navodila/, z vsemi spremembami, ki bodo obja-
vljene v času izvajanja pogodbe,

– Smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih 
je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, za-
radi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, 
z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljenih na 
spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/sour-
ces/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregu-
larities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_ir-
regularities_annex_SL.pdf,

– Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki 
se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih 
Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006,

– Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 
22/19 – ZPosS),

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

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in 
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 
61/20 – ZDLGPE),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Ura-
dni list RS, št. 75/19),

– 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 in 69/16 – popr., 
15/17, 69/17 in 67/18),

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

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

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

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 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), spremenjene z 
Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 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 rekre-

acijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za 
tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spre-
membi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun 
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 
št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Ured-
ba Komisije (EU) 1407/2013),

– Programa izvajanja finančnih spodbud COVID-19 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
št. št. 303-21/2020/38 z dne 10. 7. 2020,

– Sheme državne pomoči »COVID-19 – Support 
for SMEs and for COVID-19 related RDI and invest-
ment projects« (št. priglasitve: SA.57782, datum potrdi-
tve sheme: 14. 8. 2020; trajanje sheme: 31. 12. 2020) 
(v nadaljevanju: SHEMA COVID-19),

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-
dni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15, 27/17 in 
13/18 ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),

– Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in 
Uredba (EU) št. 1303/2013,

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17),

– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republi-
ke Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacio-
nalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, 
št. 93/15 in 36/19),

– Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slo-
venija za leti 2020 in 2021, ki ga je sprejel Svet agen-
cije na 37. redni seji dne 20. 11. 2019 in h kateremu je 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo 
soglasje dne 6. 12. 2019, št. 302-23/2019/1,

– Sprememb k Programu dela in finančnega načrta 
SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel 
Svet agencije na 29. korespondenčni seji dne 25. 3. 
2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo podalo soglasje dne 10. 4. 2020, št. 302-
23/2019/12,

– Sprememb k Programu dela in finančnega načrta 
SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel 
Svet agencije na 38. redni seji dne 23. 6. 2020 in h ka-
terim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
podalo soglasje dne 17. 7. 2020, št. 302-23/2019/23,

– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega 
organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,

– Dodatka št. 1 k Sporazumu o načinu izvajanja 
nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 8. 12. 2017,

– Dodatka št. 2 k Sporazumu o načinu izvajanja 
nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 31. 1. 2018,

– Dodatka št. 3 k Sporazumu o načinu izvajanja 
nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 30. 5. 2019,

– Dodatka št. 4 k Sporazumu o načinu izvajanja na-
log izvajalskega organa med Javno agencijo Republike 
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Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionali-
zacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 12. 2. 2020,

– Pogodbe št. C2130-20-090001 o izvajanju in 
financiranju javnega razpisa za Razvojno-raziskoval-
ni projekti za odpravo posledic COVID-19, sklenjene 
med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbu-
janje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo dne 30. 7. 2020, z vsemi spremembami,

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, z vsemi 
spremembami,

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 6. 12. 2017, z vsemi spre-
membami,

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

– Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči 
v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID 19 (UL C 
št. 91 I z dne 20. 3. 2020, vključno s spremembami,

– Uredbe (EU) 2020/460 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi 
uredb (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013 in (EU) 
št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v dru-
gih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh 
COVID 19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus) 
(UL L št. 99/5 z dne 31. 3. 2020),

– Uredbe (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih 
ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv 
na izbruh COVID-19 (UL L št. 130/1 z dne 24. 4. 2020),

– 36. člena Zakona o interventnih uklepih za omi-
litev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 80/20 z dne 30. 5. 2020),

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad št. 3032-123/2020/14 za javni razpis »Razvojno-
-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« 
z dne 2. 10. 2020.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana, ki dodeljuje sredstva in izvajalskega organa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: po-
sredniški organ) nastopa na področju kohezijske poli-
tike pri javnem razpisu »Razvojno-raziskovalni projekti 
za odpravo posledic COVID-19« (v nadaljevanju: javni 
razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja fi-
nančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa v vlogi izvajalskega or-
gana je Javna agencija Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: agencija).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter re-
gija izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se 
izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje 

Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, 
prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, 
inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno 
specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev 
gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje na-
ložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in 
razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zla-
sti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov 
in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških 
inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem pov-
praševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek 
pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in 
uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje 
ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmoglji-
vosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih 
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za 
splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež ino-
vacijsko aktivnih podjetij«.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorci-

jem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno 
inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev 
proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), poveza-
nih z omilitvijo posledic COVID-19.

Namen je omogočiti podjetjem in konzorcijem pod-
jetij, da:

– kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno na-
ravnanost in začnejo izvajati nove RRI in investicijske 
projekte,

– uspešno zaključijo že začete RRI in investicijske 
projekte, katerih uspešen zaključek bi sicer preprečile 
krizne razmere.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo (začetek 
ali nadaljevanje) vsaj 20 RRI ali investicijskih projektov, 
s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska narav-
nanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, ki so 
posledica izbruha epidemije COVID-19.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-

jektov podjetij in konzorcijev podjetij. Projekti, ki bodo 
predmet sofinanciranja, morajo biti skladni z namenom 
in ciljem javnega razpisa ter morajo imeti sledeče zna-
čilnosti:

– RRI projekti se izvajajo oziroma se bodo izvajali 
v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega 
razvoja, katerih rezultat bodo nove rešitve, neposredno 
povezane z obvladovanjem posledic COVID-19.

– Investicijski projekti pomenijo oziroma bodo po-
menili vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvo-
dnjo izdelkov na področju COVID-19.

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu so 
projekti:

– ki bodo na novo začeti, pa brez sofinanciranja iz 
naslova tega javnega razpisa podjetje za njihov zače-
tek in izvedbo ne bi imelo zadostnih sredstev,

– ki se že izvajajo, pa bi se zaradi težav pri za-
gotavljanju sredstev, kot posledica izbruha epidemije 
COVID-19, zaustavili ali bi se njihov obseg bistveno 
zmanjšal,

– ki se že izvajajo, pa bi se njihov obseg zaradi 
prejete pomoči po tem javnem razpisu lahko povečal 
ali bi se njihova izvedba pospešila.

Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem 
javnem razpisu, se bodo izvajali v dveh različnih sklo-
pih:
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SKLOP 1:
Sofinanciranje RRI projektov, ki se 
bodo izvajali v obliki industrijskih 
raziskav in/ali eksperimentalnega 

razvoja in so povezani z 
obvladovanjem posledic COVID-19

RRI projekt predstavlja celoto raziskovalno-razvojnih aktivnosti, katerih 
končni rezultati predstavljajo novo rešitev (produkt, proces ali storitev), ki 
neposredno vpliva na odpravljanje in/ali obvladovanje posledic COVID-19.
Raziskave na področju COVID-19 in druge zadevne protivirusne raziskave 
vključujejo raziskave v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi 
pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi 
oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito 
proizvodnjo potrebnih izdelkov.
Operacija se ni začela izvajati pred 1. 2. 2020 in traja največ do 31. 8. 2021. 
Nova rešitev, ki je končni cilj sofinanciranega RRI projekta, mora biti dostopna 
na trgu najkasneje v dveh letih po zaključku razvoja. 

SKLOP 2:
Sofinanciranje projektov  

za proizvodnjo izdelkov v zvezi  
s COVID-19

Sklop 2 se nanaša na investicijske projekte, ki omogočajo proizvodnjo s 
COVID-19 povezanih izdelkov, kar vključuje: ustrezna zdravila (vključno 
s cepivi) in zdravljenja, njihove vmesne izdelke, aktivne farmacevtske 
učinkovine in surovine; medicinske pripomočke, bolnišnično in medicinsko 
opremo (vključno z ventilatorji, zaščitnimi oblačili in opremo ter diagnostičnimi 
orodji) in potrebne surovine; razkužila in njihove vmesne izdelke ter kemične 
surovine, ki so potrebne za njihovo proizvodnjo; orodja za zbiranje/obdelavo 
podatkov.
Investicija pomeni tehnološko zaključen proizvodni proces, ki omogoča 
proizvodnjo izdelkov, povezanih s COVID-19.
Investicijski projekti predstavljajo naložbe (stroški nakupa strojev, opreme), 
neopredmetenih sredstev), ki so potrebne za vzpostavitev proizvodnih 
kapacitet za proizvodnjo produktov, ki so povezani s COVID-19 in za 
testiranje novih proizvodnih kapacitet.
Operacija se ni začela izvajati pred 1. 2. 2020 in se mora dokončati v največ 
6 mesecih od dneva vročitve sklepa o izboru. Investicijski projekt šteje kot 
dokončan, ko je oprema dobavljena upravičencu. Najkasneje v 6 mesecih 
po oddaji zahtevka za izplačilo mora biti oprema delujoča in vključena v 
proizvodni proces.

Posamezno podjetje lahko v okviru javnega razpi-
sa, za sofinanciranje sodeluje največ enkrat na posame-
zen sklop, ne glede na vlogo v konzorciju.

Sofinancirajo se:

Sklop 1 Sklop 2

Stroški plač (Stroški osebja): stroški plač (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) 
v obsegu zaposlitve na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v 
okviru RRI projekta,

●

Stroški storitev zunanjih izvajalcev (Stroški storitev pogodbenih raziskav in razvoja): 
stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po običajnih tržnih 
pogojih ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI 
projekt, vključujoč koordinacijo projekta. Vrednost navedenih upravičenih stroškov te 
alineje ne sme presegati 30 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta,

●

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (Stroški nakupa strojev, opreme), 
ki so potrebni za vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo s COVID-19 
povezanih produktov in za testiranje novih proizvodnih kapacitet

●

Amortizacija nepremičnin, opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev (Stroški 
amortizacije instrumentov in opreme): stroški amortizacije instrumentov in opreme v 
obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI projekta

●

Investicije v neopredmetena sredstva (Stroški znanja in patentov) (“na dosegu roke”), ki 
so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov ● ●

Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški 
materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI 
projekta. Dokazujejo se kot posredni stroški v obliki pavšala v višini 25 % upravičenih 
neposrednih stroškov osebja na RRI projektu

●

2.3. Regija izvajanja
Operacije ali deli operacij se bodo izvajale na dveh 

programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelj in posamezni partnerji bodo upravičeni do 

sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izva-
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jali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta 
javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na tem 
območju. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo 
biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.

Prijavitelj in posamezni partnerji s sedežem v ka-
terikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo 
poslovne enote / podružnice v Republiki Sloveniji, bodo 
upravičeni do sredstev tistega programskega obmo-
čja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili 
poslovno enoto / podružnico najkasneje do sklenitve 
pogodbe o sofinanciranju. Sedež / poslovna enota / po-
družnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije 
/ Sodni register.

Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni 
razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od program-
skih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.

Sprememba programskega območja po oddaji vlo-
ge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpo-
ved pogodbe o sofinanciranju.

Prijavitelji in vsak posamezen partner ima lahko 
sedež podjetja oziroma poslovni naslov poslovne enote 
ali podružnice v kateremkoli programskem območju. 
Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna 
oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/
dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls 
(povzeto dne 27. 8. 2020) ter navedena v točki I.1 Pro-
gramsko območje v razpisni dokumentaciji.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci so samostojna podjetja ali konzorciji 

podjetij, ki bodo izvajali industrijske raziskave in ekspe-
rimentalni razvoj ali vzpostavili proizvodne kapacitete za 
proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19, in sicer v 
zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripo-
močki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter 
zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi 
postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov.

Kot upravičenec šteje mikro, mala, srednje velika 
ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z go-
spodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je orga-
nizirana kot gospodarska družba1, samostojni podjetnik 
posameznik2 ali zadruga z omejeno odgovornostjo3 (v 
nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni 
dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te 
alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / 
»konzorcijski partner«).

V primeru izbora vloge konzorcija podjetij, bodo kot 
prejemnik sredstev državnih pomoči šteli vsi konzorcijski 
partnerji. Vsi partnerji v konzorciju bodo pred podpisom 
pogodbe o sofinanciranju sklenili konzorcijsko pogodbo, 
s katero pooblastijo prijavitelja za podpis pogodbe o sofi-
nanciranju in v kateri bodo med drugim opredeljene pra-
vice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

4. Pogoji za kandidiranje
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje jav-

nega razpisa.
Vlogo lahko odda samostojni prijavitelj ali skupina 

prijaviteljev, ki tvori partnerstvo (konzorcij podjetij).
V primeru, da vlogo odda konzorcij podjetij, morajo 

pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, skleniti kon-

1 Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o go-
spodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno pre-
čiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13, 55/15 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: 
ZGD-1).

2 Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje 
ZGD-1.

3 Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje 
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno pre-
čiščeno besedilo).

zorcijsko pogodbo, s katero bodo partnerji v konzorciju 
pooblastili prijavitelja za podpis pogodbe o sofinancira-
nju in v kateri bodo med drugim opredeljene pravice in 
obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj in 
posamezni partnerji (v primeru konzorcija podjetij) pod-
pišejo izjavo (Obrazec 3 A / 3 B / 3 C), s katero pod 
kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdijo 
izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kan-
didiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne 
dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji v točki I.4 Dokazovanje izpolnjevanja pogojev 
javnega razpisa.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko 
agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V ko-
likor prijavitelj ali kateri koli član konzorcija zahtevanih 
pojasnil ali dokazil ne predloži v roku, ki ga določi agen-
cija, se šteje, da pogoj ni izpolnjen. Rok ne sme biti krajši 
od roka za dopolnitev vloge.

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 
celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogo-
jev, se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofi-
nanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru ope-
racije pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko agencija od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer 
bo upravičenec4 dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj 
za zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije.

4.1 Splošni pogoji za prijavitelja/konzorcijske par-
tnerje

Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj/konzorcijski partner je mikro, mala, 

srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se 
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji 
in je organizirana kot gospodarska družba5, samostojni 
podjetnik posameznik6 ali zadruga z omejeno odgovor-
nostjo7. Velikost se presoja v skladu s Prilogo I Uredbe 
Komisije 651/2014/EU.

2. V kolikor je prijavitelj/partnersko podjetje s sede-
žem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na 
dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene 
poslovne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, mora 
najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju usta-
noviti poslovno enoto/podružnico v Republiki Sloveniji, 
kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register.

3. Prijavitelj/konzorcijski partner bo v okviru ope-
racije izvajal industrijske raziskave in eksperimentalni 
razvoj na področju COVID-19, in sicer v zvezi s cepivi, 
zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bol-
nišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi 

4 Upravičenci so tako vodilni partner/prijavitelj kot tudi 
posamezni partnerji.

5 Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o go-
spodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno pre-
čiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13, 55/15 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: 
ZGD-1).

6 Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje 
ZGD-1.

7 Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje 
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno pre-
čiščeno besedilo).



Stran 2058 / Št. 134 / 2. 10. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za 
učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov ali bodo vzpo-
stavili proizvodne kapacitete za proizvodnjo s COVID-19 
povezanih produktov in za testiranje novih proizvodnih 
kapacitet za takšno proizvodnjo.

4. Prijavitelj/konzorcijski partner nima neporavnanih 
zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajal-
skih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje pod-
jetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnolo-
gije, 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.

5. Prijavitelj/konzorcijski partner nima neporavna-
nih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih 
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skla-
du z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira 
davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje 
vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, 
ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh 
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

6. Med prijaviteljem in/ali partnerskim podjetjem in 
posredniškim organom oziroma izvajalskimi institucijami 
posredniškega organa niso bile pri že sklenjenih pogod-
bah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev 
ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sred-
stev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, 
zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska instituci-
ja odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa 
od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih 
sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma 
izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih 
pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih ob-
veznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.

7. Prijavitelj/konzorcijski partner ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvi-
dacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz 
drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne 
dejavnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno preči-
ščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 
63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 
– odl. US in 85/20 – odl. US).

8. Prijavitelj/konzorcijski partner ne prejema ali ni 
v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in 
na dan 31. 12. 2019 ni izpolnjeval pogojev za podjetje 
v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 
651/2014/EU.

9. Za prijavitelja/konzorcijskega partnerja ni poda-
na prepoved poslovanja v razmerju do posredniškega 
organa ali do agencije, kot izhaja iz 35. člena Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja/partnerskega pod-
jetja v skladu Zakonom o preprečevanju pranja denarja 
in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 
in 91/20) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in 
financiranja terorizma.

11. Pomoč se ne odobri prijavitelju/konzorcijskemu 
partnerju, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejav-
nost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji 
dejavnosti.

12. Prijavitelj/konzorcijski partner ni v postopku vra-
čanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi 
odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom 
Skupnosti.

13. Prijavitelj/konzorcijski partner za iste že povrnje-
ne aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, 
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sred-
stev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) 
(prepoved dvojnega sofinanciranja).

14. Podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Prilo-
ge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja, 
štejejo kot eno samo podjetje, zato lahko v partnerstvu 
nastopa le eno od njih.

4.2 Posebni pogoji za prijavitelja/konzorcijske par-
tnerje

1. Prijavitelj/konzorcijski partner mora upoštevati 
pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina dr-
žavne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali 
zneska državne pomoči, kot določa shema državne po-
moči, po kateri se izvaja predmetni javni razpis: »SHE-
MA COVID-19 (ŠT. PRIGLASITVE SA.57782)«.

2. Prijavitelj/konzorcijski partner lahko sodeluje v 
največ dveh podprtih projektih, enkrat v Sklopu 1 in 
enkrat v Sklopu 2.

4.3 Pogoji za operacijo
Prijavljena operacija8 mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in 

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

2. Rezultat projekta pri Sklopu 1 mora biti nova 
rešitev (produkt, proces ali storitev), ki obvladuje ali od-
pravlja posledice COVID-19, in mora biti dostopna trgu 
najkasneje v dveh letih po zaključku razvoja ali pri Sklo-
pu 2 vzpostavljene proizvodne kapacitete za proizvodnjo 
s COVID-19 povezanih produktov in za testiranje novih 
proizvodnih kapacitet.

3. Operacija se je začela izvajati s 1. 2. 2020 ali 
kasneje in lahko traja:

– za Sklop 1 najkasneje do 31. 8. 2021;
– za Sklop 2 največ 6 mesecev od dneva vročitve 

sklepa o izboru.
4. Načrtovana višina zneska sofinanciranja upravi-

čenih stroškov posamezne operacije v vlogi lahko znaša 
najmanj 50.000,00 EUR, najvišja pa:

– do 200.000,00 EUR za Sklop 1
– do 300.000,00 EUR za Sklop 2.
5. Iz predložene finančne konstrukcije prijavljene 

operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovlje-
na sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem 
se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana 
sredstva iz naslova tega javnega razpisa.

6. Do sofinanciranja so upravičene le operacije, 
ki so uvrščene v eno od prednostnih področij uporabe 
veljavne S4.

7. Upravičenci se s podpisom izjave o strinjanju z 
razpisnimi pogoji zavežejo, da bodo za operacijo vodili 
posebno, ločeno knjigovodsko evidenco.

8. Upravičenci se s podpisom izjave o strinjanju z 
razpisnimi pogoji zavežejo, da bo tretjim osebam v EGP 
(Evropski gospodarski prostor) podelil neizključne licen-
ce pod nediskriminatornimi tržnimi pogoji.

8 V javnem razpisu uporabljeni pojem »operacija« po-
meni projekt.
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5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora operacij9

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo s sklepom ime-
nuje direktorica agencije ali od nje pooblaščena oseba.

Za vse pravočasne, pravilno označene in popol-
ne vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje 
vse pogoje (splošni pogoji za prijavitelja/konzorcijskega 
partnerja, posebni pogoji za prijavitelja/konzorcijskega 
partnerja, pogoji za operacijo) javnega razpisa. Če se 
ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega 
razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izve-
de, vloga pa se zavrne.

Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo 
pogoje, bo ocenila komisija ob sodelovanju imenovanih 
zunanjih strokovnjakov vpisanih v bazo ocenjevalcev 
SPIRIT, ki bodo v postopku ocenjevanja podali oceno 
vloge, na podlagi naslednjih meril

9 Navezava meril javnega razpisa na merila Odbora za spremljanje OP 14-20 je sledeča:

Merilo v javnem razpisu Navezava na merilo Odbora za spremljanje OP 14-20
Kakovost projekta Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racional-

nost
Tehnološka razvitost rešitve Inovativnost in celovitost načrtovanih proizvodov, storitev in procesov
Metodologija in načrtovanje pro-
jekta

Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racional-
nost

Razvojna sposobnost Usposobljenost upravičenca za izvedbo operacije (npr. strokovnost, reference predla-
ganih kadrov)

Ocena internacionalizacije končne 
rešitve

Stopnja inovativnosti in tržni potencial (tudi z vidika internacionalizacije) predlagane-
ga projekta

Prispevek k doseganju ciljev S4 Povezovanje znanja, kompetenc in tehnologije za razvoj proizvodov, storitev in opti-
mizacijo procesov za boljši dostop do trga na prednostnih področjih, tudi za globalni 
trg

Načrt izvedbe investicije Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racional-
nost

Okoljski vpliv investicije Prispevek k doseganju ciljev področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd.
Povečanje prihodkov Stopnja inovativnosti in tržni potencial (tudi z vidika internacionalizacije) predlagane-

ga projekta
Ocena internacionalizacije Utemeljenost v mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu 

razvoja znanja

Sklop 1:

Merilo
Maksimalno št. točk

Sklop 1
1 Kakovost projekta 35
2 Tehnološka razvitost rešitve 15
3 Metodologija in načrtovanje projekta 15
4 Razvojna sposobnost 20
5 Ocena internacionalizacije končne rešitve 15

SKUPAJ 100

Sklop 2:

Merilo
Maksimalno št. točk

Sklop 2
1 Prispevek k doseganju ciljev S4 5
2 Načrt izvedbe investicije 40
3 Okoljski vpliv investicije 5
4 Povečanje prihodkov 4
5 Ocena internacionalizacije 46

SKUPAJ 100
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Največje število točk je 100.
Ocenjevanje se izvede na ravni posameznega sklo-

pa. Komisija na podlagi izvedenih ocenjevanj za po-
samezni sklop pripravi dve prednostni listi odobrenih 
projektov, ločeno glede na programski območji v okviru 
razpoložljivih sredstev.

Prag končne ocene vloge, nad katerim bo vloga 
razvrščena na prednostno listo odobrenih projektov, je 
60 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja pro-
jektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpolo-
žljiva sredstva kohezijske regije Vzhodna oziroma Za-
hodna Slovenija, bodo razpoložljiva sredstva kohezijske 
regije Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija razdeljena 
glede na število doseženih točk od najvišje do najnižje 
ocenjenega projekta, do porabe razpoložljivih sredstev.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
pa za vse ni zagotovljenega zadostnega sofinanciranja, 

SKLOP 1

Proračunski 
uporabnik Proračunska postavka

Konto Znesek / 
v EUR/

Koda PU Naziv 
(kratica)

Podprogram 
(koda) Številka Naziv

2130 MGRT 230401 200528 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-14-20-V-EU-
COVID-19

4102 716.960

2130 MGRT 230401 200529 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-14-20-V-slovenska 
udeležba-COVID-19

4102 179.240

2130 MGRT 230401 200530 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-14-20-Z-EU-
COVID-19

4102 883.040

2130 MGRT 230401 200531 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-14-20-Z-slovenska 
udeležba-COVID-19

4102 220.760

SKUPAJ: 2.000.000

SKLOP 2

Proračunski 
uporabnik Proračunska postavka

Konto Znesek / 
v EUR/

Koda PU Naziv 
(kratica)

Podprogram 
(koda) Številka Naziv

2130 MGRT 230401 200528 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-14-20-V-EU-
COVID-19

4102 1.075.440

2130 MGRT 230401 200529 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-14-20-V-slovenska 
udeležba-COVID-19

4102 268.860

2130 MGRT 230401 200530 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-14-20-Z-EU-
COVID-19

4102 1.324.560

2130 MGRT 230401 200531 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-14-20-Z-slovenska 
udeležba-COVID-19

4102 331.140

SKUPAJ: 3.000.000

se za sofinanciranje izbere projekt, ki ima višjo realizi-
rano dodano vrednost na zaposlenega pri prijavitelju 
(konzorcij – povprečje prijaviteljev) v zadnjem potrjenem 
bilančnem obdobju, glede na podatke iz baze GVIN.

Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa 
lahko ostane nerazporejen, če preostanek sredstev ne 
zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinancira-
nja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila 
naslednja upravičena do sofinanciranja.

Če upravičenec, ki je zadnji, ki bi lahko prejel so-
financiranje, pa ostala razpoložljiva sredstva ne zado-
stujejo za sofinanciranje njegove vloge v višini celotnih 
zaprošenih sredstev, poda izjavo o samofinanciranju 
projekta, se projekt lahko potrdi za sofinanciranje v višini 
še razpoložljivih sredstev.

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

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
5.000.000,00 EUR.
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Sredstva niso prenosljiva med programskima ob-
močjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in 
sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj.

Okvirna višina sredstev znaša za:
– sklop 1: 2.000.000 EUR in
– sklop 2: 3.000.000 EUR.
V primeru, da bodo v okviru posameznega sklopa 

sredstva glede na pozitivno ocenjene projekte ostala 
nerazporejena, se sredstva lahko prenašajo med sklopi, 
vendar le znotraj posameznega programskega območja.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunsko leto 2021.

Morebitno spremembo višine razpisanih sredstev 
po tem javnem razpisu se objavi v Uradnem listu RS, in 
sicer pred izdajo sklepov o (ne)izboru.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v 
primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisa-
nih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, da 
preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega 
načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja. V primeru, da ne pride do porabe vseh 
sredstev za sofinanciranje po odpiranju, ostane ta del 
sredstev nerazdeljen.

Dinamika sofinanciranja za posamezno operacijo 
bo določena s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in 
prijaviteljem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja 
operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev in programa agencije za ta namen. V 
kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na 
proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni 
razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo 
o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali 
dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s pre-
dlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma 
od pogodbe o sofinanciranju.

Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali 
prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 
razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko 
politiko in nacionalno udeležbo za sofinanciranje opera-
cij je za programsko območje kohezijska regija Vzhodna 
Slovenija in za programsko območje Kohezijska kohezij-
ska regija Zahodna Slovenija: 80 %:20 %.

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

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov opera-
cije se prične s 1. 2. 2020 in konča z datumom predvi-
denega zaključka operacije, ki izhaja iz vloge prijavitelja, 
pri čemer ta za Sklop 1 ne sme biti kasnejši od 31. 8. 
2021, Sklop 2 pa lahko traja največ 6 mesecev od izdaje 

sklepa o izboru. Če pri slednjem upravičenec 6-meseč-
nega roka za zaključek operacije ne upošteva, se za 
vsak mesec zamude zahteva vračilo 25 % zneska pomo-
či, razen če je zamuda posledica dejavnikov, na katere 
upravičenec ni imel vpliva (višje sile, izjemnih okoliščin).

Če so se operacije začele izvajati pred predložitvijo 
vloge za sofinanciranje, bo Agencija v primeru izbo-
ra operacije za sofinanciranje pred odobritvijo prvega 
zahtevka za izplačilo iz proračuna preverila skladnost 
izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za ob-
dobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo 
pogodbe o sofinanciranju skladno z določbami Navodil 
OU za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu 
Uredbe (EU) o skupnih določbah.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 2. 
2020 do 31. 12. 2021. Izvajalski organ (agencija) in 
upravičenec s pogodbo o sofinanciranju operacije dolo-
čita obseg in način sofinanciranja operacije.

9. Shema in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa bo po-

tekalo na osnovi priglašene sheme pomoči »COVID-19« 
(št. priglasitve: SA.57782, datum potrditve sheme: 14. 8. 
2020; trajanje sheme: 31. 12. 2020 (v nadaljevanju: she-
ma COVID-19)).

Pomoč, prejeta v okviru tega javnega razpisa, po-
meni pomoč za odpravljanje resne motnje v gospo-
darstvu države članice po 107, 3.b) členu Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (Uradni list C 326, 26/10/2012 
str. 0001–0390), v skladu s točkama 3.6 in 3.8 Začasne-
ga okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospo-
darstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 
2020, vključno s spremembami).

Upravičenci do državne pomoči morajo upoštevati 
pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina dr-
žavne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči 
ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih 
pomoči COVID-19.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno 
po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, 
če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti 
državnih pomoči.

10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo 
državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upra-
vljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske ko-
hezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

10.1 Upravičeni stroški
Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški raz-

iskovalno-razvojne aktivnosti vzpostavitve proizvodnih 
kapacitet v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperi-
mentalnega razvoja v okviru operacije:
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Kategorija stroška Vrsta upravičenega stroška Način uveljavljanja stroška Upravičeno za 
sklop

1 Stroški plač

Stroški osebja – Stroški plač in 
povračil stroškov v zvezi z delom 
(raziskovalci, strokovni in tehnični 
sodelavci) v obsegu zaposlitve na 
razvojno-raziskovalnih aktivnostih, 
ki se izvajajo neposredno v okviru 
projekta

Višina stroškov za delo zaposlenih 
upravičenca je določena na podlagi 
Metodologije za izračun standardne 
lestvice stroškov na enoto za 
stroške izvajanja aktivnosti v okviru 
Javnega razpisa »Razvojno-
raziskovalni projekti za odpravo 
posledic COVID-19« (v nadaljevanju: 
metodologija).
Skladno z metodologijo, znaša 
vrednost urne postavke za stroške 
dela zaposlenih, povezanih z izvedbo 
operacije 24,49 EUR/uro (za stroške 
dela raziskovalcev) oziroma 16,32 
EUR/uro (za stroške strokovnih in 
tehničnih sodelavcev). Na mesečni 
ravni se prizna število delovnih ur 
največ v višini delovne obveznosti v 
tistem mesecu.
Strošek dela raziskovalcev lahko 
znaša največ 70 % celotnih stroškov 
zaposlenih.

Sklop 1

2 Stroški storitev 
zunanjih izvajalcev

Stroški storitev pogodbenih 
raziskav in razvoja, ki so bile 
kupljene od zunanjih izvajalcev po 
običajnih tržnih pogojih ter stroški 
svetovalnih in drugih ustreznih 
storitev, potrebnih za izvedbo RRI 
projekta, vključujoč koordinacijo 
projekta ter digitalnih in 
računalniških storitev uporabljenih 
izključno za operacijo.

Povračilo dejansko nastalih in 
plačanih upravičenih stroškov.
Vrednost navedenih upravičenih 
stroškov te točke ne sme presegati 
30 % vrednosti celotnih upravičenih 
stroškov RRI projekta.

Sklop 1

3
Oprema in druga 
opredmetena 
osnovna sredstva

Stroški nakupa strojev, opreme, 
ki so potrebni za vzpostavitev 
proizvodnih kapacitet za 
proizvodnjo s COVID-19 povezanih 
produktov in za testiranje novih 
proizvodnih kapacitet

Povračilo dejansko nastalih in 
plačanih upravičenih stroškov. Sklop 2

4

Amortizacija 
nepremičnin, 
opreme in 
neopredmetenih 
osnovnih sredstev

Stroški amortizacije instrumentov 
in opreme, vključno s stroški 
digitalne in računalniške opreme, 
ki so potrebni za izvedbo RRI 
projekta

Stroški amortizacije instrumentov in 
opreme v obsegu ter za obdobje, kot 
se uporabljajo v okviru RRI projekta, 
če se ti instrumenti in oprema skozi 
svojo celotno življenjsko dobo ne 
uporabljajo samo za RRI projekt 
(stroški amortizacije morajo biti 
izračunani na podlagi splošno 
sprejetih računovodskih načel, ki 
ustrezajo trajanju RRI projekta).

Sklop 1

5
Investicije v 
neopredmetena 
sredstva

Stroški znanja in patentov – 
Upoštevajo se t.i. stroški »na 
dosegu roke«, potrebnih za 
izvedbo projekta, ki so bili kupljeni 
ali je bilo zanje pridobljeno licenčno 
dovoljenje od zunanjih virov.

Povračilo dejansko nastalih in 
plačanih upravičenih stroškov.

Sklop 1 / Sklop 
2

6 Posredni stroški

Posredni stroški – Dodatni režijski 
stroški in drugi stroški poslovanja, 
vključno s stroški materiala, 
zalog in podobnih izdelkov, ki so 
nastali kot posledica izvajanja RRI 
projekta.

Pavšalna stopnja v višini do 25 % 
upravičenih neposrednih stroškov 
osebja na RRI projektu.
Posredni stroški ne smejo obsegati 
istih vrst stroškov kot neposredni 
stroški.

Sklop 1



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 134 / 2. 10. 2020 / Stran 2063 

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov opera-

cije z naslednjimi dokazili in poročili:
– končno vsebinsko poročilo o izvajanju operacije,
– finančno poročilo o izvajanju operacije,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posame-

zne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov 
operacije po posameznih vrstah upravičenih stroškov in 
način poročanja so podrobneje predstavljeni v točki I.6 
Dokazila za dokazovanje upravičenosti sofinanciranja 
operacije razpisne dokumentacije.

V primeru, da agenciji upravičenec ne predloži do-
kazil o upravičenosti stroškov operacije, jih mora izločiti 
iz zahtevka za izplačilo. Če tega ne stori, agencija zah-
tevek za izplačilo zavrne.

10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičenost sofinanciranja bo agencija preverjala 

v okviru presoje zahtevka za izplačilo, na način in z dina-
miko, opredeljeno v javnem razpisu in podpisani pogod-
bi o sofinanciranju, in sicer ob upoštevanju vseh pravnih 
podlag, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca 
glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost 
stroškov, ki so, oziroma bodo nastali in bili plačani do 
roka za oddajo zahtevka. Upravičenost do izplačila sub-
vencije upravičenci dokazujejo z dokazili o doseženih 
kazalnikih/ciljih. Končni znesek subvencije je plačan na 
podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operaci-
je, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverje-
nega s strani agencije. Agencija lahko zahteva, da upra-
vičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi 
dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno priložiti v 
skladu z veljavnimi Navodilih OU o upravičenih stroških 
in ostalimi navodili agencije.

Način financiranja in poročanja bo določen s pogod-
bo med agencijo in upravičencem. Vzorec pogodbe je 
sestavni del razpisne dokumentacije.

Zahtevek za izplačilo morajo upravičenci posredo-
vati najkasneje v enem mesecu po zaključku projekta, 
kar bo podrobneje opredeljeno v pogodbi o sofinanci-
ranju.

Do zgoraj navedenega datuma mora agencija pre-
jeti zahtevke za izplačilo s prilogami in dokazili. V prime-
ru zamude z izstavitvijo zahtevka za izplačilo, agencija 
nepravočasno prejeti zahtevek za izplačilo lahko zavr-
ne. Upravičenec na podlagi nepravočasno izstavljenega 
zahtevka za izplačilo, lahko izgubi pravico do izplačila 
sredstev iz te pogodbe, pogodba pa se prekine.

Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičenci pre-
dložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih stro-
škov, je navedena v točki I.7 Obdobje upravičenosti 
razpisne dokumentacije.

10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost 

podjetja in znaša do vključno 80 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne 

operacije ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne 
višja od 200.000,00 EUR za Sklop 1 in 300.000,00 EUR 
za Sklop 2, na vlogo.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 2. 11. 2020.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z 

vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Vse stro-
ške, povezane s pripravo in oddajo vloge nosi prijavitelj.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v razpisni dokumentaciji, točka II. NAVODILA ZA PRI-
PRAVO VLOGE

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agen-
cija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verov-
škova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo 
upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok 
za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vlo-
ga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge 
šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga 
pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, 
ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v 
glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova 60, 1000 
Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do nave-
denega datuma za oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti 
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav »Ne odpiraj – Oddaja vloge na javni raz-
pis »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic 
COVID-19««.

12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpira-

nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije 
najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo 
vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem 
vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije www.
spiritslovenia.si.

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

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavr-
žene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.

Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavi-
telje10, katerih vloge ne bodo popolne. Prijavitelj v do-
polnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, 
tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije 
predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali 
bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge 
glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v po-
stopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi 
komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 
petnajstih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom 
za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

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

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

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

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

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

10 V primeru, da je upravičenec vodilni partner v imenu 
konzorcija, se bo k dopolnitvam pozvalo vodilnega partner-
ja, ki bo usklajeval dopolnitve s partnerskimi podjetji.
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Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.

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

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in 
sprem ljanja ter evidentiranja

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

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

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetne-
ga javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije 
kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega 
organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, re-
vizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih 
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nad-
zorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listi-
ne in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezul-
tate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa 
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
agencijo o izvedenih ukrepih.

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

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

Upravičenec bo moral rezultate operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 

spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posre-
dujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno 
uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 116. in 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agenci-
je je navedeno v prilogi št. 2: Varovanje osebnih podat-
kov in poslovnih skrivnosti (SPIRIT) kot delu razpisne 
dokumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lah-
ko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj 
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču pri-
javitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

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

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je 
tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obse-
gal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko 
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih 
do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.

19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbira-
ti za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrto-
vane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete 
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakova-
nih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o 
sofinanciranju.

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

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, 
lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravi-
čenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije.

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

Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati ome-
jitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom 
Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma konč-
nega izplačila upravičencu nastopi karkoli od nasle-
dnjega:

(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavno-
sti iz programskega območja;

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno 
prednost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje 
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,

so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije soraz-
merno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve 
niso bile izpolnjene.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja 
operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec 
agencije 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 do-
kumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem 
javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na 
odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupra-
vičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na pod-
lagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo agencija 
odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti 
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov 
transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun 
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se 
bo obravnavalo kot goljufija.

22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Repu-
blike Slovenije

V kolikor se ugotovi, da aktivnosti na opera-
ciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 
1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
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23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje 
stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odsto-
pi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financira-
nje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo po-
polne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navede-
ni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega 
razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije www.
spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

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

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov rri-covid19@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov naj-
kasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja naj-
kasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
www.spiritslovenia.si.

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

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih spro-
ti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si.

SPIRIT Slovenija,
javna agencija za spodbujanje podjetništva,

inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije
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 Ob-2952/20

Na podlagi 33.–36. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list 
RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15), 17. člena Odloka o Usta-
novitvi javnega zavoda Knjižnice Kočevje (Uradni list 
RS, št. 68/16) in sklepa Sveta zavoda Knjižnice Kočevje 
z dne 23. 9. 2020, Svet zavoda Knjižnice Kočevje objav-
lja razpis za prosto delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Knjižnica Kočevje

Za razpisano delovno mesto direktorja je lahko ime-
novan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

– najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne smeri 
ali najmanj izobrazba 2. bolonjske stopnje,

– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje 

področja dela knjižnice,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo k pisni vlogi predložiti:
– program dela zavoda za mandatno obdobje,
– dokazilo o izobrazbi,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj,
– dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu,
– kratek življenjepis.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku man-

data lahko ponovno imenovan.
Pisne vloge z vsemi navedenimi dokazili o izpol-

njevanju pogojev in programom dela naj kandidati po-
šljejo v 8 dneh od objave javnega razpisa na naslov: 
Knjižnica Kočevje, Svet Knjižnice Kočevje, Trg zbora 
odposlancev 26, 1330 Kočevje, z oznako: »Prijava za 
razpis – ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem 
roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet zavoda Knjižnice Kočevje

Št. 701-56/2020 Ob-2953/20

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B, 23/17 – ZSSve 
in 36/19 – ZDT-1)

1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določe-
ne v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list 
RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 
23/17 in 36/19; ZSS) in posebne pogoje za imenova-
nje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene 
v 24. členu ZDT-1.

Razpisi delovnih mest

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih 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 in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2956/20
Direktorica na podlagi sklepa Nadzornega sveta 

z dne 23. 9. 2020 skladno z 58. členom Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razpisuje 
delovno mesto

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

natelja/ravnateljice srednje šole Izobraževalnega centra 
Geoss d.o.o. izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 
47/15 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI), in sicer:

1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma 
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobraz-
bi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),

2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sve-
tovalnega delavca na srednješolskih programih Izobra-
ževalnega centra Geoss d.o.o.,
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3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja v skladu z zakonom,

4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobraz-
bo,

5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

11. da predloži svoj program vodenja srednješol-
skih programov Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. 
za mandatno obdobje.

Kandidat/ka mora imeti pedagoško-andragoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje srednješolskih programov Izobraže-
valnega centra Geoss d.o.o. ter usposobljenost za delo 
z računalnikom, izkazane delovne uspehe pri pedago-
škem in drugem delu, iz katerih izhaja, da bo kandi-
dat/ka lahko uspešno opravljal dela in naloge.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za mandat 5 let. 
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas 5 let, 
s pričetkom mandata 9. 1. 2021. Za čas mandata bo 
z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelj srednje šole za krajši delovni čas 15 ur 
tedensko.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, lahko v roku 
8 dni od objave tega razpisa na naslov: »Nadzorni svet 
Izobraževalni center Geoss d.o.o., Cesta komandanta 
Staneta 2, 1270 Litija«, z oznako: »Prijava na razpis za 
Ravnatelja srednje šole« pošljete:

Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, pro-
gramom dela za mandatno obdobje in s priloženimi 
kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: 
overjeno kopijo diplome/spričevala (overjena pri notarju 
ali upravni enoti), potrdila o opravljenem strokovnem 
izpitu, potrdila o pridobljeni pedagoški izobrazbi in do-
kazila o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in 
izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo 
dokazilo o obdobju dela v VIZ), potrdilo o opravljeni 
ravnateljski šoli/ravnateljskem izpitu, overjeno kopijo od-
ločbe o nazivu, druga potrdila) ter original potrdila o ne-
kaznovanosti (od Ministrstva za pravosodje) in potrdilo 
o neuvedenem kazenskem postopku (od pristojnega 
Okrajnega sodišča), staro največ 30 dni.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat 
pisno pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprot-
nem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo 
iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zako-
nitem roku.

Izobraževalni center Geoss d.o.o.

 Ob-2958/20
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 
Sveta Zavoda Vrtca Kurirček Logatec z dne 22. 9. 2020 
se razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 2. 2021, oziroma ob 
pravnomočnem končanju postopka imenovanja ravna-
telja vrtca.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Kandidati naj pisno prijavo z dokazili o izpolnje-

vanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na 
naslov Svet zavoda Vrtca Kurirček Logatec, Notranjska 
cesta 7A, 1370 Logatec, s pripisom Ne odpiraj – Prijava 
na razpis za ravnatelja, v roku 8 dni od objave tega raz-
pisa. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo s priporo-
čeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.

Kandidati morajo k vlogi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – 

kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po za-
četku mandata,

– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobra-
ževanju (dokazilo o delovnih izkušnjah),

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 

v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Kurirček Logatec

Št. 704-20/2020 Ob-2959/20

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno 
z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni 
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pra-
vosodje razpisuje

eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Idriji

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 
in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisa-
ni v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz 
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dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvid-
ni zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med de-
janskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse predho-
dne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo 
podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in 
priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o pri-
znavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z od-
ločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena 
ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravlja-
nje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN).

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata, telefonsko številko, na kateri je doseg-
ljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek 
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati ob-
veščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto no-
tarsko mesto s sedežem v Idriji sklicujejo na številko 
704-20/2020. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko 
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 3. 2021.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 
15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 0141-13/2020/1 Ob-2960/20
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list 
RS, št. 60/03 in 8/09), Ministrstvo za kulturo objavlja 
javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, 
zastopanih v dejavnosti muzeja;

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj;

– da pozna področje dela muzeja;
– da je sposoben organizirati in voditi delo;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji 

ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šo-
lal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini 
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega 
jezika na dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja sve-
tovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola 
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih sre-
čanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješol-
skem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega 
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika 
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazi-
lom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenščine;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po pred-
hodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega za-
voda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje 
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda 
Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – Muzej novejše zgodo-
vine Slovenije« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega 
razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov ministrstva: 
gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom, je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73, 
elektronski naslov: vesna.rifelj@gov.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2984/20
Svet Doma za varstvo odraslih Velenje, Kidriče-

va cesta 23, 3320 Velenje, na podlagi 34. in 35. čle-
na Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 25. člena 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, 22/19 – ZposS in 81/19), 56. in 57. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno 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, 
31/18 – ZOA-A in 28/19) v nadaljevanju ZSV, 32. člena 
Statuta Doma za varstvo odraslih Velenje in sklepa kon-
stitutivne seje Sveta Doma za varstvo odraslih Velenje 
z dne 28. 9. 2020, razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
Doma za varstvo odraslih Velenje

Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat 
(m/ž), ki je poleg splošnih pogojev, ki jih določa Zakon 
o delovnih razmerjih, pogoja znanja uradnega jezika in 

državljanstva Republike Slovenije, izpolnjuje še pogoje 
po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ali višja stro-
kovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 20 let delovnih 
izkušenj, od tega najmanj 5 let delovnih izkušenj na 
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju so-
cialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialnovarstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. 
Če nima opravljenega programa vodenja, ga mora 
opraviti najpozneje v enem letu od začetka opravljanja 
nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona 
preneha.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata. Mandat direktorju začne teči z dnem, ko izda 
soglasje k njegovemu imenovanju minister, pristojen za 
socialno varstvo.

Kandidat k prijavi na razpis priloži tudi življenjepis 
in program razvoja Doma za varstvo odraslih Velenje za 
mandatno obdobje.

Pisne prijave z overjenimi dokazili ali izvirniki o iz-
polnjevanju pogojev, življenjepisom in vizijo razvoja naj 
kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi tega razpisa 
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Doma za varstvo odra-
slih Velenje, Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje, s pripi-
som: »Prijava na razpis direktorja – Ne odpiraj«.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje, 
bodo povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet 
Doma za varstvo odraslih Velenje v 8 dneh od poteka 
roka za prijavo. O točnem terminu bodo kandidati obve-
ščeni po elektronski pošti.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni izrazi za 
moške in ženske.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave razpisa.

Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
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Št. 5100-17/2020-3 Ob-2983/20

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 
in 78/20) objavlja

spremembo
Javnega poziva za sofinanciranje raziskovalnih 

projektov Marie Skłodowska-Curie – Pečat 
odličnosti

V Javnem pozivu za sofinanciranje raziskovalnih 
projektov Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti 
(Uradni list RS, št. 123/20; v nadaljevanju: javni poziv) 
se v točki 11. Čas in kraj odpiranja prijav, datum »20. 10. 
2019« nadomesti z datumom »20. 10. 2020«.

Na zadnji strani javnega poziva se datum doku-
menta »14. 9. 2019« nadomesti z datumom »14. 9. 
2020«.

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo ne-
spremenjena.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-2964/20

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) ter 
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slo-
venskega 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) 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo Javnega poziva 71SUB-SO19
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave 

za samooskrbo z električno energijo
Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne 

spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z elek-
trično energijo (Uradni list RS, št. 36/19) se spremeni 
tako, kot sledi:

Besedilo 2.a) točke (Vir in višina sredstev) se v dru-
gem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu 
znaša 10.000.000,00 EUR.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2965/20

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 
in 30/16) in skladno s Splošnimi pogoji poslovanja 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni 

Druge objave

strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/do-
kumenti/SPP.pdf), Eko sklad, Slovenski okoljski javni 
sklad, objavlja

spremembo
javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 

občanov 65OB19
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 65OB19 

(Uradni list RS, št. 88/19) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 5.a) točke (Višina razpisanih sredstev) se 

spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 30 milijo-

nov EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2962/20

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva za kreditiranje 

okoljskih naložb 56PO16
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objav-

lja, da je Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 
56PO16 (Uradni list RS, št. 28/16 in 39/18), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2967/20

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 77SUB-PN19 

Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike 
višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih  

in avtobusih
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv 77SUB-PN19 Nepovratne finančne 
spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda 
pri tovornih vozilih in avtobusih (Uradni list RS, št. 69/19) 
z dne 22. 11. 2019, zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2963/20
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c čle-

na Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v na-
daljevanju: ZVO-1), v skladu s Splošnimi pogoji po-
slovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni 
na spletni stranihttps://www.ekosklad.si/informacije/za-
konodaja-in-pravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslova-
nja; v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja Eko skla-
da), Shemo »de minimis« pomoči »Ugodni krediti za 
okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih prav-
nih oseb ter samostojnih podjetnikov« (št. priglasitve 
M001-5854067-2014) 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/informacije/zakonodaja-in-pravilni-
ki/pravilniki/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravi-
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lu-de-minimis) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
(v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb 64PO20

1. Predmet javnega poziva
Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko 

sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu oprede-
ljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje 
ukrepe:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanj-

šanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za na-

mene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in na-

prav za sopro izvodnjo toplote/hladu in električne energi-
je in so upravičene do podpore države,

2) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo 
s toploto in/ali hladom, tj. razdelilnim omrežjem, priključ-
ki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi, toplotnimi postajami 
ipd.,

3) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 
objektov in naprav za pro izvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov energije,

4) nakup rabljenih vozil na električni pogon za ce-
stni promet,

5) nakup vozil na hibridni pogon (kombinacija mo-
torja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elek-
tromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije CO2 
v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih pro izvajalca, 
ne presegajo 85 g/km.

B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanj-
šanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:

1) tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka 
v tehnološkem procesu,

2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čišče-
nje dimnih plinov in odpadnega zraka,

3) izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kuril-
ne naprave, ki kot energent uporablja plin na področjih, 
ki so, skladno z odlokom o načrtu kakovosti zraka, raz-
glašena za degradirana območja,

4) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na 
plin, ki niso namenjena komercialnemu prevozu tovora 
(vendar ne podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz),

5) nakup novih vozil za prevoz potnikov v mestnem 
prometu.

C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) nakup novih vozil z nadgradnjo ali delovnih stro-

jev na hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo 
vgrajen EURO 6 motor in se lahko uporabljajo izključno 
za zbiranje ali obdelavo odpadkov,

2) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, teh-
noloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obde-
lavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, pri če-
mer predmet kreditiranja ne more biti naložba, ki obsega 
le nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov,

3) zamenjavo strešnih kritin, cevi ali oblog, ki vsebu-
jejo nevarne snovi, kot so azbestna vlakna (npr. salonit), 
svinec in druge.

Ob zaključku naložbe je potrebno priložiti potrdilo 
upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpad-
kov, ki vsebujejo nevarne snovi oziroma kritine, ki vsebuje 
azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki).

Zamenjavo salonitne strešne kritine na strehah, 
katerih skupna površina presega 300 m2, lahko izvaja 
samo izvajalec, ki ima pridobljeno okoljevarstveno do-
voljenje za izvajanje teh del.

V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izolaci-
ja podstrešja, se kot priznani strošek upošteva tudi celo-
tna vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.

D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za nasled-
nje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav 
za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode,

2) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske 
ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem 
sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pit-
ne vode,

3) naprave za predpripravo in čiščenje pitne vode,
4) izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne 

vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske 
vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo in podobno).

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo 
za naslednje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zaseb-
nih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavin-
ske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistil-
ne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,

2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zaseb-
nih vodovodnih omrežij,

3) izvedbo ukrepov za trajnostno upravljanje z vo-
dami, kot je zbiranje in odtok zalednih in padavinskih 
vod (zadrževalniki padavinske vode, melioracijski ka-
nali …).

F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije za na-
slednje namene:

1) spremembo pro izvodnega procesa na način, da 
emisije v okolje po izvedbi posega dosegajo vrednosti, 
ki so nižje od veljavnih okoljskih standardov EU (prese-
ganje standarda),

2) nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji 
izkoristki, in/ali zmanjševanje onesnaževanja okolja od 
že uveljavljenih istovrstnih tehnologij (t. i. demonstracij-
ski projekti),

3) postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za 
pro izvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih na sonaravni 
način.

2. Višina razpisanih sredstev: višina sredstev po 
tem javnem pozivu znaša 10 milijonov EUR.

3. Upravičene osebe
Do kredita so upravičene:
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki 

in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejav-
nosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene 
dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Repu-
bliki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,

– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno 
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov 
državnega proračuna.

Do kredita niso upravičene osebe lokalne skupnos ti.
Do kredita prav tako niso upravičene osebe:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko skla-

da ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po po-
godbah sklenjenih z Eko skladom,

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije,

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač 
ali socialnih prispevkov,

– gospodarske družbe in zadruge v težavah sklad-
no z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
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– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

– ki imajo blokiran transakcijski račun,
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi po-

slovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugo-
toviti,

– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega raz-
merja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,

– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastop-
nik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper 
katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

4. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + naj-
manj 1,3 %, za namena 1.A1 in 1.A3 za naprave za 
pro izvodnjo ali sopro izvodnjo električne energije, na-
menjene prodaji na trgu pa trimesečni EURIBOR + naj-
manj 1,3 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja 
pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere 
na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenč-
ne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene 
skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode do-
ločanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj 
(UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6, http://ec.europa.eu/compe-
tition/state_aid/legislation/reference_rates.html) in ustre-
zno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (ne-
gativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR 
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta 
kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič, vse do-
kler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna 
obrestna mera).

Za naložbo, za katere je vlagatelj že prejel ali za-
prosil za financiranje istih upravičenih stroškov iz drugih 
javnih virov ali programov dodeljevanja državne pomoči, 
se lahko pribitek zviša, tako da se s kreditom Eko sklada 
ne dodeli dodatna pomoč za to naložbo.

b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem pri-
meru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. 
Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

Pri naložbah za namene iz 4. in 5. točke ukrepa A od-
plačilna doba ne more presegati 5 let in ni možno prido-
biti moratorija na odplačilo glavnice.

V primeru časovno omejenega izvajanja dejavno-
sti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, do-
voljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., 
je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost 
takšnega akta. V primeru iz prejšnjega stavka se kre-
dit lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora 
v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku 
veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje 
opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma odplačujejo 
v četrtletnih obrokih, lahko pa tudi v mesečnih obrokih.

c) Višina kredita
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji 

znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek 
kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost 
kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 mili-
jonov EUR.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti 
priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % 
priznanih stroškov naložbe.

Višina zaprošenega kredita se lahko zniža glede 
na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavaro-
vanja kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim de-
ležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev 

po pravilu dodeljevanja državne pomoči ali pomoči »de 
minimis«.

5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, 

v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze 

naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane.
Naložba mora biti izvedena skladno z veljavno za-

konodajo.
Pogoj za dodelitev kredita je ustrezna kreditna 

sposobnost vlagatelja, ki obsega presojo njegovega fi-
nančnega položaja, zmožnost zagotavljanja denarnih 
pritokov v obsegu, potrebnem za redno izpolnjevanje 
obveznosti do Eko sklada, izpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti v preteklih obdobjih ter presojo drugih infor-
macij, ki bi lahko vplivale na kreditno sposobnost vlaga-
telja. Kreditna sposobnost vlagatelja se presoja v skladu 
s prilogo »Elementi presoje kreditne sposobnosti vlaga-
telja in ustreznosti zavarovanja«, ki je sestavni del vloge.

b) Priznani stroški
Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z iz-

vedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Prizna-
ni stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opre-
me, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z na-
kupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega 
tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega teh-
ničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so 
nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu 
povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med 
priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, 
ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), 
stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti 
in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe 
naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi 
in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov 
in drugih dajatev. Druge omejitve priznanih stroškov na-
ložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene 
v točki 1. tega javnega poziva.

Noben dokument, povezan z naložbo, za katero 
bo dodeljen kredit po tem javnem pozivu (projektna 
dokumentacija, upravno dovoljenje, računi za izdelavo 
projektne dokumentacije navedene naložbe, pogodbe 
o najemu, nadzoru itd.), ne sme biti starejši od treh let 
od datuma oddaje vloge za kredit.

Noben dokument, ki se nanaša na fizično izvedbo 
dela naložbe, in predstavlja priznane stroške oziroma 
osnovo za izračun in tudi nakazilo odobrenega kredi-
ta (datum izdaje računa, sklenitve obvezujoče pogod-
be ...), pa ne sme biti starejši od enega leta pred dnem 
oddaje vloge.

c) Odstranitev, odsvojitev in oddaja v najem ali 
zakup

Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odstra-
njena, odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred 
dokončnim poplačilom kredita razen ob predhodnem 
soglasju Eko sklada.

d) Omejitve glede dodeljevanja pomoči »de mini-
mis«

V skladu s shemo de minimis pomoči »Ugodni kre-
diti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih 
pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov« (št. priglasi-
tve M001-5854067-2014/I) za kredit po tem pozivu lah-
ko zaprosijo podjetja vseh gospodarskih panog, razen 
podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva ter primarne 
pro izvodnje kmetijskih pro izvodov.

Do pomoči prav tako ni upravičeno podjetje, ki 
je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zara-
di predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč 
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razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim tr-
gom.

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena enot-
nemu podjetju, ne sme preseči 200.000 EUR v katerem 
koli obdobju treh proračunskih let oziroma 100.000 EUR 
za podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so z upra-
vičencem povezana in so z njim v enem od naslednjih 
razmerij:

– imajo večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja;

– imajo pravico imenovati ali odpoklicati večino čla-
nov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa 
drugega podjetja;

– imajo pravico izvrševati prevladujoč vpliv na dru-
go podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali 
statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja;

– podjetje, ki je v katerem koli razmerju iz predhod-
nih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
velja za enotno podjetje.

Podatke o spodbudah, ki so že bile dodeljene upra-
vičencu po tem pravilu, Eko sklad pred dodelitvijo preveri 
pri pristojni službi na Ministrstvu za finance. Dejanska 
višina pomoči, ki jo z ugodnim kreditom dodeli Eko sklad, 
bo izračunana na dan dodelitve pravice do kredita, o če-
mer bo kreditojemalec obveščen z odločbo Eko sklada.

Dodeljena pomoč se ne kumulira z nobeno drugo 
državno pomočjo, ali s pomočjo »de minimis«, ki izpol-
njuje pogoje sheme ali z drugimi finančnimi sredstvi 
Evropske skupnosti ob upoštevanju istih upravičenih 
stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena največja intenzivnost po-
moči. Pri določanju, ali se spoštuje največja intenziv-
nost, se upošteva skupni znesek javnih sredstev, ne 
glede na to, ali se financira iz lokalnih, regionalnih, na-
cionalnih virov ali virov Evropske skupnosti.

Vlagatelj mora Eko skladu v vlogi predložiti pisno 
izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh enotnega 
podjetja in pisno izjavo o že dodeljenih javnih sredstvih 
za iste upravičene stroške.

e) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati 

s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev 
in z enim ali z več od naslednjih zavarovalnih instru-
mentov:

– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
– zastavo tržno zanimivih premičnin,
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi 

v dokumentu Elementi presoje kreditne sposobnosti 
vlagatelja in ustreznosti zavarovanja, ki je sestavni del 
vloge.

V primeru, ko je predmet naložbe izgradnja naprave 
za pro izvodnjo električne energije in je vlagatelj upravi-
čen do podpore države, je obvezen odstop terjatev iz 
naslova prodaje električne energije, razen v primerih, 
ko je kredit v celoti zavarovan z zavarovanjem pri zava-
rovalnici ali s prvovrstnim zavarovanjem.

Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in 
ustreznosti zavarovanja so sestavni del dokumentacije 
za prijavo na poziv.

6. Vloga
Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno 

oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je 

oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je 
popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpol-
njen obrazec »Vloge za pridobitev kredita«, ki mora 
vsebovati:

a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev kredita s po-
datki o vlagatelju in naložbi in obveznimi prilogami, ki 
so potrebne glede na vrsto naložbe in so podrobneje 
opredeljene v razpisni dokumentaciji za prijavo na poziv,

b) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja« 
z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sred-
stvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih 
javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči po 
načelu »de minimis« v zadnjih treh letih ter izjavo, da ne 
gre za podjetje v težavah, kot je opredeljeno s predpisi 
o državnih pomočeh, o poravnanih obveznostih do RS 
ter izjavo po ZPPDFT,

c) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v doku-
mentaciji za prijavo na poziv,

d) pozitivno mnenje resornega ministrstva za za-
dolžitev, ki ga priložijo le pravne osebe javnega sektorja 
v skladu s 87. členom Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18; v nadaljevanju: ZJF),

e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot 
je navedeno v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

f) projektno dokumentacijo, poročilo ali strokovno 
oceno o vplivih naložbe na okolje, okoljevarstveno do-
voljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno 
v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

g) obrazec »B. Podatki o okoljskih učinkih nalož-
be«,

h) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi«,
i) Obrazec »D Predlog zavarovanja« z obveznimi 

prilogami in
j) Obrazec »E. Presoja kreditne sposobnosti« 

vključno z dokumentacijo, na podlagi katere se, sklad-
no z zahtevami navedenimi v Vlogi za prijavo na javni 
poziv, presoja kreditna sposobnost vlagatelja.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se upo-

rablja postopek, določen z Zakonom o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 
82/13), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. O pravici do 
dodelitve kredita se odloči z odločbo.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredi-
ta 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. Kreditna pogodba
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni 

naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost upra-

vičene osebe in ustreznost predlaganega zavarovanja 
vračila dodeljenega kredita (razen za lokalne skupnosti);

– opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma;

– plačilo nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe 
skladno s Tarifnim pravilnikom Sklada;

– predložen sklep ustreznega organa o najemu kre-
dita.

Ob sklenitvi kreditne pogodbe mora upravičena 
oseba predložiti tudi štiri bianco menice in pooblastilo 
za njihovo izpolnitev. V primeru, da je upravičena ose-
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ba pravna oseba javnega prava iz 87. člena ZJF, pa še 
soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 6 mesecev od 
datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita. Iz 
utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 
3 mesece.

Prav tako mora upravičena oseba plačati stroške 
vodenja kredita, odobrenega na podlagi tega poziva, 
stroške morebitne spremembe kreditne pogodbe na že-
ljo kreditojemalca oziroma stroške v zvezi s predčasnim 
poplačilom odobrenega kredita ter druge stroške, ki bi 
nastali v času trajanja poslovnega razmerja skladno 
z veljavnim Tarifnim pravilnikom Eko sklada.

9. Poraba odobrenega kredita
Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem za-

gotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsa-
kim nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati 
vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži 
sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem na-
kazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, 
računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih 
del).

Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvaja-
njem naložbe kreditojemalec zaprosi Eko sklad za spre-
membo obsega del ali posameznih postavk. V utemelje-
nih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, 
vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska 
kredita.

Naložbe po tem javnem pozivu morajo biti zaklju-
čene najkasneje v dveh letih od datuma izdaje odločbe 
o dodelitvi kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko 
izvede najkasneje v treh mesecih po navedenem roku.

Pred prvim nakazilom sredstev morajo vsi kreditoje-
malci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, 
ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom 
o javnem naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

10. Informiranje kandidatov: dodatne informacije 
lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem 
okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/241-48-20 in na spletni strani www.
ekosklad.si.

11. Rok in način prijave
Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva 

v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dode-
litve vseh sredstev. Kandidati se lahko dogovorijo za 
pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni 
dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem 
okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/241-48-20.

Vloge je treba oddati na originalnih obrazcih z vse-
mi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo 
tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim pod-
pisom.

12. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od iz-

daje odločbe o dodelitvi pravice do kredita do vračila 
kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug 
način preveriti namensko porabo kredita, skladnost do-
kumentacije in izvedbe naložbe z določili tega javnega 
poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi 
odstranitve, odsvojitve, oddaje v najem ali zakup pred-
meta kredita. V primeru nenamenske porabe sredstev 
ali v primeru, da so bile s strani prejemnika kredita dane 
neresnične oziroma zavajajoče izjave ali so bili dostav-
ljeni neresnični ali zavajajoči dokumenti ali v primeru 
drugih ugotovljenih kršitev določil tega javnega poziva, 
je prejemnik kredita dolžan Eko skladu vrniti vsa prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za 

obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridoblje-
nega kredita.

V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prika-
zovanja podatkov, upravičena oseba v obdobju 3 let od 
s strani Eko sklada poslanega obvestila o ugotovljenih 
kršitvah, ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, 
ki jih objavlja Eko sklad.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2966/20

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c čle-
na Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 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), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slo-
venskega 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) ter 
v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okolj-
skega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in 
finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, za leto 2020, potrjenim skladno s četr-
tim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo; v nadalj-
njem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije 
s sklepom št. 47602-4/2020/4 z dne 3. 3. 2020, Pravil-
nikom 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/uplo-
ad/dokumenti/Pravilnik.pdf) in Shemo de minimis po-
moči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih 
družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetni-
kov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve 
M001-5854067-2014/I) z dne 16. 4. 2019, Eko sklad, 
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: 
Eko sklad), objavlja

javni poziv 82FS-PO20
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito 

rabo energije in obnovljive vire energije
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so finančne spodbude 

(v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki:
– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita s subvencionirano obrestno mero (v na-

daljnjem besedilu: kredit),

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
na celotnem območju Republike Slovenije za določene 
nove naložbe, in za nekatere nove naložbe na območju 
Mestne občine Celje, Mestne občine Ljub ljana, aglome-
racije 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 zu-
nanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), 
Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmo-
čij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list 
RS, št. 38/17 in 3/20) in Odlokom o določitvi podobmočij 
zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni 
list RS, št. 67/18 in 2/20) zaradi prekomerne onesnaže-
nosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred 
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največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu 
za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukre-
pov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških 
procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, 
rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za pove-
čanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več 
v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključe-
na ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem 
besedilu: vloga) na ta javni poziv:

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali 
zidu proti terenu v stavbi,

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neo-
grevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe 
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 
v stavbi,

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stavbe,

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stavbe,

G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplo-
tne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja 
stavbe,

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 
v stavbi,

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote od-
padnega zraka v stavbi,

J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema raz-
svetljave v stavbi,

K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 

centralno ogrevanje stavbe,
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali 

naprav,
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev 

in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
R – energetska učinkovitost v tehnološkem pro-

cesu,
S – naložbe v naprave za sopro izvodnjo električne 

energije in toplote.
Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko 

dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je 
bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 
2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgraje-
ne pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdane-
ga gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu 
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 
– popr. in 65/20) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, 
pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele 
stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, 
morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o do-
mnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo in gradnjo 
stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.

2. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
– lokalne skupnosti, razen za ukrep M – gradnja 

skoraj nič-energijske stavbe,
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki 

in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejav-
nosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene 
dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Repu-
bliki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,

– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno 
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov 
državnega proračuna.

Do spodbud Eko sklada niso upravičeni vlagatelji:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko skla-

da ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po po-
godbah sklenjenih z Eko skladom,

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije,

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač 
ali socialnih prispevkov,

– gospodarske družbe in zadruge v težavah sklad-
no z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,

– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh 

sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Ured-
be Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 
24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Ko-
misije (EU) št. 1407/2013).

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki 
bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma 
v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravi-
čenih oseb. Lokalne skupnosti in pravne osebe javnega 
prava so upravičene osebe po tem javnem pozivu le za 
ukrepe, izvedene na/v nepremičnin, ki je v njihovi so/lasti.

Lastništvo predmetne stavbe bo preverjeno z vpo-
gledom v elektronsko Zemljiško knjigo.

Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora 
k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov ne-
premičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Samostojni podjetniki posamezniki so upravičene 
osebe po tem javnem pozivu za naložbe v poslovne 
stavbe, tj. za stavbe, katerih namembnost je poslovna 
tako po namenu kot po dejanski rabi. Izpolnjevanje po-
goja namembnosti stavbe bo preverjeno z vpogledom 
v upravno odločbo (gradbeno oziroma uporabno dovo-
ljenje, odločbo o legalizaciji ali spremembi namembnosti 
oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in 
uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, ki jo mora 
vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev nepovratne finanč-
ne spodbude).

3. Vir in višina sredstev ter višina spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki 

nepovratnih sredstev in subvencionirane obrestne mere 
se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zago-
tavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje 
energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, 
električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. 
Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega pre-
moženja Eko sklada.

Višina nepovratnih sredstev in sredstev za subvenci-
onirano obrestno mero znaša skupaj 3.000.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 
5.000.000,00 EUR.

b) višina spodbude
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina 

kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med 
upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, 
razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka 
vstopnega davka na dodano vrednost.

Za ukrep R – energetska učinkovitost v tehnološkem 
procesu višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upra-
vičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vred-
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nost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh v ener-
getskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

4. Tehnični pogoji in upravičeni stroški
Tehnični pogoji in upravičeni stroški naložbe so 

določeni v prilogi Tehnični pogoji, ki je sestavni del tega 
javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: Tehnični pogoji).

Predračun in račun se morata glasiti na ime vlaga-
telja, razen v primeru, ko za vlagatelja naložbo izvaja 
druga oseba.

Pri odločanju o pravici do kredita se pri ugotavljanju 
višine upravičenih stroškov lahko upoštevajo tudi drugi 
stroški, povezani z izvedbo naložbe.

5. Kreditni pogoji
a) višina kredita in pogoji dodeljevanja
Višina posameznega kredita je omejena na naj-

nižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji 
znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Skupna za-
dolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 
10.000.000 EUR.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti 
upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih 
sredstev in kredita ne presega upravičenih stroškov 
naložbe.

Z odločbo dodeljena višina kredita se lahko zniža 
ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposob-
nost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita. Kreditna 
sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred 
podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili doku-
mentacije za prijavo.

Presoja kreditne sposobnosti vlagatelja obsega 
presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost za-
gotavljanja denarnih pritokov v obsegu, potrebnem za 
redno izpolnjevanje obveznosti do Eko sklada, izpolnje-
vanje pogodbenih obveznosti v preteklih obdobjih ter 
presojo drugih informacij, ki bi lahko vplivale na kreditno 
sposobnost vlagatelja. Kreditna sposobnost vlagatelja 
se presoja v skladu s prilogo Elementi presoje kreditne 
sposobnosti in ustreznosti zavarovanja, ki je del razpi-
sne dokumentacije.

b) obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (ne-

gativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR 
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta 
kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse do-
kler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna 
obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več 
referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna 
referenčna obrestna mera.

Če bi vlagatelj (tj. enotno podjetje) po tem javnem 
pozivu ali iz drugih virov financiranja že prejel najvišjo 
možno višino pomoči po pravilu »de minimis« oziroma 
bi omejitev presegel, se višina subvencije in obrestne 
mere zviša tako, da se s kreditom Eko sklada ne prese-
že dovoljena višina pomoči po tem pravilu.

c) odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v vlogi. V nobenem primeru ne 
more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Morato-
rij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti 
s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovo-
ljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je 
odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšne-
ga akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, 
vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokratnem 
poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za 
nadaljnje opravljanje dejavnosti.

Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice 
se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti 
vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.

d) zavarovanje kredita
Vračilo kredita je potrebno ustrezno zavarovati s šti-

rimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev. Vsi 
vlagatelji razen lokalnih skupnosti pa še z enim ali več 
naslednjih zavarovalnih instrumentov:

– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
– zastavo tržno zanimivih premičnin,
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi 

v prilogi dokumentacije za prijavo.
e) stroški kredita
Vlagatelj je dolžan plačati vse stroške, povezane 

s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim 
tarifnim pravilnikom Eko sklada.

Vlagatelj je dolžan plačati tudi stroške v zvezi 
s sklepanjem pogodbe v obliki notarskega zapisa in 
v zvezi z zavarovanjem terjatev Eko sklada, predvsem 
notarske stroške za pripravo in podpis sporazuma o za-
varovanju denarnih terjatev Eko sklada, sodne in druge 
takse, stroške cenitev vrednosti zastavljenega premože-
nja oziroma premoženja, ponujenega v zavarovanje, in 
stroške drugih potrebnih izvedenskih mnenj.

6. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je 

pravočasna in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred 

objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po 
pošti, se za dan, ko Eko sklad prejme vlogo, šteje dan 
oddaje na pošto.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži naslednje 
dokumente:

– v celoti izpolnjen obrazec Vloga 82FS-PO20, 
vključno s prilogami,

– obvezne priloge, navedene v Tehničnih pogojih 
javnega poziva za posamezne ukrepe,

– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabne-
ga dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti 
stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne od-
ločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domne-
vi 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 do-
voljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi 
odločbami. Če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na 
gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim dejan-
sko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geo-
detske uprave Republike Slovenije, je vlogi potrebno pri-
ložiti tudi dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna 
povezava med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem 
dovoljenju in današnjim stanjem,

– pogodbo, sklenjeno med vlagateljem in drugo 
osebo v primeru, ko naložbo za vlagatelja izvaja druga 
oseba (npr. pogodba o financiranju, energetsko pogod-
beništvo ipd.).

V primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno 
priložiti še:

– izpolnjen obrazec Predlog zavarovanja vračila 
kredita z vsemi zahtevanimi prilogami,

– izpolnjen obrazec Presoja kreditne sposobnosti 
z vsemi zahtevanimi prilogami.
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Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa doka-
zila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.

b) izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva 
in dokazovanje ustreznosti gradbenih pro izvodov, na-
prav in opreme, ki so predmet naložbe

Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za 
posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom 
načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, kot je določeno 
v prilogi Tehnični pogoji.

c) prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototip-
ne in rabljene opreme, naprav in gradbenih pro izvodov

Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki 
vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne in 
rabljene opreme, naprav in gradbenih pro izvodov.

d) skladnost gradnje stavb s predpisi s področja 
graditve objektov

Naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora 
biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.

Stavbe in njihovi deli, na katerih bodo izvedeni 
ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno 
z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. 
Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjeno z vpogledom 
v upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja stav-
be (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. Le-
galnost gradnje stavbe vlagatelj zagotavlja tudi s podpi-
som izjave, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisane 
pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja. 
V primeru kakršnih koli dvomov lahko Eko sklad, z na-
menom ugotavljanja dejanskega stanja, vlagatelja po-
zove na predložitev drugih dokumentov ter pripadajoče 
projektne dokumentacije za stavbo.

Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kultur-
novarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kul-
turnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri 
izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za 
ta kulturnovarstveni režim.

Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v za-
konodaji, lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo iz-
veden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, od-
stopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so nave-
deni 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.energeti-
ka-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/jav-
ne_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 pristoj-
nega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

V primeru ugotovljene neskladnosti vlagatelj ni 
upravičen do dodelitve spodbude oziroma v kolikor se 
neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi spod-
bude, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne 
spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim orga-
nom (gradbeni inšpekciji) oziroma ravna skladno z do-
ločili vsakokorat veljavnega Zakona o varstvu okolja.

e) omejitve glede dodeljevanja spodbude po pravilu 
»de minimis« pomoči

Za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu ve-
ljajo za vlagatelje (razen za pravne osebe javnega prava 
v delu, ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) 
pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje 
dejavnosti:

– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, ka-
kor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1),

– dejavnosti v primarni pro izvodnji kmetijskih pro-
izvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Ko-
misije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi 
drugega predpisa EU,

– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih pro-
izvodov, v primerih:

– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje, ali

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

Spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 

neposredno vezana na izvožene količine, na vzposta-
vitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge 
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

– če pomoč daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega,

– vlagateljem, ki so v postopku vračanja neupravi-
čeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisi-
je, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito 
in nezdružljivo s skupnim trgom EU,

– vlagateljem v težavah, v skladu s Smernicami 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje 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 reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če 
izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, 
ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

– vlagateljem, 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 vla-
gatelju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh 
proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih 
v cestno tovornem prometu.

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir dr-
žavne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), ku-
mulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovolje-
ne intenzivnosti ali zneska pomoči.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo 
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlaga-
telja 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 kandidiral 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.

f) datum izvedbe naložbe
Do spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj 

upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega 
poziva in še ni bila zaključena ob oddaji vloge za prido-
bitev spodbude.
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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. V kolikor datum opravljene storitve na 
računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje 
datum izdaje računa.

g) izvedba naložbe pod tržnimi pogoji
Material za izvedbo naložbe mora biti kupljen ozi-

roma storitev mora biti naročena pod tržnimi pogoji. 
V primeru, ko višina stroška nakupa oziroma naročila 
znatno presega tržno ceno, Eko sklad kot strošek upo-
števa tržno ceno.

h) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
spodbude

Vgrajenih gradbenih pro izvodov, strojnih naprav in 
opreme, za katere so bila dodeljena nepovratna sred-
stva, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu 
nepovratnih sredstev. Stavbe, za gradnjo katere so bila 
dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odtujiti naj-
manj 3 leta po izplačilu nepovratnih sredstev.

Kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet nalož-
be, ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali za-
kup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob pred-
hodnem soglasju Eko sklada.

i) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dode-
ljenih spodbud

Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za 
ukrepe, za katere je vlagatelju že bila dodeljena spod-
buda 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).

7. Pogoji za črpanje kredita
a) Sklenitev kreditne pogodbe
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni 

naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost vlaga-

telja in ustreznost predlaganega zavarovanja vračila 
dodeljenega kredita (razen za lokalne skupnosti),

– opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,

– izvršeno plačilo nadomestila za sklenitev kreditne 
pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim tarifnim pravil-
nikom Eko sklada.

Lokalne skupnosti ter pravne osebe, v katerih ima 
država odločujoč vpliv na upravljanje, morajo pred skle-
nitvijo kreditne pogodbe predložiti tudi soglasje Ministr-
stva za finance k zadolžitvi.

Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta vlagatelja ob sklenitvi poslovnega 

razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če vlagatelj ob sklenitvi poslovnega razmerja ne 

razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
– če se vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali po-

oblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so 
sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od 
datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. 
Za lokalne skupnosti je rok za sklenitev kreditne pogod-
be 12 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi 
pravice do spodbude. Iz utemeljenih razlogov se ta rok 
lahko podaljša za največ 3 mesece.

Kreditno pogodbo se sklene v obliki notarskega 
zapisa oziroma drugi ustrezni obliki glede na instrument 
zavarovanja.

b) Poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora vlaga-

telj predložiti pogodbeno dogovorjene zavarovalne in-
strumente in izpolniti morebitne druge pogodbene po-

goje za črpanje kredita. Poraba kredita je dokumentarna 
ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe vlagatelja. 
Pred vsakim nakazilom sredstev mora vlagatelj porav-
nati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni 
deleži sredstev bodo vlagatelju oziroma izvajalcu naka-
zani po predložitvi zahtevanih dokumentov (pogodbe, 
računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih 
del idr.).

Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvaja-
njem naložbe vlagatelj zaprosi Eko sklad za spremembo 
obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih pri-
merih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar 
v okviru odobrenega ukrepa naložbe in zneska kredita. 
Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje 
v 2 mesecih po zaključeni naložbi.

8. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi 

sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, 
skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila 
vlagatelju dodeljena pravica do spodbude.

b) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlaga-

telj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za 
zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpi-
sano s strani vlagatelja,

– dodatne obvezne vsebine dokumentacije o za-
ključku naložbe glede na posamezni ukrep, kot so dolo-
čene v prilogi Tehnični pogoji.

Kot dokazilo o plačilu računov se lahko šteje tudi 
kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagate-
ljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe 
na obroke.

c) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih 

sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi 
vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni 
račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predlo-
ženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle ob-
veznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi po-
plačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže 
na račun vlagatelja.

9. Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti 

odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba po-
stane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno 
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek 
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. 
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine 
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti 
odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. 
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za 
izplačilo niso izpolnjeni.

Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno iz-
haja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum 
zaključka naložbe.

10. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem 
pozivu

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlaga-
telji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri 
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih 
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brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumen-
tacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobi-
jo po tel. 01/241-48-20, v času telefonskih uradnih ur za 
stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si 
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

11. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva 

objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slove-
nije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega 
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do 
dodelitve vseh sredstev.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obraz-
cih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

12. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se 

uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13), če vsakokrat veljavni Zakon o varstvu 
okolja ali drug zakon ne določa drugače.

Vlagatelji pridobijo pravico do spodbude po javnem 
pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omeji-
tev in višine spodbude po javnem pozivu ter prednostne-
ga vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do spodbu-
de 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.

13. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izda-

je odločbe o dodelitvi pravice do spodbude do 3 let po 
izplačilu nepovratnih sredstev oziroma do dokončnega 
poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije 
ali na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih 
sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe nalož-
be z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter 
spoštovanje prepovedi odstranitve, odtujitve in oddaje 
v najem ali zakup predmeta spodbude.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sred-
stev, kršitev predpisov, določil javnega poziva, določil 
kreditne pogodbe ali pogodbe o izplačilu nepovratnih 
sredstev, kakor tudi v primeru, da so bile s strani prejem-
nika spodbude dane neresnične oziroma zavajajoče 
izjave ali so bili dostavljeni neresnični ali zavajajoči 
dokumenti ter v primeru drugih kršitev določil tega jav-
nega poziva, je prejemnik spodbude dolžan Eko skladu 
vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupraviče-
no pridobljenih sredstev.

V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prika-
zovanja podatkov, upravičena oseba v obdobju 3 let od 
dokončnosti odločbe, s katero je bila odpravljena odloč-
ba o dodelitvi pravice do spodbude, ne more sodelovati 
na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad, ra-
zen če vsakokrat veljavni Zakon o varstvu okolja določa 
drugače.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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PRILOGA: Tehnični pogoji 
 

V tej prilogi so opredeljeni tehnični pogoji, upravičeni stroški ter priloge k vlogi in dokumentaciji o zaključku 
naložbe za posamezen ukrep po javnem pozivu 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v 
učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. 

KAZALO 
 

A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi ........................................... 2 
B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi ............................... 3 
C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju .. 3 
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi ............................................................................. 4 
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe .................................................................... 5 
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe ....................................... 7 
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja stavbe ........................................................................................................................................ 9 
H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi ............................................................................... 9 
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi ............................................. 10 
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi ......................................................... 11 
K - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi ............................................................................................. 12 
L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe ...................................... 13 
M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe ................................................................................................. 14 
N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav ...................................................................... 17 
O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov ................ 18 
P - uvedba sistema upravljanja z energijo ............................................................................................... 18 
R -  energetska učinkovitost v tehnološkem procesu .............................................................................. 19 
S -  naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote ................................................... 20 

  
 
Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere 
je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji 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, 72/17 – popr. in 65/20) za stavbe zgrajene pred 
31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.  
 
Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, 
morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega 
dovoljenja. 
 
Spodbude ni mogoče dodeliti za gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu. 
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A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti 
terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 
0,250 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s 
preizkušenim fasadnim sistemom oziroma fasadnim panelom. 
 
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 ≤ 0,250 
W/m2K: 
 
 

d���� ���
0,045 W ����� � d����  ���

λ���� W ����� � 1
0,250 ����� W�  

Pri izračunu potrebne dodatne debeline 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 spodbude. 

Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije, fasadnega sistema oziroma fasadnega panela,  
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«) z zaključnim slojem, 
 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 zunanjih okenskih polic. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca naložbe, ki mora vključevati popis del, vrsto, oznako, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije, v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade pa mora 
predračun vsebovati tudi tip fasadnega sistema oziroma fasadnega panela,  

 izjava o lastnostih toplotne izolacije 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: 
Uredbo (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), če podatek o toplotni prevodnosti (λ) 
toplotne izolacije ni naveden na predračunu, 

 izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po 
ZGPro-1 in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelana na podlagi ustreznega evropskega 
ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG), v primeru, da kontaktni fasadni sistem ni naveden na 
informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si oziroma izjavo o lastnostih 
skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 za druge 
fasadne sisteme oziroma fasadne panele, 

 fotografija dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala, oziroma v primeru izvedbe toplotne izolacije 
fasade fotografije vseh strani stavbe v celoti, 

 fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz katere bo razvidna vrsta in debelina obstoječe toplotne 
izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji (fotografija merilnega traku ob izolacijskem 
materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne 
izolacije, ki ne bo odstranjena. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje,  
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 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina na novo vgrajene 
toplotne izolacije (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji), 

 fotografija izvedene naložbe; v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade priložiti fotografije vseh 
strani stavbe po izvedbi naložbe tako, da so vse fasade v celoti vidne.  

 

B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim 
prostorom v stavbi, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) na novo 
vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,300 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe 
izolacije ne upošteva.  
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije,  
 odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo 

hidroizolacije, izvedbo novih tlakov brez zaključnih oblog. 
 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati popis del, 

oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije, 
 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 
predračunu; 

 fotografije tal, ki bodo toplotno izolirana. 
 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina na novo vgrajene 

toplotne izolacije (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji), 
 fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije izoliranih tal na terenu, ali tal nad neogrevanim 

prostorom/kletjo, ki so bila predmet naložbe. 
 

C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru/podstrešju  

 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) 
nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,150 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe 
izolacije ne upošteva. 
 
V primeru, da bo naložba izvedena iz dveh ali več slojev toplotnih izolacij različnih toplotnih prevodnosti, 
se ustreznost naložbe preveri po enačbi:  
 
 

d� ���
λ� W ����� � d�  ���

λ� W ����� � � � � � d� ���
λ� W �����  � 1

0,150 ����� W�  

V enačbi se upoštevajo le nove toplotne izolacije (lahko tudi toplotne izolacije strešnih panelov), med 
katerimi ni prezračevanega sloja. 
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Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije,  
 nakup in vgradnjo strešnih panelov s toplotno izolacijo, če se debelina toplotne izolacije strešnega 

panela upošteva pri izračunu ustreznosti naložbe,  
 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 in vgradnjo vseh potrebnih 
materialov ter izvedbo celotnega sistema ravne strehe z zaključnimi plastmi. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površino, debelino, 

vrsto in točno oznako toplotne izolacije ter popis del, ki so predmet naložbe, 
 izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 

proizvodov ali po ZGPro-1,  
 izjava o lastnostih panelnega strešnega elementa, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje 

gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če se toplotna izolacija strešnega panela upošteva pri izračunu 
ustreznosti naložbe,  

 fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je 
predmet naložbe. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega 

toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji), 
 fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti 

neogrevanemu prostoru/podstrešju.  
 

D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in 
fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi okni s toplotno 
prehodnostjo Uw ≤ 1,1 W/(m2K)  ter za zamenjavo vhodnih vrat z novimi s toplotno prehodnostjo Ud ≤ 1,1 
W/(m2K).  
 
Za eno- ali dvostanovanjske stavbe ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, se pravica do 
spodbude dodeli za zamenjavo obstoječih oken 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.  
 
Ustreznost novih oken in vhodnih vrat bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) 
št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ustreznost novih lesenih oken, ki bodo 
vgrajena v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, pa tudi s 
poročilom o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter 
dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw. 
 
Okna in vhodna vrata, ki so predmet naložbe, morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno odprtino, 
ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo 
biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključene obdelave špalet, kot je opredeljeno v 
smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje stavbnega pohištva ter v ostalih smernicah, predpisih in 
priporočilih. Okna in vhodna vrata morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma 
dobavitelja stavbnega pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 134 / 2. 10. 2020 / Stran 2085 

 
 

5 
 
 

tesnilnih materialov. 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. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 odstranitev obstoječih oken in vhodnih vrat ter nakup in vgradnjo novih oken in vhodnih vrat, 
 nakup in vgradnjo senčil, 
 nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic, 
 popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet. 

 
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje 
garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih oken, lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo oken in vhodnih vrat, ki mora vključevati popis del, točno 

oznako ter toplotno prehodnost oken Uw in vhodnih vrat Ud, njihovo število in površino 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 stavbnega pohištva,  

 izjava o lastnostih za okna in vhodna vrata, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 
proizvodov, ki mora vsebovati tudi vrednost toplotne prehodnosti (Uw oziroma Ud) in poročilo o 
tipskem preizkusu za lesena okna, ki bodo vgrajena v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali 
stanovanjsko enoto v drugih stavbah, skladno 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 leseno okno še ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si,  

 fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni in vhodnimi vrati, ki bodo zamenjana, s pripisom 
postavk, navedenih na predračunu. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografija ustrezno pripravljene odprtine (špalete) na mestu vgradnje oken in vhodnih vrat, 
 fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni tesnilni in izolacijski materiali, ki 

zagotavljajo tesnjenje rege med špaleto in okvirjem v treh ravneh, 
 fotografije vseh novih oken in vhodnih vrat, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, 

navedenih na računu. 
 

E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe 
 
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne 
črpalke za centralno ogrevanje 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: 
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Tip ogrevalne 
toplotne črpalke 

Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov  
ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah 

Električna toplotna 
črpalka  

Plinska toplotna 
črpalka 

Sorpcijska toplotna 
črpalka  

Hibridna toplotna 
črpalka 

zrak/voda 140 110 110 150 

voda/voda 200 - 130 - 

slanica (kot npr. 
zemlja)/voda 170 - 130 - 

 
Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na podlagi podatkovnega lista toplotne črpalke, 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, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014). 
 
V primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke, katere nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja 
uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 518/2014, mora toplotna črpalka ustrezati zahtevam Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. 
avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, 
str. 136; nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 813/2013) oziroma mora izpolnjevati predpise, ki 
urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost  toplotne črpalke. 
 
Spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke 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.  
 
Vgradnjo toplotne črpalke 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 potrdilo o vpisu v evidenco, razen 
če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo toplotne črpalke, 
 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. 

 
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški ne vključujejo vgradnje drugih elementov ogrevanja in 
hlajenja (radiatorji, talno ogrevanje, konvektorji, ipd.), lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita. 
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Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove ogrevalne toplotne črpalke, ki mora vključevati 

navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako toplotne črpalke ter popis del, ki so predmet naložbe;  
 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 oziroma za toplotno črpalko večje moči od področja uporabe Delegirane uredbe 
Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, priloge, ki 
izkazujejo ustreznost ogrevalne toplotne črpalke,  

 fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne 
črpalke (pri toplotni črpalki zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja 
enota oziroma krmilni del toplotne črpalke). 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije nove toplotne črpalke (v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda fotografije zunanje in 

notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke), 
 vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne 

črpalke voda/voda, če vodno dovoljenje ni razvidno iz javnega vpogleda v izdana vodna dovoljenja 
Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/. 

 

F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe 
 
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer: 
 za 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: sezonska 
energijska učinkovitost kotla pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, sezonske emisije trdnih 
delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotel s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 
za kotel z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne 
presegajo 380 mg/m3 za kotel s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotel z ročnim polnjenjem, 
sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotel 
s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotel 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. 

 
ali 
 
 za peletno 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. 

 
Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.  
 
Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena na podlagi dokumentacije skladne z Uredbo Komisije 
(EU) 2015/1189. V primeru vgradnje kotla, katerega nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja 
uporabe Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, mora kotel izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se 
dokazuje s prilogami, ki izkazujejo njegovo ustreznost. 
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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 za trženje gradbenih proizvodov 
ali po ZGPro-1 oziroma z drugim ustreznim dokazilom. 
 
Spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje 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. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, 
 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. 

 
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev stroški gradnje stavbe za postavitev kotlovnice in zalogovnika za gorivo 
niso upravičen strošek naložbe, lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita.  
 
V primeru izvedbe naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni upravičen strošek 
naložbe pri dodelitvi nepovratnih sredstev, lahko pa se upošteva pri dodelitvi kredita. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, ki mora vključevati 

navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako kurilne naprave ter popis del, ki so predmet naložbe,  
 za novi kotel na lesno biomaso dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189, če novi 

kotel na lesno biomaso še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si oziroma za kotle večje moči od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 2015/1189, priloge, ki izkazujejo ustreznost kotla,  

 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,   

 fotografija prostora, kamor bo vgrajena kurilna naprava ter fotografija prostora, kamor bo vgrajen 
toplotni zbiralnik z označeno lokacijo namestitve nove kurilne naprave in toplotnega zbiralnika,  

 fotografija vgrajenega toplotnega zbiralnika, če je le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter 
dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen toplotnega zbiralnika (npr. fotografija napisne etikete, 
račun za nakup ipd.). 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 poročilo o prvem pregledu kurilne naprave na lesno biomaso oziroma drug dokument, skladen s 

predpisi, ki urejajo to področje, 
 fotografije vgrajene kurilne naprave na lesno biomaso in toplotnega zbiralnika (če je ta vgrajen ali pa 

je obvezen glede na določila javnega poziva), 
 fotografija napisne tablice z znakom CE v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10), pritrjene na kotlu skladnem z 
Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 oziroma za vse ostale kurilne naprave fotografijo napisne tablice 
proizvajalca, ki je pritrjena na kurilni napravi. 
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G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem 
daljinskega ogrevanja stavbe 

 
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo stare ali pa nakup in vgradnjo nove 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.  
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami, 
 ustrezno krmilno in varovalno opremo. 

 
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški ne vključujejo elementov sekundarnega razvoda 
(centralnega/ ogrevalnega/ toplovodnega sistema) in ogreval ter ureditev ali gradnjo novega prostora za 
toplotno postajo, lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami,  
 fotografija prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja za priklop na daljinsko ogrevanje z 

označeno lokacijo namestitve toplotne postaje, oziroma fotografija toplotne postaje, ki bo zamenjana, 
in fotografija prostora, kamor bo nameščena nova toplotna postaja, z označeno lokacije namestitve 
toplotne postaje.  

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje, 
 fotografije vgrajene nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode. 

 

H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi 
 
Pravica do 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.  
 
Sprejemniki sončne energije bodo preverjeni na podlagi podatkovnega lista sprejemnika sončne energije 
skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) št. 518/2014 oziroma Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov, 
 nakup in vgradnjo hranilnika tople vode in/ali toplotnega zbiralnika, 
 vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema, 
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije ali sistemov s 

fotonapetostnimi moduli, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako 
sprejemnikov sončne energije ter popis del, ki so predmet naložbe,  
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 podatkovni list izdelka, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma skladne z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013, 
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, 

 fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije ali fotonapetostni moduli 
(npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo namestitve sprejemnikov sončne energije. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma sistema s fotonapetostnimi moduli. 

 

I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, 
in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: 
prezračevalna naprava).  
 
Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni 
izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo 
dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Stanovanjske prezračevalne naprave za 
lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %. Nobena 
stanovanjska prezračevalna naprava ne sme presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). 
 
Stanovanjske 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. 
 
Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) 
vsaj 80 %, nestanovanjske prezračevalne naprave z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote 
pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 68 %.  
 
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjena na podlagi izjave o skladnosti in v primeru stanovanjske 
prezračevalne naprave podatkovnega lista izdelka, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 
1254/2014 z dne 11. julij 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 
2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma v primeru 
nestanovanjske prezračevalne naprave z ustrezno dokumentacijo, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 
25. 11. 2014, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014) oziroma z drugo 
dokumentacijo, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave. 
 
Če prezračevalna naprava ni zajeta v področju uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014  
mora prezračevana naprava ustrezati Uredbi Komisije (EU) št. 1253/2014 oziroma mora izpolnjevati 
predpise, ki urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost naprave. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo prezračevalne naprave, 
 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. 
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Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo sistema prezračevanja, ki mora vključevati popis del in opreme, 

število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave,  
 izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije 

(EU) št. 1254/2014, če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, 
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si oziroma za prezračevalne naprave, ki niso zajete v 
področju uporabe Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 (UL EU, št. L 337/2014), priloge, ki 
izkazujejo ustreznost prezračevalne naprave,  

 fotografije prostora, kamor bo nameščena prezračevalna naprava, z označeno lokacijo namestitve. 
 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije vgrajene prezračevalne naprave. 

 

J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko učinkovitim 
sistemom razsvetljave. 
  
Upoštevani bodo energijsko učinkoviti sistemi razsvetljave v stavbi izvedeni z LED tehnologijo, pri obnovi 
zunanje razsvetljave na stavbi pa izvedeni z modularnimi LED svetili. 
 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 odstranitev starih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave, 
 nakup in vgradnjo LED-svetil, LED-svetilk oziroma LED modulov, 
 nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko 

krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave, 
 vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo, 
 stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave, 
 predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove 

opreme za spremljanje rabe električne energije. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca, ki se nanaša na zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave, s popisom 

vgrajenih LED svetil, LED svetilk oziroma LED modulov in ostale opreme, 
 svetlobno-tehnični izračun, iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti in številu obstoječih svetil, 

svetilk ali sistemov razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih novih svetil, svetilk ali sistemov 
razsvetljave in izboljšav, kot tudi dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega 
sistema razsvetljave, ter predvidena letna poraba električne energije novega sistema razsvetljave; 
kadar je več stavb, je potrebno izdelati svetlobno tehnični izračun ločeno za vsako posamezno 
stavbo, 

 podatki proizvajalca o LED svetilih, LED svetilk ali LED modulov (znamka, komercialna oznaka, tip, in 
tehnični podatki, kot so max. moč idr.), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v 
podatkovni dokumentaciji, 

 fotografije obstoječega sistema razsvetljave in vgrajenih svetil. 
 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije novega sistema razsvetljave, iz katerih bodo razvidna vsa vgrajena LED svetila, LED 

svetilke oziroma LED moduli. 
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K - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi 
 
Pravica do spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema vgradnjo radiatorskih 
termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega obstoječega sistema ogrevanja. Optimizacija 
sistema ogrevanja mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo ali 
izračuna, s katerim se zagotavlja hidravlično uravnoteženo delovanje celotnega sistema ogrevanja stavbe.  
  
Projekt za izvedbo ali izračun za izvedbo mora vsebovati:  
 tehnično poročilo in pregled obstoječega stanja sistema ogrevanja s popisom dejansko vgrajenih 

grelnih teles, obstoječih ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in 
drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja,  

 izračun in določitev potrebnih elementov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja s shemo 
dvižnih vodov, 

 izračun pretoka na radiatorskih termostatskih ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že 
vgrajenih ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na novih radiatorskih termostatskih ventilih 
izbranega tipa,  

 risbe: shema dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja mora vključevati: moč 
radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, pretoke in prednastavitev 
radiatorskih termostatskih ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje 
diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami; tlorise nadstropij ogrevanja – 
hidravlično uravnoteženje (po potrebi), 

 podroben popis materiala in del. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih 

termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi 
avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri 
enocevnih ogrevalnih sistemih, 

 nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje, 
 nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v 

sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri 
uporabi tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni, 

 izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s 
pripravo poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih 
ventilov ni potrebna, 

 izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja 
hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom 
o meritvah hidravličnega uravnoteženja, 

 nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja, 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja; 
 nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu 

ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo 
sistema ogrevanja, 

 izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo 
regulacijskih ter ostalih ventilov. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo optimizacije sistema ogrevanja, ki mora vključevati nakup in vgradnjo 

ter izvedbo prednastavitve termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično 
uravnoteženje sistema ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično 
uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja stavbe, skladno s projektantskim popisom projekta za 
izvedbo ali izračunom za optimizacijo sistema ogrevanja, 

 projekt za izvedbo ali izračun za optimizacijo sistema ogrevanja, 
 fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje 

ventilov, obstoječi radiatorski ventili). 
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Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov 

doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja, 
 poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s 

spremenljivim pretokom, 
 fotografije ključnih delov naložbe optimizacije sistema ogrevanja. 

 

L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe 
 
Pravica do 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 zasnovo 
proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Če bo plinski 
kondenzacijski kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v 
drugih stavbah, 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 ali energijske nalepke skladna z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014. Če je plinski kondenzacijski kotel moči 
večje od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, bo ustreznost kotla preverjena s prilogami, ki izkazujejo ustreznost  
plinskega kondenzacijskega kotla skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 oziroma s prilogami, ki 
izkazujejo ustreznost kotla  s predpisi, ki urejajo to področje.  
 
Če bo plinski kondenzaciji kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko 
enoto v drugih stavbah, se ustreznost izvedene naložbe preveri 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, spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 518/2014 ali z drugim ustreznim dokazilom. 
 
Spodbuda za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla 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. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, 
 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. 
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Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca 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, 

 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, če bo plinski kondenzacijski kotel vgrajen v eno- ali 
dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah oziroma podatkovni list 
plinskega kondenzacijskega kotla ali energijsko nalepko skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma priloge, ki 
izkazujejo ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 
oziroma priloge, ki izkazujejo ustreznost kotla s predpisi, ki utrujajo to področje, 

 fotografija mesta, kamor bo vgrajen plinski kondenzacijski kotel.  
 

Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografija vgrajenega plinskega kondenzacijskega kotla. 

 

M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe 
 
Pravica do spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je pridobljeno 
pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru gradnje nove prizidave, mora le-ta predstavljati zaključeno 
celoto, zgrajeno v skladu s tem javnim pozivom. 
 
Ustreznost nove skoraj nič-energijske 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) in 
načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI: vodilni načrt, načrt s področja arhitekture, načrt s 
področja strojništva, 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. Ustreznost izvedene naložbe se preverja še na podlagi načrtov projektne 
dokumentacije izvedenih del PID: vodilni načrt, načrt s področja arhitekture, načrt s področja strojništva, 
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 novogradnje se preverja na podlagi izračuna PHPP 
in mora znašati: 
 QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) za stanovanjske stavbe, 
 QH ≤ 6,0 kWh/(m3a) in QK ≤ 6,0 kWh/(m3a) za ostale stavbe.  

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.  
 
Zunanje stavbno pohištvo (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. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega 
stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. 
varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar 
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mora biti v tem primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo možno 
energijsko učinkovitostjo ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.  
 
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 ali neogrevane prostore, morajo imeti U ≤ 0,17 W/(m2K). 
 
Toplotne prehodnosti U (W/m2K) zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti λ (W/mK) 
izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z 
zahtevami dokumentacije za prijavo. 
 
Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega 
zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije 
toplote vsaj 80 %. 
 
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.  
 
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. 
 
Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 
mora znašati: n50 ≤ 0,6 h-1, pri čemer mora biti zaključna meritev izvedena ob prisotnosti predstavnika Eko 
sklada. 
 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 vse stroške, povezane z gradnjo stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav 

in opreme, ki vplivajo na energijsko učinkovitost stavbe, in sicer vsi stroški gradbenih in obrtniških del 
ter stroški strojnih in električnih inštalacij, stroški del, potrebnih pri izvedbi ukrepov v ustrezno 
toplotno zaščito celotnega zunanjega ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno pohištvo), 
stroški sodobnega sistema ogrevanja in hlajenja, sistema za prezračevanje z vračanjem toplote 
odpadnega zraka in energijsko učinkovite razsvetljave.  

 
V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko priznani stroški dosegajo največ 50 % pogodbene vrednosti 
gradnje stavbe.  
 
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev, stroški za izdelavo projektne dokumentacije, stroški nadzora in opreme 
niso priznani stroški naložbe, lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita. 
   
Obvezne priloge k vlogi: 
 gradbeno dovoljenje: 

 kopija gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti, 
 projektna dokumentacija (oddana v mapah, v tiskani obliki): 

 projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD, 
 projektna dokumentacija za izvedbo gradnje 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 v okviru razpisne dokumentacije tega javnega poziva,  

 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, 
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 izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi 
Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
(EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni 
list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), 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, 

 izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje 
gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katere je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud), 

 izjava o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladna 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, 

 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, 

 izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladna 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, 

 podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava, ipd.), 
 izjava dobavitelja o lastnostih sistema, v primeru da bo stavba oskrbovana iz energetsko 

učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom, 

 predračuni za izvedbo naložbe, iz katerih so razvidni stroški gradbenih in obrtniških del ter stroški 
strojnih in električnih inštalacij, stroški del, potrebnih pri izvedbi ukrepov v ustrezno toplotno zaščito 
celotnega zunanjega ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno pohištvo), sodobnega sistema 
ogrevanja in hlajenja, sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka ter energijsko 
učinkovite razsvetljave. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 uporabno dovoljenje, 
 projekt izvedenih del PID, 
 novelirani elaborat z izračuni in dokazili, če je prišlo med gradnjo do sprememb glede na oddano PZI 

dokumentacijo in elaborat, 
 računi in dokumentacija, ki se nanaša na gradnjo (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih 

proizvodov ter strojnih naprav in opreme), iz katerih morajo biti razvidni podatki vsaj za:  
 nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in 

sistemov zunanjega senčenja, 
 nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega 

toplotnega ovoja stavbe, 
 nakup in vgradnjo 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:  
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 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 sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave, 
regulacija), 

 meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene vrednosti 
na napravi, posneto med meritvijo, pri čemer mora biti zaključna meritev opravljena ob prisotnosti 
predstavnika Eko sklada, 

 dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse fasade stavbe. 
 

N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav 
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo sistema učinkovitega izkoriščanja razpoložljive odvečne 
toplote, proizvedene pri delovanju različnih procesov in/ali naprav, kot je npr. visokotemperaturna toplota 
dimnih plinov peči, toplota dimnih plinov kotlov, toplota kompresorjev za komprimiran zrak in hladilne 
sisteme, nizkotemperaturna toplota različnih hladilnih sistemov, ki je odvedena kot stranski produkt v 
okolje in sicer, če se bo ta uporabila za ogrevanje oziroma hlajenje, ki bi ga bilo sicer potrebno zagotoviti z 
drugimi viri energije.  
 
Izkoriščanje odvečne toplote iz sistema soproizvodnje toplote in električne energije ni predmet tega 
ukrepa. 
 
Za dodelitev spodbude je potrebno določiti energijsko vrednost razpoložljive odvečne toplote, ki se lahko 
ugotavlja neposredno z meritvami koristne rabe odvečne toplote v primernem referenčnem obdobju in ki 
omogoča kakovostno oceno letne koristne rabe odvečne toplote zaradi izvedbe ukrepa ali pa se izračuna 
na podlagi energetskega pregleda. 

 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup in vgradnjo prenosnika toplote za ogrevanje, regeneracijskih in rekuperacijskih gorilnikov, 

prenosnikov toplote dimnih plinov/ekonomajzerjev, kondenzatorjev, prenosnikov toplote za 
neposredno uporabo vročega zraka, prenosnikov toplote ali toplotno črpalko, glede na razpoložljiv vir 
odpadne toplote. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo prenosnika toplote za izkoriščanje odvečne toplote iz 

procesov in naprav s popisom del, ki so predmet naložbe, 
 meritve koristne rabe odvečne toplote v primernem referenčnem obdobju, ki omogoča kakovostno 

oceno letne koristne rabe odvečne toplote zaradi izvedbe ukrepa ali izračun, izdelan na podlagi 
energetskega pregleda, če se je koristna raba odvečne toplote določila z izračunom. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
 če račun ne vsebuje podatkov o izvedbi naložbe, predložite prilogo k računu, iz katere bo razviden 

popis del, 
 dokazilo o plačilu celotnega računa iz prve alineje, 
 fotografija sistema za izkoriščanje odpadne toplote. 
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O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih 
pretvornikov  

 
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo starih neučinkovitih elektromotorjev z novimi energijsko 
učinkovitimi elektromotorji in/ali za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov pri obstoječih elektromotornih 
sistemih, kot so npr. črpalke, ventilatorji, zračni kompresorji, transportni sistemi, hladilni kompresorji, 
zamrzovalna tehnika.  
 
Predmet spodbude so lahko le novi elektromotorji standardnega EU razreda IE3 v skladu z Uredbo 
Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev (UL L št. 191 z dne 23. 7. 2009, 
str. 26) oziroma razreda IE2 s spremenljivo hitrostjo.  
 
Ustreznost naprav bo preverjena na podlagi podatkovnega lista z navedenimi podatki, določenimi s 
predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo ali na podlagi drugih prilog, ki 
izkazujejo ustreznost naprave. 
 
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi energetskega 
pregleda elektromotornih sistemov ali predinvesticijske študije. 

 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 odstranitev elektromotorjev, ki se zamenjujejo, 
 nakup in vgradnjo novih elektromotorjev, 
 nakup in vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne 

naprave/pogone, 
 nakup in vgradnjo novih črpalk, ventilatorjev in kompresorjev, če so potrebni zamenjave, 
 nakup in vgradnjo pripadajočih inštalacij za potrebe vgradnje sistema. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo elektromotorjev in/ali nakup in vgradnjo frekvenčnih 

pretvornikov, ki mora vključevati navedbo tipa in oznake ter energijskega razreda elektromotorja, 
vključno s popisom del, ki so predmet naložbe, 

 energetski pregled elektromotornih sistemov ali predinvesticijska študija, 
 dokazila o ustreznosti naprav glede na predpise, ki veljajo za elektromotorje oziroma naprave, ki so 

predmet spodbude: podatkovni list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne 
zasnove proizvodov, povezanih z energijo ali druge priloge, ki izkazujejo ustreznost naprave, 

 fotografije obstoječih elektromotorjev, ki so predmet menjave. 
 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije novih elektromotorjev vključno z napravo, kjer je bil elektromotor zamenjan in fotografije 

frekvenčnih pretvornikov, če so bili ti predmet naložbe. 
 

P - uvedba sistema upravljanja z energijo 
 
Pravica do spodbude se dodeli za uvedbo računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za 
uvedbo standarda SIST EN ISO 50001. Sistem upravljanja z energijo mora z vgrajeno programsko in 
strojno opremo omogočiti merjenje, nadzor, spremljanje in upravljanje z energijo. 
 
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi študije, iz katere mora 
biti razvidna poraba električne energije v kWh/leto in poraba goriva v kWh/leto in sicer v zadnjem letu pred 
uvedbo sistema upravljanja z energijo. 
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Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup programske opreme in orodij, 
 nakup merilnih in regulacijskih sistemov in naprav, 
 montažo oziroma namestitev in zagon sistemov. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za 

uvedbo standarda SIST EN ISO 50001, izdelan na podlagi študije, 
 študija, ki vključuje začetni pregled energetskih vidikov s strani zunanjega presojevalca in vključuje 

cilje in vizijo glede rabe energije, ukrepe varčevanja z energijo, merjenje, poročanje in 
dokumentiranje rabe energije. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 poročilo o izvajanju in delovanju sistema upravljanja z energijo. 

 

R - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu  
 
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo naložbe v opremo ali napravo v okviru optimizacije v 
tehnološkem procesu, katere učinek je manjša raba energije. Do spodbude so upravičene izključno 
naložbe, ki so bile obravnavane v energetskem pregledu, so vključene v končno poročilo in ki izkazujejo 
upravičenost naložbe s prihranki zaradi manjše rabe energije. Iz prihrankov zaradi manjše rabe energije 
mora biti izkazano, da je vračilna doba naložbe krajša od 12 let pri enakem letnem obsegu obratovanja 
naprave ali procesa, pri čemer je višina spodbude omejena na 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem 
pregledu izkazanega letnega prihranka energije. 
 
Energetski pregled mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini 
energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16), končno poročilo pa mora vsebovati: 
 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; iz pregleda mora biti razvidno, kolikšen delež rabe energije 
celotnega obrata/procesa predstavlja predmetna naložba, 

 nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski ukrepi), iz katerih je 
razvidno, da gre pri naložbi za ukrep energetske učinkovitosti, kjer se naložba povrne iz prihrankov 
zaradi manjše rabe energije, 

 analizo ukrepov učinkovite rabe energije, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke zaradi 
manjše rabe energije in okoljske učinke, 

 ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna 
stopnja donosa, vračilna doba). Pri izračunu kazalnikov se upoštevajo le prihranki, ki bodo nastali 
zaradi manjše rabe energije pri enakem letnem obsegu obratovanja naprave ali procesa. 

 
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 nakup tehnoloških linij, strojev in naprav oziroma nadgradnja ali posodobitev tehnološkega procesa 

vključno z montažo in zagonom, 
 stroške izvedbe energetskega pregleda, če za ta pregled še niso bila dodeljena nepovratna sredstva 

s strani Eko sklada ali pa vlagatelj ne sodi med velika podjetja, ki so energetske preglede dolžna 
opraviti skladno z določili EZ-1. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalcev naložbe s popisom opreme in storitev, 
 energetski pregled, ki vključuje zgoraj navedene elemente energetskega pregleda in prikazuje, da 

gre za ukrep zmanjšanja rabe energije, kjer se naložba povrne iz prihranka pri stroških zaradi manjše 
rabe energije. 



Stran 2100 / Št. 134 / 2. 10. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 
 

20 
 
 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za 

celoten obseg naložbe, 
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 poročilo o zaključku naložbe, 
 fotografije izvedene naložbe. 

 

S - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote 
 
Pravica do spodbude se dodeli za naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote (v 
nadaljnjem besedilu: SPTE), ki niso upravičene do podpor države po Uredbi o podporah elektriki, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni 
list RS, št. 74/16 in 74/20). Proizvodne naprave SPTE, ki so upravičene do spodbud po tem pozivu, 
morajo temeljiti na eni izmed naslednjih tehnologij: 
 plinska turbina s kombiniranim ciklom z rekuperacijo toplote, 
 protitlačna parna turbina, 
 odjemno kondenzacijska parna turbina, 
 plinska turbina z rekuperacijo toplote, 
 motor z notranjim zgorevanjem z rekuperacijo odpadne toplote , 
 mikroturbine z rekuperacijo odpadne toplote, 
 Stirlingov motor, 
 gorivna celica, 
 parni motor, 
 turbina z organskim Rankinovim ciklom, 
 druga vrsta tehnologije ali njihova kombinacija, ki se uporablja za soproizvodnjo toplote in električne 

energije z visokim izkoristkom. 
 
Proizvodne naprave SPTE, ki proizvajajo električno energijo iz pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv, pridobljenih iz biomase, niso upravičene do spodbud. 
  
Upravičeni stroški naložbe vključujejo: 
 stroške za nakup, montažo in zagon naprave za SPTE, skupaj z vso potrebno opremo za delovanje 

sistema. 
 

Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun oziroma ponudba za nakup in montažo naprave za SPTE, 
 podatki proizvajalca o napravi, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna 

oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji 
naprave, 

 fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo z 
označeno lokacijo namestitve naprave. 

 
Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe: 
 računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe, 
 dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo 

sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na 
obroke ipd., 

 kopija Soglasja za priključitev (na podlagi 147. člena EZ-1), 
 kopija Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1), 
 fotografije SPTE naprave. 
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 Ob-2968/20
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in 

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 sple-
tni strani https://www.ekosklad.si/informacije/zakono-
daja-in-pravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja; 
v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko 
sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslov-
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. 60/19 – uradno prečiščeno 
besedilo; 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 po-
moči« Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih 
družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetni-
kov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve 
M001-5854067-2014/I) z dne 16. 4. 2019 ter Pravilni-
kom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« 
št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na sple-
tni strani: https://www.ekosklad.si/informacije/zakonoda-
ja-in-pravilniki/pravilniki/pravilnik-o-dodeljevanju-pomo-
ci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski 
javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja

javni poziv 83SUB-PN20
Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike 

višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih  
in avtobusih

1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovra-
tne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa 
in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razre-
da in B razreda kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno 
v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo 
za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov 
ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih 
enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 
31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) 
št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so bile 
kupljene od vključno dne 1. 6. 2020 dalje in nameščene 
od dneva objave novega javnega poziva v Uradnem listu 
Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet:

– kategorij N2, vendar le za vozila, katerih največja 
dovoljena masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Od-
redbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 75/11)),

– kategorij N3,
– kategorij M3,
– kategorij O3,
– kategorij O4.
Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za 

lahka gospodarska ter težka vozila, pri čemer so izvzete 
obnovljene pnevmatike, rabljene pnevmatike, ježevke in 
pnevmatike za posebno uporabo, kot so npr. pnevmati-
ke za dirke in rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno 

v Uredbi (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevma-
tik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parame-
tre (UL L št. 342 z dne 22. 12. 2009, str. 46; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba (ES) št. 1222/2009 o označevanju 
pnevmatik)).

Energijsko učinkovite pnevmatike so pnevmatike 
najboljšega izkoristka goriva razreda A in razreda B, 
določene skladno z Oceno potrebe po pregledu Uredbe 
(ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik ter Ured-
bo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta 
o označevanju z energijskimi nalepkami (UL L št. 198 
z dne 28. 7. 2017, str. 1) ter Uredbo (ES) št. 661/2009 
o homologaciji za pnevmatike. Izkoristek goriva je na 
energijski nalepki, ki se nahaja na posamezni pnevma-
tiki, prikazan v obliki barvne lestvice od A do G, pri če-
mer ima razred najboljšega izkoristka goriva (razred A) 
najnižji koeficient kotalnega upora. Energijsko učinkovite 
pnevmatike morajo biti skladne z zahtevami iz Uredbe 
(ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik ter z Ured-
be o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi 
nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).

Namen javnega poziva je povečati varnost ter go-
spodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spod-
bujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva 
ter zmanjšanjem emisij CO2.

Za okoljsko naložbo se upošteva nakup in monta-
ža pnevmatik, ki so bile kupljene od vključno dne 1. 6. 
2020 dalje in nameščene od dneva objave novega jav-
nega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot 
dokazilo o nakupu in montaži se šteje datum izdaje 
računa, razen če iz podatkov na računu ne izhaja dru-
gače. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji 
in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo 
datuma montaže upošteva datum na internem delovnem 
nalogu o montaži.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli tudi 
za pnevmatike, kupljene v tujini, če zanje ni bila izpla-
čana ali zaprošena druga pomoč Republike Slovenije 
ali druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: EU) za iste upravičene stroške, v Republiki 
Sloveniji pa je bila plačana okoljska dajatev skladno 
z Uredbo o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja 
zaradi nastajanja izrabljenih gum.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude za 
pnevmatike kupljene v tujini je potrebno, da podjetje 
pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU in jih vnese 
na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav 
z namenom dajanja v promet v Republiki Sloveniji ali 
zaradi lastne uporabe.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je:
– podjetje, ki pro izvedene pnevmatike daje prvič 

v promet v RS,
– podjetje, ki da pnevmatike prvič v uporabo v RS, 

če je to podjetje njihov končni uporabnik,
– pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi dr-

žavi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih daje prvič 
v promet v RS,

– pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi dr-
žavi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih da prvič 
v uporabo v RS, če je tudi njihov končni uporabnik.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude je po-
trebno, da je bila za pnevmatike, ki so prvič dane v pro-
met v Republiki Sloveniji, okoljska dajatev obračunana.

2. 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 
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zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za poveča-
nje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toplo-
to, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 1.100.000,00 EUR.

b) Višina nepovratne finančne spodbude in število 
priznanih pnevmatik na posamezno vozilo

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 
70 EUR za posamezno pnevmatiko, ki je nameščena 
na vozilo.

Največje možno število pnevmatik, ki se lahko na-
mestijo na vozilo, znaša za:

– kategorijo N2, vendar le za vozila, katerih najve-
čja dovoljenja masa presega 7,5 t – do 6 pnevmatik,

– kategorijo N3 – do 12 pnevmatik,
– kategorijo O3 – do 6 pnevmatik,
– kategorijo O4 – do 12 pnevmatik,
– kategorijo M3 – do 6 pnevmatik.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, 

samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične ose-
be, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom 
ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi 
vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen 
njihovih podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: pod-
jetja), ki imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter 
v času oddaje vloge registrirano vozilo na ime vlagatelja. 
Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje pre-
vozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prome-
tu skladno z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco 
za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v medna-
rodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno 
z 32.a členom ZPCP-2 za vsaj eno od naslednjih regi-
striranih gospodarskih dejavnosti:

– cestni tovorni promet,
– mestni in primestni kopenski potniški promet,
– medkrajevni in drug cestni potniški promet.
Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne 

evidence.
Do nepovratne finančne spodbude niso upravičena 

podjetja:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko skla-

da ali ne izpolnjujejo pogodbenih zavez po pogodbah 
sklenjenih z Eko skladom,

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije,

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač 
ali socialnih prispevkov,

– v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in 
zadrug v težavah,

– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

– ki imajo blokiran transakcijski račun.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravo-

časna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo 
Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje 
priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel 
vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če je sicer pravočasno 
vložena vloga nepopolna ali nerazumljiva, pa vložnik 
pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je določila uradna 
oseba, se šteje, da je vloga pravočasna.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti iz-
polnjen ter podpisan obrazec Vloga 83SUB-PN20 v iz-

virniku (obrazec vsebuje tudi izjavo o že prejetih »de 
minimis« pomočeh povezanih družb, ki bo podpisana 
s strani podjetja, ki nastopa kot upravičena oseba ozi-
roma vlagatelj) in obvezne priloge, ki so:

– kopija računa za nakup in montažo pnevmatik 
s specifikacijo, iz katere je razvidna oznaka pnevmatik, 
ter natančnim nazivom in dimenzijami pnevmatik ter 
nazivom pro izvajalca;

– v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in 
za montažo ni bilo izdanega računa, vlagatelj predloži 
interni delovni nalog o montaži, ki vsebuje podatek o re-
gistrski številki vozila, na katero se montaža pnevmatik 
nanaša ali izpis iz poslovnih knjig vlagatelja, iz katerega 
je razviden podatek o porabi časa in vrednosti opravlje-
ne storitve;

– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija 
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke; ne zadostuje 
blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.);

– kopija prometnega dovoljenja za vsa vozila, na 
katera so bile nameščene pnevmatike, ki so predmet 
nepovratne finančne spodbude;

– kopija nalepke energijskega razreda pnevmatike 
skladno z Uredbo (ES) št. 1222/2009 o označevanju 
pnevmatik;

– potrdilo o plačani okoljski dajatvi za pnevmatike, 
kupljene v tujini;

– seznam vozil z nameščenimi pnevmatikami 
83SUB-PN20.

Obvezno prilogo iz zadnje alineje prejšnjega od-
stavka, ki je del razpisne dokumentacije, mora vlagatelj 
elektronsko izpolniti in poslati na e-naslov: pnevma-
tike@ekosklad.si.

Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. V pri-
meru, da bo priložena dokumentacija v tujem jeziku, je 
potrebno predložiti tudi overjen prevod v slovenski jezik.

b) Omejitev glede dodeljevanja pomoči »de mini-
mis«

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po 
tem javnem pozivu veljajo za podjetja pravila o dodelje-
vanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh 
sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Ured-
be Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013).

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena 
podjetju, ne sme preseči 100.000,00 EUR v zadnjih 
treh proračunskih letih.

Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 

neposredno vezana na izvožene količine, na vzposta-
vitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge 
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

– če pomoč daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega,

– podjetjem, ki so v postopku vračanja neupraviče-
no prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU,

– podjetjem v težavah, v skladu s Smernicami 
Skup nosti o državni pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, 
str. 1) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje 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 pomo-
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či 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 
nepovratne finančne spodbude nimajo poravnanih ob-
veznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziro-
ma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do 
Republike Slovenije,

– podjetjem, ki imajo zapadle finančne obveznosti 
do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih za-
vez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom. V obdobju 
desetih let od dneva pogodbene kršitve se nepovratna 
finančna spodbuda, skladno z določbami Javnega razpi-
sa za nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prija-
znejših težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13 
(Uradni list RS, št. 94/13 in 96/13; v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis 23SUB-CTP13), tudi ne dodeli kršiteljem 
pogodbe, na podlagi katere je bila izplačana pomoč 
po javnem razpisu 23SUB-CTP13 in je bil prejemnik te 
pomoči dolžan prejeta sredstva vrniti in plačati pogod-
beno kazen.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej 
prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo 
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, podjetje pa 
mora podati pisno izjavo, ki se nahaja na obrazcu Vloga 
83SUB-PN20, in sicer:

– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno 
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je 
v relevantnem obdobju še kandidiralo za »de minimis« 
pomoč,

– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja,

– vključno s seznamom vseh podjetij, ki z upraviče-
no osebo tvorijo enotno podjetje.

Upravičena oseba, ki se obravnava kot enotno pod-
jetje, pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir dr-
žavne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), ku-
mulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovolje-
ne intenzivnosti ali zneska pomoči.

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazcem 
je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si/gospodar-
stvo. Javni poziv in obrazec lahko vlagatelji tudi naročijo 
pri Eko skladu, j.s. na spodaj navedeni telefonski šte-
vilki, po pošti na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana ali na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu so na voljo po 
tel. 01/241-48-40 in 01/241-48-65 v času telefonskih 

uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu eko-
sklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času 
uradnih ur za stranke.

6. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva 

objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni 
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanem obraz-
cu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko 
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, obve-
zno prilogo Seznam vozil z nameščenimi pnevmatika-
mi 83SUB-PN20 pa mora vlagatelj elektronsko izpolniti 
in elektronsko poslati na e-naslov: pnevmatike@eko-
sklad.si.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, 
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če 
ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne 
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine raz-
pisanih 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 nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no 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 spod-
bude

Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno 
spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne 
vloge z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spod-
bude.

Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 
podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vla-
gatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spod-
bude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve 
vlagatelju.

Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-
položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokonč-
nosti odločbe na transakcijski račun podjetja.

9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v ob-
dobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbu-
de do 5 let po izplačilu nepovratnih sredstev z ogledi, 
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti 
namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost doku-
mentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva 
in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene nenamen-
ske porabe sredstev ali kršitev predpisov, je prejemnik 
spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 
prejema do vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 4261-01/2020-7 Ob-2954/20
Na podlagi 9. člena, v povezavi s petim odstavkom 

14. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (Uradni 
list RS, št. 50/18, 52/18 in 92/20), v skladu z 22. členom 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni 
list RS, št. 13/18) Občina Bovec objavlja
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javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova  

za izračun pavšalnega zneska turistične takse  
v Občini Bovec za leto 2019 in naprej

Poziv novim zavezancem
Občina Bovec poziva zavezance iz druge alinee 

4. člena v povezavi z 9. členom Odloka o turistični taksi 
v Občini Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj 
na območju Občine Bovec) k oddaji podatkov, ki bodo 
osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse 
za leto 2019 in naprej (obračun v letu 2020 in naprej). 
Zavezanci so dolžni podatke vpisati v predpisani prilo-
ženi obrazec in jih do vključno 15. 10. 2020 poslati na 
naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec.

Odlok o turistični taksi v Občini Bovec s popravkom 
ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov so 
v elektronski obliki dostopni na spletni strani Občine 
Bovec: https://obcina.bovec.si/. Za kakršnakoli pojasnila 
smo vam na voljo na tel. 051/361-070 (kontaktna oseba 
Iris Stres).

Občina Bovec
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Št. 2153-9/2006/30(1324-03) Ob-2969/20
V register političnih strank se pri politični stranki 

DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slove-
nije, s kratico imena DeSUS in s sedežem v Ljub ljani, 
Kersnikova ulica 6, ter z matično številko: 5492734000, 
vpiše sprememba zastopnika stranke.

Kot nova zastopnica stranke se vpiše Lidija Štruc, 
roj. 23. 5. 1986, državljanka Republike Slovenije, s stal-
nim prebivališčem: Kajuhova ulica 26, Ljub ljana.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Amortizacije

N 103/2020 Os-2741/20

Pri Okrajnem sodišču v Mariboru je 
na predlog predlagatelja Porsche Leasing SLO d.o.o., 
Verovškova ulica 74, Ljub ljana, MŠ: 5790760000, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj 
o.p. d.o.o. iz Ljub ljane, v teku postopek za razveljavitev 
(amortizacijo) listin, in sicer: štirih bianco menic izdaja-
telja Elpro Lepenik & CO. d.o.o., Ob gozdu 7c, Rogoza, 
2204 Miklavž na Dravskem polju, MŠ: 1121456000, 
izdanih v zavarovanje terjatve predlagatelja iz naslova 
Pogodbe o finančnem leasingu, št. 634514. Navedene 
bianco menice so bile izpolnjene le s podpisom zakoni-
tega zastopnika izdajatelja Elpro Lepenik & CO. d.o.o. 
in z žigom izdajatelja.

Sodišče določa 60-dnevni rok od dneva objave 
tega oklica, v katerem morajo upravičenci iz navedenih 
listin (bianco menic) sodišču priglasiti svoje pravice in 
v katerem se lahko ugovarja zoper predlog za razve-
ljavitev. Imetnika listin se poziva, naj v istem roku listi-
ne predloži sodišču. Če listine v zgoraj določenem roku 
ne bodo predložene sodišču, jih bo sodišče razveljavilo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0884 I 358/2019 Os-2852/20

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
I 358/2019 z dne 3. 9. 2020 dolžniku Antoninu Sapien-
za, Torino, Strada d' Harcourt 18, postavilo začasnega 
zastopnika, odvetnika Gianija Flega iz Kopra. Začasni 
zastopnik je bil dolžniku postavljen na podlagi prvega 
odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), ki določa, 
da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebi-
vališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, neznano. 
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku vse 
do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne 
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 9. 2020

0956 I 609/2020 Os-2811/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ce Mestne občine Ljub ljana, matična št. 5874025000, 
davčna št. 67593321, Mestni trg 1, Ljub ljana, proti 
dolžniku Antonu Jeretina, EMŠO 2410949500099, Tr-
žaška cesta 40, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 
144.252,07 EUR, sklenilo:

Objave sodišč

Razreši se začasni zastopnik odvetnik Primož Ce-
gnar.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tanja 
Cirkvenčič, Ljub ljanska cesta 110, 1230 Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 1. 9. 2020

VL 37342/2019 Os-2895/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Helena Pucelj, Miklošičeva cesta 19, Ljub-
ljana, proti dolžnici Idi Tavzelj, Nadlesk 11, Stari trg pri 
Ložu, ki ga zastopa zak. zast. začasna zastop. Sabina 
Palčič, Pot na Ulako 7/a, Stari trg pri Ložu, zaradi izter-
jave 4.812,13 EUR, sklenilo:

Dolžnici Idi Tavzelj, Nadlesk 11, Stari trg pri Ložu, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Palčič Sabi-
na, Pot na Ulako 7/a, 1386 Stari trg pri Ložu.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 9. 2020

D 107/2018 Os-2699/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 

Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 16. 1. 
2018 umrlem Vončina Vanji, od Karla, roj. 12. 1. 1951, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Grčna 83, državljan RS, 
izven naroka, dne 11. 8. 2020 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se zakoniti dedinji zap. vdovi 
Zoili Rosi Ospina Acevedo, neznanega bivališča, v tem 
postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Kati 
Mininčič, Med ogradami 3, 5250 Solkan, ki bo zastopala 
dedinjo v zapuščinski zadevi D 107/2018, vse dokler de-
dinja ali njeni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 8. 2020

P 49/2020 Os-2853/20
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče 

stranke Darje Trebec, Famlje 35, 6217 Vremski Britof, ki 
jo zastopa Odvetniška pisarna Sikirica d.o.o. iz Sežane, 
zoper toženo stranko Franca-Karla Cetin, rojen 23. 12. 
1925, Celle Bonpland 1241, Buenos Aires, Argentina, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 134 / 2. 10. 2020 / Stran 2107 

sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa odvetnik Miha 
Matijević iz Sežane, zaradi pridobitve lastninske pravice 
s priposestvovanjem (pcto. 2.500,00 €) po predlogu to-
žeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi 
stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, toženi stranki Francu-Karlu Cetinu, rojen 23. 12. 
1925, Celle Bonpland 1241, Buenos Aires, Argentina, 
sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 9. 9. 2020 
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Miha 
Matijevića, Partizanska cesta 101, 6210 Sežana, ki bo 
toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, 
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nasto-
pita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 9. 2020

II N 15/2020 Os-2877/20
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po sodni-

ci Zdenki Marinšek Novak v nepravdni zadevi opr. 
št. II N 15/2020 predlagateljice Republike Slovenije, 
MŠ: 5854814000, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljub-
ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo, Zunanji odde-
lek v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 
Maribor, zoper nasprotne udeležence: Ivan Hudej, ne-
znanega naslova, Ivan Ješovnik, neznanega naslova, 
Ivan Marošek, neznanega naslova, Anton Pečoler, ne-
znanega naslova, Viktor Rotovnik, neznanega naslo-
va, Jurij Šarman, neznanega naslova, Agnes Škorjanc, 
neznanega naslova, Ivan Škorjanc, neznanega naslo-
va, Blaž Verdnik, neznanega naslova, Jurij Vrhnjak, 
neznanega naslova, zaradi pologa za sodni depozit, na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zako-
na o nepravdnem postopku-1 (ZNP-1) sklenilo:

Nasprotnim udeležencem: Ivan Hudej, neznanega 
naslova, Ivan Ješovnik, neznanega naslova, Ivan Ma-
rošek, neznanega naslova, Anton Pečoler, neznanega 
naslova, Viktor Rotovnik, neznanega naslova, Jurij Šar-
man, neznanega naslova, Agnes Škorjanc, neznane-
ga naslova, Ivan Škorjanc, neznanega naslova, Blaž 
Verdnik, neznanega naslova, Jurij Vrhnjak, neznanega 
naslova, se nepravdni zadevi opr. št. II N 15/2020 kot 
začasna zastopnica določi odvetnica Vanja Šuler, Pre-
žihova ulica 17, Ravne na Koroškem.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotne ude-
ležence v zgoraj navedeni nepravdni zadevi dokler na-
sprotni udeleženec (oziroma udeleženci) ali njegov (nji-
hovi) pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziro-
ma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 9. 2020

D 242/2017 Os-2685/20
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrožni sodnici An-

drejki Luznik v zapuščinskem postopku po pokojni Mariji 
Mrak, hčeri Alojza, rojeni 27. 11. 1938, z zadnjim pre-
bivališčem na Petrovem Brdu 7, Podbrdo, umrli 3. 10. 
2017, na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP, ki se v zapuščinskem postopku smiselno 
uporablja na podlagi določbe 163. člena Zakona o de-
dovanju – ZD, dediču Jošku Mraku, katerega prebivali-
šče je neznano, postavilo začasnega zastopnika Roka 
Prezlja, odvetnika v Tolminu, Pod klancem 9.

Začasni zastopnik bo zastopal dediča v tej zapu-
ščinski zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov 

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da mu je postavil skrbnika.

Po poteku enega leta od objave oklica bo sodi-
šče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave 
postav ljenega začasnega zastopnika in podatkov, s ka-
terimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 8. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 224/2019 Os-2898/20
Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski posto-

pek po pokojnem Alojzu Horvat, roj. 3. 9. 1872, nazadnje 
stan. Grdanjci 30, Samobor, Republika Hrvaška, ki je 
umrl 5. 6. 1961.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 9. 2020

D 215/2019, D 309/2019 Os-2702/20
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pokojnem Mišič Stanislavu, sinu Ivana, roj. 29. 9. 
1941, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem 
v Kočevju, Ljub ljanska cesta 9, umrlem 2. 7. 2019 
v Rad ljah ob Dravi ter zapuščinski postopek po po-
kojnem Mišič Milanu, sinu Ivana, roj. 3. 5. 1951, drž. 
Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Kočevju, 
Trg Svetega Jerneja 2, umrlem 11. 11. 2019 v Kočevju.

Zapustnika nimata dedičev prvega dednega reda, 
njuna dediča drugega dednega reda pa sta se dediščini 
odpovedala. Tako po zakonitem dednem redu pridejo 
v poštev za dedovanje dediči tretjega dednega reda, to 
so potomci pred zapustnikoma umrlih dedov in babic 
(strici in tete, bratranci in sestrične zapustnikov oziroma 
njihovi potomci). Vendar pa so ti sodišču neznani, zato 
sodišče poziva s tem oklicem vse dediče tretjega dedne-
ga reda pokojnih Mišič Stanislava in Mišič Milana, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu 
RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in spletni strani 
tukajšnjega sodišča javijo ter uveljavljajo svojo pravico 
do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo 
ta zapuščinska postopka v skladu z Zakonom o dedo-
vanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 8. 2020

III D 1835/2017 Os-2664/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Mrak Sonji, hčerki Mrak Petra, ro-
jeni dne 31. 8. 1953, EMŠO 3108953505424, umrli 2. 4. 
2017, stan. Ulica bratov Komel 58, Ljub ljana, državljanki 
Republike Slovenije.

Po pokojni ni znanih podatkov o osebah, ki bi prišli 
v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim de-
dičem se ni javil nihče.
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Morebitne upnike po pok. Mrak Sonji obveščamo, 
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obve-
znostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahte-
vajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vloži-
tvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 7. 2020

I D 1255/1990 Os-2679/20
V zapuščinski zadevi po pokojni Jeri Brodnik, rojeni 

25. 2. 1910, umrli 16. 9. 1990, nazadnje stanujoči Roška 
cesta 3, Ljub ljana, državljanki SFRJ in RS, gre za za-
puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
sledeči oklic neznanim upnikom.

Po do sedaj znanih podatkih v zapuščino sodi le 
nepremičnina – parcela 447, katastrska občina 1727 
Poljansko predmestje. V postopku ni prijavljenih terjatev.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino ter, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapu-
stnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 8. 2020

D 77/80 Os-2700/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za 

izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pok. Mervič 

Francu, od Blaža, roj. 22. 7. 1899, z zadnjim stalnim 
prebivališčem v Pod vinogradi 61, Nova Gorica, ki je 
umrl dne 29. 1. 1980.

Kot zakonita dedinja je bila na podlagi sklepa o de-
dovanju Temeljnega sodišča v Novi Gorici, enota v Novi 
Gorici, opr. št. D 77/80 z dne 22. 2. 1980, za zakonito 
dedinjo razglašena zap. vdova Mervič Jožefa, roj. Kor-
šič, ki je pokojna, po njej ni bil izveden zapuščinski po-
stopek, njeni dediči pa sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 6. 2020

D 95/1966 Os-2695/20
Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski posto-

pek po pokojni Tereziji Kanalec, pokojnega Lovrenca, 
rojena leta 1881, Gradnikova 9/36, Tolmin, ki je umrla 
6. 2. 1938.

V njeno zapuščino sodi tudi:
– skupni delež pri nepremičninah, parc. št.: 1227/1, 

1227/2, 1225/1, 457, 465, 454/2, 455, 456, 469/2, 
1235/13, 1235/14, 1235/15, 1235/16, 1235/17, 1235/18, 
1235/19, 1235/20, 1235/7, 1235/8, 1239/3, 1239/4, 
1240/3, 1240/4, 475, 474/2, 474/1, 477/4, 477/3, 417, 
269, 105, 194/1, 99/2, 486/2, 1237/5, 1237/6, 467/14, 
467/16, 467/15, 1237/4, 467/11, 887/1, 865, 698, 1200, 
1202, 1247, 1246, 556/2, 1249, 1244/1, 86/1, 86/2, 
1236/3, 1236/4, 1236/5, 1243, 1286/1, 1286/2, vse 
k.o. 2248 Tolmin;

– skupni delež pri nepremičninah, parc. št.: 
354/139, 354/138, 354/137, 354/133, 354/132, 354/131, 
437/13, 488/6, 132/8, vse k.o. 2234 Zatolmin;

– skupni delež pri nepremičnini, parc. št. 194/2, 
k.o. 2248 Tolmin;

– skupni delež do 5/100 pri nepremičnini, parc. 
št. 83/1, k.o. 2248 Tolmin.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po za-
konu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri 
čemer pa sodišče nima vseh podatkov o teh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 18. 8. 2020
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Drugo preklicujejo

ARTCOM TRANS d.o.o., Ulica 9. maja 15, Nova 
Gorica, izvod licence, št. GE009723/05255/005, za to-
vornjak, reg. št. GO CA-444, veljavnost do 25. 4. 2023. 
gny‑342147

Berginc Sarah, Cesta IX. korpusa 11, Ajdovščina, 
spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje ce-
stnega prevoza blaga, št. 802101, izdajatelj Ministrstvo 
za infrastrukturo, leto izdaje 2016. gnz‑342146

BOJAN TRANS d.o.o., Pokopališka ulica 15, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE010101/08214/001, za vozilo 
reg. št. LJ20-IID, veljavnost do 17. 9. 2023. gnw‑342124

FORBIZ d.o.o., Struževo 88, Kranj, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500050595000, izdal Cetis 
Celje d.d., na ime Uroš Peternel. gnw‑342149

Gestrin Goya, Vogelna 8, Ljub ljana, izkaznico voj-
nega veterana, izdano na ime Radojka Japelj Bizjak. 
gnc‑342144

HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o., Letališka 
cesta 17, Ljub ljana, štampiljko z osebnim podpisom 
Boštjan Furlan. gnx‑342123

Jakob Vrečko s.p., Šaranovičeva ulica 6B, Celje, 
izvod licence, št. GE010752/08494/002, za tovorno vo-
zilo, reg. št. LJ15-LKA, veljavnost do 6. 6. 2024, izdana 
na IAT INT d.o.o. gni‑342138

Jakob Vrečko s.p., Šaranovičeva ulica 6B, Celje, 
izvod licence, št. GE010752/08494/003, za tovorno, vo-
zilo, reg. št. LJ57-PUP, veljavnost do 6. 6. 2024, izdana 
na IAT INT d.o.o. gnh‑342139

JAKSETIČ MATJAŽ d.o.o., Ulica Niko-
la Tesla 18, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznika, 
št. 013318/AĆ22-2-123/2018, izdano na ime Marko Br-
kić, veljavnost od 8. 1. 2018 do 31. 5. 2019, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnu‑342151

JAKSETIČ MATJAŽ d.o.o., Ulica Niko-
la Tesla 18, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznika, 
št. 016609/BGD22-2-3919/2019, izdano na ime Borislav 
Jovčić, veljavnost od 15. 7. 2019 do 14. 7. 2022, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnt‑342152

JAKSETIČ MATJAŽ d.o.o., Ulica Niko-
la Tesla 18, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznika, 
št. 016609/BGD22-2-4004/2019, izdano na ime Borislav 
Jovčić, veljavnost od 12. 7. 2019 do 14. 7. 2022, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns‑342153

JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjurju 24, 
Šentjur, potrdilo za voznika, št. 05019610, izdano na 
ime Bjelić Besim, veljavnost od 31. 7. 2019 do 9. 1. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnr‑342154

JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjurju 24, 
Šentjur, potrdilo za voznika, št. 05019612, izdano na 
ime Haskić Minnet, veljavnost od 31. 7. 2019 do 2. 8. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnq‑342155

JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjurju 24, 
Šentjur, potrdilo za voznika, št. 05017083, izdano na 
ime Bjelić Besim, veljavnost od 1. 1. 2019 do 30. 7. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnp‑342156

JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjurju 24, 
Šentjur, potrdilo za voznika, št. 05006355, izdano na 

Preklici

ime Kulaš Munir, veljavnost od 22. 1. 2015 do 30. 7. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gno‑342157

JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjurju 24, 
Šentjur, potrdilo za voznika, št. 05019612, izdano na 
ime Haskić Minnet, veljavnost od 31. 7. 2019 do 2. 8. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnn‑342158

JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjurju 24, 
Šentjur, potrdilo za voznika, št. 05017083, izdano na 
ime Bjelić Besim, veljavnost od 1. 1. 2019 do 30. 7. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnm‑342159

JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjurju 24, 
Šentjur, potrdilo za voznika, št. 05019610, izdano na 
ime Bjelić Besim, veljavnost od 31. 7. 2019 do 9. 1. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnl‑342160

JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjurju 24, 
Šentjur, potrdilo za voznika, št. 05006355, izdano na 
ime Kulaš Munir, veljavnost od 22. 1. 2015 do 30. 7. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnk‑342161

JURJEVEC MATJAŽ S.P., Spodnje Pobrež-
je 7A, Rečica ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500001974002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Matjaž Jurjevec. gng‑342140

LOGIGO d.o.o. – v stečaju, Cesta IX. korpusa 82A, 
Solkan, licenco, št. 014273. gnf‑342141

Muratović Muhamed, Kregarjevo 8, Stahovi-
ca, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-07/484, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 
2007. gnx‑342148

OKIĆ TRANSPORTI d.o.o., Dunajska 
cesta 10, Ljub ljana, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500059820000, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Šukara Radenko. gnd‑342143

Omahen Marjan, Gradiške Laze 19, Šmartno pri Li-
tiji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000167002, 
izdal Cetis Celje d.d. gne‑342142

Pogorelec Drago, Čebelarska 28, Ljub ljana, izvod 
licence, št. 013895/001, za vozilo Pasat – Wolksvagen, 
reg. št. SG-H2-771, veljavnost do 29. 7. 2020, izdan na 
Inter-Es d.o.o. gnb‑342145

PREVOZNIŠTVO ROGAN d.o.o., Gorenje 104, Sta-
ra Cerkev, izvod licence, št. 016101/015, za vozilo MAN, 
reg. št. LJ-IP-388, veljavnost do 28. 10. 2022. gnv‑342150

Progar Darko, Vregova 5, Ljub ljana, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500005916002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnj‑342137

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, potrdilo za voznika 
št. 014776/BGD59-2-3922/2019, izdano na ime Đuro-
vić Aleksandar, veljavnost od 8. 7. 2019 do 30. 8. 
2020, izdajatelj Obrno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnv‑342125

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, potrdilo za voznika 
št. 014776/RB59-3-3654/2018, izdano na ime Kljajić 
Goran, veljavnost od 24. 7. 2018 do 18. 10. 2018, izda-
la Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnu‑342126

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, potrdilo za voznika 
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št. 014776/RB59-2-5146/2018, izdano na ime Kljajić 
Goran, veljavnost od 18. 10. 2018 do 31. 8. 2020, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnt‑342127

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, potrdilo za voznika 
št. 014776/AĆ59-2-5829/2018, izdano na ime Krstić 
Grade, veljavnost od 28. 11. 2018 do 31. 12. 2019, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns‑342128

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, potrdilo za voznika 
št. 014776/RB59-2-3827/2018, izdano na ime Krstić 
Grade, veljavnost od 3. 8. 2018 do 13. 10. 2018, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr‑342129

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, potrdilo za voznika 
št. 014776/RB59-2-3450/2018, izdano na ime Mar-
čićev Nenad, veljavnost od 10. 7. 2018 do 31. 5. 2020, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnq‑342130

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, potrdilo za voznika 
št. 014776/SŠD59-2-493/2018, izdano na ime Osma-
nović Maid, veljavnost od 19. 1. 2018 do 21. 12. 2018, 

izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnp‑342131

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, potrdilo za voznika 
št. 014776/BGD59-2-3714/2019, izdano na ime Tale-
tović Admir, veljavnost od 24. 6. 2019 do 22. 6. 2020, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gno‑342132

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, izvod licence skupno-
sti št. 014776/006, za vozilo z reg. št. KR FN-343. 
gnn‑342133

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, izvod licence skupno-
sti št. 014776/003, za vozilo z reg. št. SG FK-448. 
gnm‑342134

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, izvod licence skupno-
sti št. 014776/002, za vozilo z reg. št. MB DR-284. 
gnl‑342135

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, izvod licence skupno-
sti št. 014776/001, za vozilo z reg. št. MB AK-242. 
gnk‑342136
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