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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na
podlagi 81. člena Zakona 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
in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13 in 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, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20
– ZIPRS2122), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 13. člena
Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17)
ter 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči
strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin
za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev
v študijskem letu 2020/21
1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev,
zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s
prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih
šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih, dijaških
domovih in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske
otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem
programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, vpisanih
v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja (v nadaljevanju: strokovni delavci), in so
v študijskem letu 2020/21 vpisani v naslednje študijske
programe oziroma program za izpopolnjevanje:
A.
– študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

– študijski program za izpopolnjevanje specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok
s posebnimi potrebami, usmeritveni modul B za delo z
osebami z motnjami v duševnem razvoju, Pedagoška
fakulteta Univerze v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega
učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
– študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole (ali biološki del
ali kemijski del ali fizikalni del), Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
B.
– študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, smer izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š), Filozofska fakulteta Univerze
v Ljubljani
C.
– pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
– pedagoško andragoško izobraževanje (PAI), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne
delavce v osnovnih in srednjih šolah, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
– pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
– pedagoško-andragoško izobraževanje, Filozofska
fakulteta Univerze v Mariboru
– pedagoško-andragoška izobrazba za področje
glasbe, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
– program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s
srednjo izobrazbo, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija
in umetniška gimnazija Ljubljana
D.
– magistrski enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje anglistika, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje anglistika, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
– magistrski enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje nemščina, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje nemščina, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje francoščina, Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani
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– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje italijanščina, Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani
– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje poučevanje angleščine, Filozofska
fakulteta Univerze v Mariboru
– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje nemščina kot tuji jezik, Filozofska
fakulteta Univerze v Mariboru
– magistrski enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje italijanistika, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem
E.
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo)
– Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– magistrski študijski program druge stopnje izobraževalno računalništvo – Fakulteta za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje računalništvo in informacijske tehnologije – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje računalništvo in informatika – Fakulteta za računalništvo in
informatiko Univerze v Ljubljani ali Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze
na Primorskem
– magistrski študijski program druge stopnje poslovna informatika – Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje
– magistrski študijski program druge stopnje management informatike in elektronskega poslovanja – Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje organizacija in management informacijskih sistemov – Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje informatika v sodobni družbi – Fakulteta za informacijske
študije v Novem mestu
– magistrski študijski program druge stopnje družboslovna informatika – Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico
do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali
šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje,
določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.
2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.
2.1. Pogoji za pridobitev subvencije za študijske
programe za izpopolnjevanje oziroma magistrske študijske programe, navedene pod alinejo A, B in E prve
točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2020/21 vpisani v študijski
program za izpopolnjevanje 1. A. ali 1. B. točke razpisa
oziroma v magistrski študijski program 1. E. točke razpisa, s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega
delavca v vzgoji in izobraževanju,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa s strani pravne osebe oziroma
šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
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2.2. Pogoji za pridobitev subvencije za študijske
programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo C prve točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2020/21 vpisani v študijski
program za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje, naveden v 1. C. točki razpisa, s katerim
bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za delovno mesto,
na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa za izpopolnjevanje oziroma
programa za izpopolnjevanje s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v
celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
2.3. Pogoji za pridobitev subvencije za magistrske
študijske programe, navedene pod alinejo D prve točke
razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2020/21 vpisani v magistrski
študijski program iz 1. D. točke tega razpisa,
– imajo zaključen univerzitetni študijski program
prevajalski študij ali univerzitetni študijski program prevajanje in tolmačenje,
– za namen financiranja šolnine študijskega programa, za katerega kandidirajo na tem razpisu, niso prejeli
subvencije šolnine s strani ministrstva,
– za namen financiranja šolnine študijskega programa, za katerega kandidirajo na tem razpisu, niso prejeli
sredstev s strani druge pravne osebe oziroma šolnina iz
teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 220.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2021 na ukrepu 3311-11-0025 Podporne aktivnosti, na proračunski postavki 715310 Izobraževanje
učiteljev, na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom.
Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.
Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki
je vpisan v študijski program za izpopolnjevanje v skladu s 1. A. točko razpisa oziroma v magistrski študijski
program v skladu s 1. D. ali 1. E. točko razpisa znaša
65 odstotkov šolnine tega programa. Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki je vpisan v študijski
program za izpopolnjevanje oziroma v program za izpopolnjevanje v skladu s 1. B. in 1. C. točko razpisa znaša
40 odstotkov šolnine tega programa.
Subvencija šolnine se lahko zmanjša, če je kandidat za namen financiranja šolnine že prejel sredstva od
pravne osebe. V tem primeru se v skladu z namenom
razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek
dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne
osebe ne presega šolnine za študijski program.
4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo
na razpis študijskih pomoči v študijskem letu 2020/21,
ki je del razpisne dokumentacije,
– uradno potrdilo o vpisu v študijski program za
izpopolnjevanje, magistrski študijski program oziroma
v program za izpopolnjevanje ali fotokopijo pogodbe o
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izobraževanju in morebitnih aneksov k pogodbi o izobraževanju za program, za katerega želi kandidat pridobiti
subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik študijskega programa za izpopolnjevanje, magistrskega študijskega programa oziroma programa za izpopolnjevanje,
za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju in morebitnih aneksov k
pogodbi o izobraževanju za program, za katerega želi
kandidat pridobiti subvencijo ali fotokopija položnice o
plačilu šolnine ali potrdilo fakultete oziroma Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana o višini šolnine
v študijskem letu 2020/21),
– dokazilo o višini financiranja šolnine študijskega
programa za izpopolnjevanje, magistrskega študijskega programa oziroma programa za izpopolnjevanje v
primeru, da je/bo kandidat prejel sredstva za namen
financiranja šolnine od pravne osebe, in
– fotokopijo dokazila (listine) o izobrazbi kandidata.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji
razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in oprem
ljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči
2020/21«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
kandidata, najkasneje do 14. 1. 2021. Prijava se šteje
za pravočasno, če najkasneje do 14. 1. 2021 prispe v
vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan
prijave, tj. 14. 1. 2021.
Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in
bodo zavržene.
6. Odpiranje vlog, preverjanje popolnosti vlog in
izpolnjevanja razpisnih pogojev
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo predvidoma
dne 18. 1. 2021 v prostorih ministrstva potekalo nejavno
odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije.
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo
popolnost. Vloga je formalno popolna, če so predloženi
vsi dokumenti, določeni kot obvezni v 4. točki razpisa. V
primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pisno
pozvala k dopolnitvi.
Ob morebitnih netočnih, nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna
komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je
določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo dopolnjene
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo zavržene.
Pravočasne in formalno popolne vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali relevantnih osnovnih pogojev za prijavo iz 2. točke razpisa, ali bodo vsebovale netočne, nejasne oziroma nepopolne podatke v bistvenih
elementih prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne
komisije ne bo ustrezno dopolnil, bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga Komisije za študijske pomoči s sklepom odločil minister za izobraževanje, znanost in šport.
7. Merila za dodelitev sredstev
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo
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več popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva
razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu
dodeli sorazmerno nižji delež subvencije.
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo
manj popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu dodeli sorazmerno višji delež subvencije, vendar
za študijske programe izpopolnjevanja iz točke 1. A.,
1. D. in 1. E. ne več kot 75 odstotkov šolnine programa
in za študijske programe izpopolnjevanja oziroma za
program za izpopolnjevanje iz točke 1. B. in 1. C. ne več
kot 50 odstotkov šolnine programa.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od zaključka
razpisa.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se,
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da predmetni javni
razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli
prekliče.
9. Sklenitev pogodb
Na podlagi sklepa o izbiri bo ministrstvo izbrane
prijavitelje pozvalo k sklenitvi pogodbe o subvencioniranju izobraževanja. Če se po izdanem sklepu ugotovi
dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega
razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji
znano, ministrstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe.
Štiri izvode podpisanih pogodb bo prejemnik subvencije
moral v predpisanem roku vrniti na naslov: Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika
s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je pogoj za
izvršitev sklepa, sicer se šteje, da je prijavo za pridobitev
subvencije umaknil.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandidatom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če
se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva,
se šteje, da odstopa od prijave.
10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subvencijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devetdesetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju
izobraževanja.
Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogodbenih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo. Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti do vračila.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo
razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na spletni
strani
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/?tender-type-20430=2. Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič (tel. 01/400-53-27) ali
Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali pišete na elektronski
naslov katis.mizs@gov.si.
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V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporab
ljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 6316-16/2020-7

Ob-3447/20

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19,
78/20 in 145/20), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07,
9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) ter
na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z
dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z
dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018,
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019,
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z
dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019,
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020,
6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020,6319-2/2013-59 z
dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020 in
6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje raziskovalnih projektov
za leto 2021
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih
projektov:
a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: temeljni projekti) in manjših aplikativnih razi
skovalnih projektov (v nadaljevanju: aplikativni projekti)
b. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: podoktorski
temeljni projekti; podoktorski aplikativni projekti)
c. manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti – Program AD)
d. večjih temeljnih in večjih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: večji projekti).
3. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a in b tega javnega razpisa znaša
16.400.000,00 EUR. Pri izvedbi javnega razpisa se pri
dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah
na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med
znanstvenimi vedami v letu 2021 okvirno ohranja glede
na razmerje v letu 2020.
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo
točke 2.c tega javnega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo
točke 2.d tega javnega razpisa znaša 1.600.000,00 EUR.
Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva
sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem
načrtu agencije.
3.1. Razrez okvirnih letnih sredstev v višini
16.400.000,00 EUR po znanstvenih vedah:
Znanstvene
vede

Razmerje
Razmerje sredstev
sredstev v 2020 na javnem razpisu
(v %)
(v %)

Naravoslovno-
matematične
vede

21,1

21,9

Tehniške vede

27,9

28,2

Medicinske
vede

13,7

13,4

Biotehniške
vede

11,3

10,4

Družboslovne
vede

10,7

10,4

Humanistične
vede

15,3

15,7

SKUPAJ

100,0

100,0

Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih okvirno 10 % sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji
morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno
navesti, kateremu cilju trajnostnega razvoja sledi predlog raziskovalnega projekta.
Seznam ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost:
1. Odprava revščine
2. Odprava lakote
3. Zdravje in dobro počutje
4. Kakovostno izobraževanje
5. Enakost spolov
6. Čista voda in sanitarna ureditev
7. Cenovno dostopna in čista energija
8. Dostojno delo in gospodarska rast
9. Industrija, inovacije, infrastruktura
10. Zmanjšanje neenakosti
11. Trajnostna mesta in skupnosti
12. Odgovorna poraba in proizvodnja
13. Podnebni ukrepi
14. Življenje v vodi
15. Življenje na kopnem
16. Mir, pravičnost in močne institucije
17. Partnerstva za doseganje ciljev
Krajši opisi ciljev trajnostnega razvoja s tematskimi
polji oziroma raziskovalnimi področji so objavljeni na
spletnih straneh (Kazalniki (stat.si)).
Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so objavljeni na spletnih straneh agencije.
3.2. Višina (so)financiranja
Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR.
Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko
odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.
Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela
projekta to pomeni okvirno 3069 letnih ur cenovnega
razreda A (1535 za projekte v vrednosti 50.000 EUR),
2726 letnih ur cenovnega razreda B (1363 za projekte
v vrednosti 50.000 EUR), 2384 letnih ur cenovnega
razreda C (1192 za projekte v vrednosti 50.000 EUR),
2139 letnih ur cenovnega razreda D (1070 za projekte
v vrednosti 50.000 EUR), 1942 letnih ur cenovnega
razreda E (971 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali
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1779 letnih ur cenovnega razreda F (889 za projekte v
vrednosti 50.000 EUR).
Temeljni raziskovalni projekti – Program AD
bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno
100.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 3069 letnih ur cenovnega razreda A, 2726 letnih ur cenovnega razreda B,
2384 letnih ur cenovnega razreda C, 2139 letnih ur cenovnega razreda D, 1942 letnih ur cenovnega razreda E
ali 1779 letnih ur cenovnega razreda F.
Večji projekti bodo financirani v letnem finančnem
obsegu okvirno 200.000 EUR. Preračunano v efektivne
ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 6139
letnih ur cenovnega razreda A, 5451 letnih ur cenovnega
razreda B, 4769 letnih ur cenovnega razreda C, 4278
letnih ur cenovnega razreda D, 3884 letnih ur cenovnega razreda E ali 3557 letnih ur cenovnega razreda F.
Temeljne projekte, temeljne raziskovalne projekte
– Program AD in večje temeljne projekte bo agencija
financirala do 100 % utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte in večje aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75 % utemeljenih stroškov projekta.
Obseg podoktorskega projekta je 1700 letnih efektivnih
ur raziskovalnega dela (1 FTE) cenovne kategorije B,
pri čemer znaša sofinanciranje aplikativnega podoktorskega projekta s strani agencije 1275 letnih efektivnih ur
raziskovalnega dela (0,75 FTE) cenovne kategorije B.
Prijavitelj večjega aplikativnega projekta, aplikativnega projekta oziroma aplikativnega podoktorskega
projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % utemeljenih
stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta
(pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje
izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur
raziskovalnega dela ob začetku financiranja. Projektov
ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju.
Sofinancer večjega aplikativnega projekta in aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10 % obsega projekta, ki
ga financira agencija, razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta.
Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi
urami raziskovalnega dela, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z
določili Uredbe o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in
razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,
15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20), financirala
posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve
za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih ur razi
skovalnega dela letno. Minimalna letna obremenitev
raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča
RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s
170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče
RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta
je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu
tudi 0 ur.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih
raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani
v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija
ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravil-
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nik). Temeljne raziskovalne projekte – Program AD in večje projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.
Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična
RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu
in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.
Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter
ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne
subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del
raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko
prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
5. Cilji javnega razpisa
5.1. Cilj javnega razpisa je izbor:
– manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih
projektov
– podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov
V okviru vsake vede mora biti za podoktorske projekte dodeljenih vsaj 10 % sredstev glede na obseg
financiranja izbranih prijav v okviru vede. Vsaj 30 %
sredstev za projekte v okviru vede tehnika, vsaj 20 % v
okviru vede biotehnika, vsaj 10 % v okviru vede družboslovje ter vsaj 5 % v okviru ved naravoslovje in medicina,
mora biti dodeljenih za aplikativne projekte. Vsaj 20 %
odobrenih sredstev na razpisu mora biti dodeljenih za
projekte, katerih nosilci so mladi doktorji (največ 10 let
po letu zagovoru doktorata).
Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih
največ 10 % za vse vede skupaj (predvsem v klinični
medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini
50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na
spodnjem robu seznama odobrenih.
Na medicinskih vedah morajo klinične raziskave
izkazovati udeležbo zdravstvenih zavodov/učnih ustanov vsaj v višini 30 % raziskovalnih ur. Pri vsaki prijavi
projekta, kjer prijavitelj izbere, da raziskave potekajo na
področju klinične medicine, mora prijavitelj posebej utemeljiti, da gre za klinično naravnan projekt, kar preveri
in potrdi ali zavrne mednarodni panel v okviru ocenjevalnega postopka.
5.2. Cilj javnega razpisa je tudi izbor:
– temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD.
Na raziskovalno vedo se v izhodišču odobrita dva
najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z
istega področja znotraj vede.
V primeru, da projekt, prijavljen v okviru Programa AD, v tem okviru ni izbran, se lahko uvrsti v izbor
temeljnih raziskovalnih projektov skladno z določili, ki
veljajo za izbor teh projektov.
5.3. Cilj javnega razpisa je tudi izbor:
– večjih projektov.
Večji aplikativni projekti obvezno vključujejo najmanj tri po tipu (glede na status) različne RO (raziskovalni zavod, univerzo oziroma samostojni visokošolski
zavod in gospodarsko družbo) in izkazujejo sofinanciranje. Večji temeljni projekti obvezno vključujejo najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski
RO (raziskovalni zavod ali univerzo oziroma samostojni
visokošolski zavod ali gospodarsko družbo). V izbor za
sofinanciranje se uvrstita:
– dva najbolje ocenjena večja projekta v okviru naravoslovnih ved;
– dva najbolje ocenjena večja projekta v okviru
tehniških ved;
– en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru medicinskih ved;
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– en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru biotehniških ved;
– en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru družboslovnih ved;
– en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru humanističnih ved.
Večjih projektov se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH in švicarsko agencijo SNSF ter na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko
agencijo FWF, poljsko agencijo NCN in češko agencijo
GACR. Večjih projektov se ne prijavlja kot interdisciplinarne raziskave.
6. Pogoji
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske temeljne in
aplikativne projekte so določeni v Zakonu o raziskovalni
in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za
razpise (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list
RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih
za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so objavljeni
na spletni strani agencije.
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne raziskovalne projekte – Program AD so določeni
v Metodologiji.
6.1. Pogoji za večje projekte, temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske (temeljne in aplikativne)
projekte
6.1.1. Osnovni pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Večji projekt, temeljni in aplikativni projekt izvaja
projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.
Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj
v skladu s 4. točko javnega razpisa. Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih
raziskovalnih organizacijah, mora imeti prijavitelj z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan
dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta
sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni
obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med
izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO
v posameznem letu tudi 0 ur. V primeru, da je projekt
odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči
ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih RO, kar mora
navesti že ob prijavi – tč. 28 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).
Prijavitelj aplikativnega projekta, večjega aplikativnega projekta in podoktorskega aplikativnega projekta
mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov
projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.
Vodja projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
ki jo vodi agencija. Prijavitelj mora za vodjo projekta, ki še nima številke raziskovalca, izpolniti obrazec
ARRS-ZOP-02-2018-1, ki mu je obvezno treba priložiti
Izjavo o nameri zaposlitve.
Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom
začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt, pri katerem je bil vodja projekta.
Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, ki ga je vodil, je
na predhodnem razpisu (ki je bil izveden v enofaznem
postopku) v postopku ocenjevanja prejel manjše število
točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh
ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen pravilnika.
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Na javnem razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu
za oddajo prijave vodje največ enega projekta, v to
omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom
za zaključek izvajanja projekta iz 104. člena pravilnika.
V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139. in 146. člena
pravilnika ter nov projekt, prav tako se vanjo ne štejejo
projekti iz 145. člena pravilnika, ki se sofinancirajo v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno.
Mladi doktor je tisti raziskovalec, pri katerem je na
dan izteka roka za oddajo prijav na javni razpis poteklo
največ deset let po letu zagovora njegovega prvega
doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi
doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec –
podoktorand. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj
za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po
letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla
več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata v obdobju
1. 1. 2018 – zaključka javnega razpisa). Podoktorand
mora imeti opravljen zagovor doktorata do 12. 2. 2021.
Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka
upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad
tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi
bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti,
določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in
zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh
mesecev.
Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali
je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na
začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega
projekta.
V okviru javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega
projekta.
6.1.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH
in švicarsko agencijo SNSF ter na podlagi sporazuma
CEUS z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN
in češko agencijo GACR
6.1.2.1. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo
projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo
NKFIH in švicarsko agencijo SNSF
Na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH
in švicarsko agencijo SNSF lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z madžarskimi oziroma švicarskimi
raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v madžarskih oziroma
švicarskih raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta.
Madžarski oziroma švicarski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa NKFIH
oziroma SNSF pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo
zahteva NKFIH oziroma SNSF. Skupni projekt se lahko
(so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in
NKFIH oziroma SNSF. V primeru sofinanciranja s strani
NKFIH mora obseg sredstev NKFIH biti manjši od obsega slovenskega dela. Projekti, ki so prijavljeni na podlagi
sporazuma z navedenima partnerskima agencijama, so
lahko le manjši temeljni raziskovalni projekti, kot so opredeljeni v točki 2.a javnega razpisa.
6.1.2.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo
projekt na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN in češko agencijo GACR
Na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko agencijo
FWF, poljsko agencijo NCN in češko agencijo GACR
lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi, poljskimi oziroma češkimi raziskovalci (razi-
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skovalci, ki delajo v avstrijskih, poljskih oziroma čeških
raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot
"vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Slovenski raziskovalci lahko oddajo prijavo z:
– avstrijskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno
dokumentacijo na FWF, kot jo zahteva FWF
– poljskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno
dokumentacijo na NCN, kot jo zahteva NCN
– češkimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno
dokumentacijo na GACR, kot jo zahteva GACR
– avstrijskimi in poljskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na FWF in NCN, kot jo
zahtevata FWF in NCN
– avstrijskimi in češkimi raziskovalci, ki hkrati poš
ljejo prijavno dokumentacijo na FWF in GACR, kot jo
zahtevata FWF in GACR
– poljskimi in češkimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo
prijavno dokumentacijo na NCN in GACR, kot jo zahtevata NCN in GACR.
Skupni projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in partnerska agencija, kadar
sodelujeta dve agenciji, oziroma agencija in obe partnerski agenciji, kadar sodelujejo tri agencije. V primeru, ko
projekt financirata dve agenciji, mora biti obseg financiranja slovenskega izvajalca najmanj 40 % sredstev
celotnega projekta. V primeru, ko projekt financirajo tri
agencije, mora biti obseg financiranja slovenskega izvajalca najmanj 25 % sredstev celotnega projekta. Projekti,
ki so prijavljeni na podlagi sporazuma z navedenimi
partnerskimi agencijami so lahko le manjši temeljni razi
skovalni projekti kot so opredeljeni v točki 2.a javnega
razpisa.
Prijavitelji, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo
NCN oziroma češko agencijo GACR, predložijo tudi izpolnjen podpisan in žigosan obrazec Preglednico stroškov za prijave v okviru CEUS: ARRS-RPROJ-CEUS-
STROSKOVNIK-20 – CEUS.xlsl
6.1.2.3. Skupne določbe za prijavitelje, ki prijavljajo
projekt na podlagi sporazumov s partnerskimi agencijami
Prijava skupnega projekta je sestavljena iz skupnega znanstvenega opisa projekta, ki opisuje znanstvene
prispevke posameznih partnerjev. Izračuni stroškov morajo biti navedeni ločeno za vsak nacionalni del projekta
in morajo upoštevati smernice partnerske agencije za
financiranje. V primeru odobritve skupnega projekta,
bo projektne dele financirala agencija in partnerska/i
agencija/i v skladu s svojimi predpisi.
Po zaključenem postopku ocenjevanja agencija o
rezultatih ocenjevalnega postopka obvesti partnersko/i
agencijo/i, ki po obravnavi na svojih organih odločanja
posreduje/ta potrditev odločitve agencije ali obrazloženo
zavrnitev. Vsaka partnerska agencija o izidu ocenjevalnega postopka obvesti prijavitelje svojega nacionalnega
dela skupnega projekta.
Če vstopni pogoji ene od sodelujočih agencij niso
izpolnjeni, se šteje, da so prijavo zavrnile vse sodelujoče agencije.
V primeru, da bo uspešnost prijav na javni razpis
(število odobrenih projektov glede na prejete prijave)
večja od 20 %, se na podlagi dogovora med partnerskimi
agencijami, prijave, ki so slabše uvrščene od prijav, ki
se uvrstijo med navedenih 20 % prijav ob upoštevanju
v odstotku določene vrednosti razmerja ocene prijave
glede na najvišjo možno oceno posamezne prijave, ne
uvrstijo v izbor za sofinanciranje.
6.1.2.4. Sodelovanje s poljskimi raziskovalci
Vodja poljskega dela raziskovalnega projekta mora
v skladu z vstopnimi pogoji poljske agencije NCN odda-
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ti prijavo na vzporedni razpis poljske agencije NCN do
31. 12. 2020. Za izpolnjevanje vstopnih pogojev pri poljski agenciji NCN, mora biti do 31. 12. 2020 oddana tudi
prijava, ki jo odda slovenski vodja projekta pri agenciji.
6.1.3. Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja projekta in člani projektnih skupin morajo
imeti za izvajanje projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti
RO, ki izvaja projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca. Ob podpisu pogodbe mora imeti vodja projekta
najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela
(0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen
mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih
virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri
projektu lahko sodelujejo le z 0 urami) mora ob podpisu
pogodbe sodelovati z najmanj 17 prostimi efektivnimi
urami raziskovalnega dela (0,01 FTE) na letni ravni.
Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh
mesecih od sklepa o izboru projektov, razen pri zamiku
začetka sofinanciranja. Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
6.1.4. Raziskovalna uspešnost vodij projektov
Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in
izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov.
Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo
izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno
določeni.
Pogoji za vodje temeljnih in aplikativnih projektov
ter večjih projektov so:
– Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata
2. oziroma 3. člen Pravilnika o kriterijih za vodjo projekta,
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj,
– Vrednost A' > 0.
Osnovni pogoj za kandidate za vodje projektov je:
A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.
V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja
izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno
vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za
vedo.
1. Ocena A1
a. A1 minimalni je naslednji:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1
minimalni

0,5
1

b. Za vodje projektov, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni naslednji:
Veda/področje

A1
minimalni

Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija

0,4

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

1

2. Čisti citati
a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
naslednji:
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CI
minimalni

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

1

Družboslovje, Arheologija, Geografija

5

Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija,
Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport

15

Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija

50

Medicina, Biologija, Računsko intenzivne
metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo,
Energetika, Materiali

100

Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija,
Biotehnologija

200

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
za vodje projektov, ki imajo status mladega doktorja,
naslednji:
Veda/področje

CI
minimalni

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

1

Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija,
Promet, Vodarstvo

5

Tehnika, Matematika, Geologija,
Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo,
Rastlinska produkcija in predelava,
Geografija

10

Naravoslovje, Medicina, Biotehnika

20

3. Drugi kvantitativni pogoji
A3 minimalni je za vodje projektov enak 0.
Pogoji za vodje podoktorskih projektov so:
– Izkazovanje vsaj ene znanstvene objave, določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike razi
skovalne uspešnosti,
– Izkazovanje sposobnosti za organiziranje in vodenje,
– Vrednost A1 > 0,
– Vrednost A' > 0.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo,
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom
javnega razpisa (CI).
Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen)
morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice,
pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in
razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
6.2. Pogoji za temeljne raziskovalne projekte – Program AD
– Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini in ne sme biti zaposlen
v Republiki Sloveniji. Pogoj najmanj enoletnega bivanja
v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini v letu
2020 oziroma do zaključka javnega razpisa.
– Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 10 let.
– Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa državljan Republike Slovenije.

– Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran
na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini
680 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (40 % od
1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi
pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta, pridobljenega na javnem razpisu, mora imeti evidentiran
vsaj 40 % delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
– Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
– V primeru pridobitve projekta raziskovalec ne
more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega
ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega sofinanciranju projektov raziskovalcev, ki se iz
tujine vračajo v Republiko Slovenijo.
7. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na
obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020 izpolnjuje na
spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO,
pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA,
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci,
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO
ali agencija). Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem
in angleškem jeziku – izpolnjen mora biti v obeh jezikih.
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost. Kot poslovna skrivnost se na podlagi 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl.
US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17
in 22/19 – ZPosS) štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja
poslovne skrivnosti.
Sestavni del prijave je tudi sestava projektne skupine. Projektne skupine iz prijavne vloge do konca leta, v
katerem se začne izvajati raziskovalni projekt, ni mogoče spreminjati, razen ob prenehanju delovnega razmerja, upokojitvi ali smrti člana projektne skupine oziroma
zaradi drugih pisno utemeljenih razlogov.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska
družba, skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11, objav
ljena 8. 4. 2016, pričela veljati 9. 4. 2016, predložijo tudi
izpolnjen podpisan in žigosan Obrazec za dodeljevanje
državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020-DP.
8. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje
predlogov projektov so definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja
pa v Metodologiji.
Kriteriji in kazalci za ocenjevanje raziskovalnih projektov so opredeljeni v 99. in 100. členu Pravilnika, in so:
– za temeljni projekt, večji temeljni projekt in podoktorski temeljni projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja
– za aplikativni projekt, večji aplikativni projekt in
podoktorski aplikativni projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost
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– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in
uporabe pričakovanih rezultatov raziskav
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja
Temeljni raziskovalni projekti – Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalcih za ocenjevanje temeljnih
projektov, kot so opredeljeni v 99. členu Pravilnika.
9. Ocenjevanje projektov
Postopek ocenjevanja prijav poteka v eni fazi. Ocenjevanje se izvede v skladu z določbami Pravilnika, ki
veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi.
Prijave za večje projekte, temeljne in aplikativne
projekte, podoktorske temeljne in aplikativne projekte ter
temeljne raziskovalne projekte – Program AD ocenjujeta
dva tuja recenzenta po postopku iz 93. člena pravilnika.
V primeru neusklajenega poročila občasno strokovno
telo določi tretjega recenzenta.
10. Čas trajanja raziskovalnih projektov
Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 8. 2021 in je odvisen od razpoložljivih
sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije, ter drugih objektivnih okoliščin,
ki lahko vplivajo na izvedbo javnega razpisa. O spremembi predvidenega datuma začetka sofinanciranja
izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med
razpisom.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh
let, razen podoktorskih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu projektu bo dodeljen letni obseg
raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni
obseg efektivnih ur raziskovalnega dela za vsa leta trajanja projekta na tem javnem razpisu.
11. Izbor projektov
V izbor projektov za sofinanciranje se ne morejo
uvrstiti projekti, ki imajo skupno ali posamično oceno
nižjo od praga, določenega v Pravilniku in metodologiji.
Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega
prednostnega seznama za izbor projektov in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na
podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno obvestilo o
izboru oziroma zavrnitvi prijave.
Pri izboru temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD velja naslednji postopek:
– Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov, in sicer se na raziskovalno
vedo v izhodišču uvrstita dva najbolje ocenjena projekta,
pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede. V
primeru, da so v okviru vede prijavljeni le projekti z enega področja, se uvrstita dva najbolje ocenjena projekta
znotraj istega področja.
– V primeru, da na predlog prednostnega seznama
projektov ni uvrščenih 12 prijav projektov, se preostanek
sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega
razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo
na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstilo
dveh prijav projektov.
– V primeru, da temeljni raziskovalni projekt – Program AD, v okviru tega programa ni izbran, se lahko
uvrsti v izbor temeljnih projektov skladno z določili, ki
veljajo za izbor teh projektov.
– Panel za vsako posamezno vedo, na kateri so
prijave za (so)financiranje temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD, ki izpolnjujejo pogoje javnega
razpisa in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama na podlagi prve ali tretje alineje tega odstavka,
dodatno predlaga do tri prijave na rezervno listo, ki jih
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v okviru svojih pristojnosti obravnava ZSA in največ
do višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa (za
predmet 2.c točke javnega razpisa) dopolni predlog
prednostnega seznama prijav; pri tem velja, da sta na
predlog prednostnega seznama lahko na raziskovalno
vedo uvrščena več kot dva projekta.
– V primeru, da je prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom
za izbor projektov, enako ali manj od maksimalnega števila možnih izbranih prijav glede na razpisana sredstva,
se v izbor uvrsti vse prijave.
12. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila
o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor
agencije.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
13. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020* morajo biti vse
recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja
raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu.
Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi
podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta
skladno s 105. členom pravilnika.
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem
mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma
podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine
spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi
podatki glede financiranja, sestava projektne skupine
s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference,
ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba
logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so
zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni
potrebno podvajati. Spletna stran predstavitev projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta.
O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
14. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijava na javni razpis se izvede v okviru elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim podpisom.
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 14.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom) ali iz upravičenih razlogov na način
določen v točki 14.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji
dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
Recenzentu se posreduje v ocenjevanje v angleškem jeziku izpolnjena prijava, kot jo na portalu ARRS
izpolni prijavitelj. Navedeno pomeni, da bo recenzent
prejel izključno navedbe prijave v vnosnih poljih, namenjenih angleškemu besedilu, in priponke, pripete na
mesto, namenjeno angleškemu besedilu. Odgovornost
prijavitelja je, da prijavo pravilno izpolni ter da sta prijavi v slovenskem in angleškem jeziku vsebinsko enaki.
Agencija pravilnosti izpolnitve prijave, vključno s priponkami, ne bo preverjala.
*Spletni naslov
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14.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020 na spletnem portalu
agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik
oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega projekta).
Prijave morajo biti oddane do vključno 12. 2. 2021
do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za
pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema
digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 12. 2. 2021 do 14. ure.
14.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in
odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne
vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020) in v tiskani obliki,
ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje
raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba oddati v zaprti ovojnici z
oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 – št. prijave_____" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 12. 2. 2021 do 14. ure in v
tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 12. 2. 2021 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do
vključno 12. 2. 2021 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
15. Odpiranje prijav
Komisija za odpiranje prijav bo 16. 2. 2021, ob
10. uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, odprla vse v roku oddane in pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s
spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se
prijava odpre).
16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov
obveščeni predvidoma v juliju 2021.
17. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Kontaktne osebe: Vanja Rodič, Almira Bremec, Alja
Kastelic Primc, Mateja Gašpirc in Tina Valenci (elektronski naslovi so objavljeni na spletni povezavi: ARRS
– Raziskovalni projekti – Kontaktne osebe); za projekte,
kjer ARRS nastopa kot vodilna agencija, v zvezi s partnersko agencijo: Mojca Boc).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Povezave do razpisov na partnerskih agencijah:
– FWF: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/joint-
projects
– SNSF: http://www.snf.ch/en/funding/projects/lead-agency/Pages/default.aspx
– GACR: https://gacr.cz/en/
– NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020?language=en
– NKFIH: https://nkfih.gov.hu/for-the-applicants
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 410-143/2020

Ob-3430/20

Na podlagi Odloka o štipendiranju (Uradni list RS,
št. 3/17 in 171/20, v nadaljevanju: odlok) in Odloka o
proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 (Uradni list
RS, št. 80/19) Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in študentom
za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij
dijakom srednješolskega izobraževanja in študentom
na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih
v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021, in sicer
5 štipendij dijakom srednješolskega izobraževanja za
študij v Republiki Sloveniji in tujini ter 5 štipendij študentom za študij v Republiki Sloveniji in tujini.
Štipendije za študij v Republiki Sloveniji bodo podeljene samo za naslednja področja oziroma ožja področja
izobraževanja (Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni
list RS, št. 46/06 in 8/17)):
1. Za dijake:
– 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje
učiteljev
– 0416 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
– 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije
(IKT)
– 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
– 09 Zdravstvo in socialna varnost
– 104 Transport
– 1019 Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, drugo
2. Za študente:
– 021 umetnost,
– 05 naravoslovje, matematika in statistika,
– 06 informacijske in komunikacijske tehnologije
(IKT),
– 07 tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
– 08 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
– 091 zdravstvo.
Višina štipendije znaša:
1. Za dijake:
– za študij v Republiki Sloveniji – 110,00 €
– za študij v tujini – 180,00 €
2. Za študente:
– za študij v Republiki Sloveniji – 220,00 €
– za študij v tujini – 350,00 €
2. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki
srednješolskega izobraževanja in študenti dodiplomskega ter podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– dijaki od vključno drugega letnika, ki imajo v preteklem šolskem letu povprečno oceno najmanj 4,00 iz
vseh številčno ocenjenih predmetov in ob vpisu v drugi
letnik srednje šole niso starejši od 18 let;
– študenti prvega letnika dosegajo povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega
letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 4,30, študenti višjih letnikov pa
povprečno oceno vseh opravljenih številčno ocenjenih
izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko
leto uveljavljanja štipendije najmanj 8,50;
– študenti dodiplomskega študija ob prvem vpisu v
prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplomskega
študija pa ne starejši od 26 let;
– so državljani Republike Slovenije;
– imajo ob prijavi najmanj 3 leta neprekinjeno stalno
prebivališče v Mestni občini Koper;
– mesečni bruto dohodek na družinskega člana v
preteklem letu ne presega 1.600,00 EUR;
– niso v delovnem razmerju, niso vpisani v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa
zasebnika ali samostojnega podjetnika in
– niso prejemniki druge štipendije, razen v primeru,
če je prijavitelj prejemnik državne štipendije.
Študenti, ki študirajo v tujini, morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki
Sloveniji. V primeru ocen, ki jih je vlagatelj dosegel zunaj
Republike Slovenije in ne ustrezajo ocenam v skladu s
predpisi s področja šolstva ali visokega šolstva v Republiki Sloveniji, mora vlagatelj zagotoviti prevod listin
v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije
izvede pretvorbo ocen v slovenski ocenjevalni sistem
ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji
izobraževalni ustanovi.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom,
ki ne izpolnjujejo pogoja iz druge alinee te točke, če imajo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu
v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katerega
uveljavljajo pravico do štipendije.
3. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu »Vloga
za dodelitev štipendije za šolsko oziroma študijsko leto
2020/2021«, ki ga dobite na spletnih straneh Mestne občine Koper www.koper.si ali osebno dvignete v sprejem
ni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje,
mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu za tekoče šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 (v kolikor kandidat za dodelitev
štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi
za dodelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih
sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od
opravljenega vpisa, sicer se vloga zavrže).
– dokazilo o učnem uspehu predhodnega letnika
izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja
pravica do štipendije oziroma dokazilo o opravljenih
izpitih (spričevalo predhodnega letnika oziroma potrdi-
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lo fakultete o opravljenih izpitih preteklega študijskega
leta); za študente v tujini še prevod listin v slovenski
jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove
ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji
izobraževalni ustanovi;
– morebitna dokazila o izjemnih dosežkih na posameznem področju, pridobljenih izven rednih šolskih
oziroma študijskih obveznosti. Upoštevajo se potrdila
in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih;
– izjavo, da ima kandidat ob prijavi stalno prebivališče v Mestni občini Koper neprekinjeno najmanj 3 leta;
– izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
– življenjepis europass;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem
razmerju, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne oprav
lja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega
podjetnika in podpisano izjavo kandidata, da ni prejem
nik druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen morebit
ne državne štipendije;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine za leto 2019 in potrdilo o vpisu
za družinske člane, ki se šolajo.
4. Pri dodeljevanju štipendije se upoštevajo merila
iz odloka (objavljen na spletni strani www.koper.si).
5. Rok za oddajo prijave
Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu:
»Vloga za dodelitev štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021«. Prijava je popolna, če vsebuje
vse zahtevane priloge oziroma dokazila navedena v
točki 2. javnega razpisa in na vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 31. decembra 2020 na
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno),
in sicer v času uradnih ur.
Prijave, prejete po tem roku, bo štipenditor štel za
nepravočasne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju.
Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora
biti v spodnjem desnem kotu zapis: »Ne odpiraj – Vloga
za dodelitev štipendije 2020/2021 št. 410-143/2020«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Obravnavane bodo le pravilno označene, popolne
in pravočasne vloge.
6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za
oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper
in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o štipendiranju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so na
voljo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine
Koper, Helena Benčič, tel. 05/66-46-311 ali 05/66-46-239
ali po elektronski pošti: helena.bencic@koper.si.
Mestna občina Koper
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Razpisi delovnih mest
Ob-3415/20

Ob-3416/20

Na podlagi 16. točke prvega odstavka 22. člena
Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) Upravni odbor
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
razpis za

Svet zavoda Osnovne šole Ivana Babiča-Jagra Marezige, Marezige 33a, 6273 Marezige, na podlagi sklepa
Sveta zavoda z dne 3. 12. 2020 razpisuje delovno mesto

generalnega direktorja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Predviden začetek dela bo 5. 5. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Delovno razmerje z imenovanim kandidatom se
sklene za določen čas oziroma za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev morajo vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše
od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku (ne
sme biti starejše od 30 dni),
– potrdila iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za razpisano mandatno
obdobje,
– kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih
izkušenj ter izkazanih delovnih uspehov pri pedagoškem
in drugem delu.
Pisne prijave pošlje kandidat na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ivana Babiča-Jagra Marezige, Mare
zige 33a, 6273 Marezige, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan razpisnega roka,
tj. 22. 12. 2020.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Ivana Babiča-Jagra Marezige

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Kandidat za generalnega direktorja mora poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje,
oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih
programih, ki v skladu z zakonom, ustreza izobrazbi
druge stopnje;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in
druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela generalnega direktorja ter
– da predloži program za štiriletno mandatno obdobje v skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdrav
stvenega zavarovanja.
Priporočila za pripravo prijave kandidata so na voljo
na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) www.zzzs.si.
Informacije vsak delovni dan od 8. do 12. ure na tel.
01/30-77-478 (sekretarka Zavoda).
Kandidat predloži popolno prijavo v pisni obliki.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z označbo:
»Prijava – za Upravni odbor ZZZS«.
Prijava kandidata je popolna, če je v slovenskem
jeziku in vsebuje: kopijo diplome, življenjepis kandidata
z navedbo delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne
sposobnosti za opravljanje dela generalnega direktorja
ZZZS ter program za štiriletno mandatno obdobje v
skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstvenega
zavarovanja.
Upoštevale in obravnavale se bodo samo popolne
prijave kandidatov, ki bodo prispele v poslovnem času v
glavno pisarno na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
(soba št. 51) do vključno 28. 12. 2020.
Izpolnjevanje pogojev in sposobnost kandidata za
opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih listin
ter razgovora s kandidatom, ki bo obsegal tudi predstavitev programa. Upravni odbor ZZZS bo razgovore s
kandidati opravil v mesecu januarju 2021.
Generalnega direktorja ZZZS na predlog Upravnega odbora ZZZS imenuje Skupščina ZZZS za dobo štirih let. K imenovanju generalnega direktorja ZZZS daje
soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Pogodba
o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas trajanja
mandata generalnega direktorja.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh
po imenovanju na Skupščini ZZZS.
Uporabljeni izrazi v besedilu javnega razpisa, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

ravnatelja (m/ž)

Ob-3417/20
Nadzorni svet JKP Šentjur, d.o.o., Cesta Leona
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, na podlagi 515. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in
22/19 – ZOosS) ter 6. in 8. točke Akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo JKP Šentjur, javno
komunalno podjetje d.o.o. (z dne 20. 2. 2018, št. 3160001/2007 (231) objavlja prosto delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
direktorja
JKP Šentjur, d.o.o.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo
tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– da ima organizacijske, strokovne in vodstvene sposobnosti, je komunikativen, ima sposobnost pogajanja ter
javnega nastopanja; med kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, ima lahko prednost kandidat, ki ima delovne
izkušnje s področja komunalnih dejavnosti,
– da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. življenjepis,
2. dokazilo o državljanstvu RS,
3. program dela podjetja za 4-letno mandatno obdobje,
4. overjeno fotokopijo diplome,
5. dokazilo ali izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
z navedbo datuma opravljenega izpita in ustanove, kjer
je bil izpit opravljen,
»Skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona 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), mora kandidat, v kolikor strokovnega izpita iz upravnega postopka še ni opravil, v primeru
izbora, le-tega opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.«,
6. dokazilo o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih (obvezno navesti: obdobje, v katerem je
kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal,
kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je oprav
ljal, stopnjo zahtevnosti dela ter kakšen naziv je imel),
7. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06,
60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07
– ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl.
US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in
22/19 – ZOosS), da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te
družbe;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje,
zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v
primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe
in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe,
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
– izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge,
tretje, in četrte alineje 7. točke iz uradnih evidenc,
8. pisno izjavo, da za namen tega postopka, organu,
ki objavlja javni razpis, v primeru izbire dovoljuje iz urad
nih evidenc pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte
alineje 7. točke razpisa.
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Upoštevane bodo pravočasne ter popolne prijave
z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja (vse v
slovenskem jeziku).
Kandidati pošljejo pisne prijave priporočeno v zaprti
ovojnici na naslov: JKP Šentjur, javno komunalno podjetje
d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.
Rok za prijavo je 15 dni in prične teči naslednji dan
po objavi razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku
30 dni po končanem izbirnem postopku.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobja štirih let,
s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega razpisa daje ga. Pevec,
tel. 03/747-16-33, vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Nadzorni svet JKP Šentjur, d.o.o.
Ob-3419/20
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Polž Maribor (v nadaljevanju: svet zavoda) v skladu s 34. in
35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
s spremembami), 23. členom Statuta Varstveno delovnega centra Polž Maribor številka 0070-16/2016-2 in sklepom sveta zavoda številka 1/6K z dne 4. 12. 2020, objavlja razpis prostega delovnega mesta
direktor/direktorica
Varstveno delovnega centra Polž Maribor
Kandidatka/kandidat mora izpolnjevati pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami):
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih
izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o
socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (če nima opravljenega programa za vodenje
socialno varstvenega zavoda, mora ta program opraviti
najkasneje v 1 letu od imenovanja na delovno mesto).
Zahtevana dodatna znanja: poznavanje računalniških orodij, vozniški izpit B kategorije, znanja s področja
vodenja, skupinskega dela, komunikacije in znanje slovenskega jezika.
Zaželena dodatna znanja: poznavanje karakteristik
oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.
Po opravljeni izbiri in imenovanju se s kandidatko/kandidatom sklene delovno razmerje za določen čas
trajanja mandata (5 let).
Vloge s pisnimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, življenjepisom s pomembnimi podatki o strokovni karieri ter programom dela in vizije zavoda za mandatno obdobje morajo kandidatke/kandidati poslati po pošti
na naslov: VDC Polž Maribor, Park mladih 4, 2000 Maribor, ali oddati v tajništvu zavoda v roku 10 dni od objave.
Zaprta ovojnica mora ima oznako »Ne odpiraj – Razpis
za direktorico/direktorja«.
Prijavljene kandidatke/kandidati bodo o izbiri obveščene/obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Svet VDC Polž Maribor
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Druge objave
Št. 35400-1/2019-3

Ob-3410/20

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE
in 158/20) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni
strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad, objavlja
spremembo
Javnega poziva 65OB19
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
Javni poziv 65OB19 za kreditiranje okoljskih naložb
občanov (Uradni list RS, št. št. 80/19 in 134/20) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 3. B točke (Vgradnja naprav in sistemov
za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode) se v prvi alineji
4. točke spremeni tako, da se glasi:
»– kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta
in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo
kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015,
str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
2015/1189) mora izpolnjevati naslednje zahteve, in
sicer da: pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo
20 kW ali manj sezonska energijska učinkovitost pri
ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo več kot 20 kW sezonska
energijska učinkovitost ogrevanja prostorov ni manjša
od 78 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju
prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri
ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s
samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim
polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za
kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z
ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov
pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih
plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem
goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen
hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije
(EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in
vsako drugo primerno gorivo.«
Besedilo 3. G točke (Nakup okolju prijaznih vozil)
se v 1. točki spremeni tako, da se glasi:
»1. nakup novih ali rabljenih osebnih avtomobilov,
motornih koles, koles z motorjem in koles (pedelec,
e-bike ipd.) na električni ali hibridni pogon (kombinacija
elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem), pri
katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NECD) za rabljena vozila, prvič

registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za
nova vozila, registrirana po 1. 1. 2021;«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-10/2020-6

Ob-3411/20

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE
in 158/20) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni
strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad, objavlja
spremembo
Javnega poziva 74SUB-OB19
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 36/19 in 108/20) se
spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 1. točke (Predmet in namen javnega poziva) se v razdelku B – vgradnja kurilne naprave na lesno
biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe v
drugi alineji prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju
Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta
glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na
trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v
nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189)
mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: pri kot
lih z nazivno izhodno toplotno močjo 20 kW ali manj sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov
ni manjša od 78 %, pri kotlih z nazivno izhodno toplotno
močjo več kot 20 kW sezonska energijska učinkovitost
ogrevanja prostorov ni manjša od 78 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo
30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3
za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in
530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov
ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov,
izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3
za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti
kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno
zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano
z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za
osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Št. 35400-1/2020-2

Ob-3433/20
Obvestilo

o zaključku Javnega poziva za kreditiranje
okoljskih naložb občanov 64PO20
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, da je Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb
64PO20 (Uradni list RS, št. 134/20), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-1/2020-2

Ob-3434/20
Obvestilo

o zaključku Javnega poziva 79SUB-EVOB20
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 79SUB-EVOB20 Nepovratne finančne
spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS,
št. 21/20), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-2/2020-2

Ob-3435/20
Obvestilo

o zaključku Javnega poziva 80EV-PO20
Finančne spodbude pravnim osebam
za nova električna vozila
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 80EV-PO20 Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (Uradni list RS,
št. 21/20), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-6/2020-1

Ob-3412/20

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE
in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12,
98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni
strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji
poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega
v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020,
potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2020/4 z dne 3. 3.
2020 ter Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
za leto 2020, potrjenega skladno s četrtim odstavkom
317. člena EZ-1 s strani Vlade Republike Slovenije s
sklepom št. 47602-14/2020/4 z dne 21. 7. 2020, Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
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javni poziv 84SUB-EVOB20
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo
okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič
po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij
cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e,
L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez
emisij CO2 na izpustu;
– nakup testnega vozila kategorije M1 na električni
pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila na električni pogon, tako da bo
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1,
N1, L7e ali L6e.
Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju
prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati
emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije
iz prometa.
Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih
ali testnega/ih vozil/a na električni pogon ali predelava
vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma
najem baterije (v nadaljnjem besedilu: naložba). Predelava vozila pomeni nakup sestavnih delov, potrebnih
za predelavo vozila na električni pogon, in stroške dela
predelave.
Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega/testnega vozila na električni pogon ali predelave posameznega vozila na električni pogon, ki vključuje nakup
oziroma najem baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri
čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena
z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je
razvidna iz vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne)
pogodbe o najemu baterije.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani
vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi
kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega
prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače), kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), bodo
registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih
vozil, ki so navedene v sedmem odstavku 1. točke tega
javnega poziva.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e
so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 –
ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih
vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP‑E).
Kategorija L1e-B je določena v Prilogi 1 Uredbe (EU)
št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali
trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3.
2013, str. 52), spremenjene z Uredbo (EU) 2019/129
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja
2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede
uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 30 z dne 31. 1.
2019, str. 106).
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Opis kategorij vozil:
M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do
vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije
L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega
400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna
moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega
vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih
vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost
ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna
moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično
nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno
hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega
45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in
katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW
pri elektromotorju.
L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon
z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega
največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša
≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč
znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih
proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano
za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom,
katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala,
in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja
nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej
navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično
enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili
vozila L1e-A.
Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih
finančnih spodbud.
Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter upravičeni stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.500.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije M1;
– 3.500,00 EUR za nakup testnega električnega
vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1;
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– 3.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije N1;
– 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije L7e;
– 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano
na električni pogon, kategorije L6e;
– 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
– 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči
20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.
c) upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za upravičen strošek naložbe);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup ali predelavo vozila
Pred 1. 11. 2020 vozilo, ki je predmet nepovratne
finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma
predelano. Vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z
ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Naložba mora vključevati tudi nakup ali najem baterije za
obdobje vsaj 2 let. Račun za nakup ali predelavo vozila
se mora glasiti na ime vlagatelja.
Dodatni pogoji za pridobitev nepovratne finančne
spodbude:
– za nakup novega vozila:
– prva registracija po proizvodnji mora biti oprav
ljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020,
– vlagatelj mora biti po prvi registraciji prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o
finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Iz pogodbe o finančnem lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj
po poteku pogodbe o finančnem lizingu lastnik vozila;
– za nakup testnega vozila:
– testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji,
– registracija vozila mora biti s strani vlagatelja
opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020,
– prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi lastnik
ali prvi uporabnik tega vozila,
– pred nakupom testnega vozila s strani vlagatelja je bilo testno vozilo s strani prodajalca registrirano
manj kot šest mesecev. Vlagatelj mora testno vozilo
kupiti in registrirati pred potekom 9 mesecev od prve
registracije testnega vozila,
– vlagatelj je lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma, v primeru sklenjene pogodbe o finančnem
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lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne
finančne spodbude;
– za predelavo vozila:
– prva registracija vozila po predelavi mora biti
opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020,
– vlagatelj mora biti lastnik vozila pred predelavo
in prvi lastnik po predelavi vozila,
– predelava vozila mora biti izvedena s strani
pravne osebe ali samostojnega podjetnika.
Lastnik in uporabnik vozila bosta preverjana z vpogledom v prometno dovoljenje za vozilo, ki je predmet
spodbude.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma
poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne
finančne spodbude.
Novo vozilo se lahko kupi, zakupi oziroma se vozilo predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji.
Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje
za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi
starega vozila.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne in rabljene opreme.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana 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 vlagatelj pomanjkljivosti
odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje,
da je vloga pravočasna.
Vloga se odda za že izvedeno naložbo.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen
ukrep:
– nakup novega/testnega električnega vozila:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (v primeru najema baterije
za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo
pogodbe o najemu baterije za obdobje vsaj 2 let). Na
računu za testno vozilo mora biti navedeno, da gre za
nakup testnega vozila;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v
primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem
lizingu za vozilo;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– v primeru nakupa testnega vozila je potrebno
priložiti vsa prometna dovoljenja za predmetno vozilo in
morebitna dokazila o odjavi vozila iz prometa;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je
predmet nepovratne finančne spodbude;
– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopijo/e računa/ov za predelavo vozila, ki je
predmet nepovratne finančne spodbude, ki mora/jo vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela;
– dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.);
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je
predmet nepovratne finančne spodbude.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad
lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki
so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
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c) datum izvedbe naložbe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje
pogoje tega javnega poziva in je bila izvedena v času
od dne 1. 11. 2020 do dneva objave zaključka javnega
poziva v Uradnem listu RS.
Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum oprav
ljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na računu
ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva
datum računa.
č) kandidiranje za nakup ali predelavo vozila
Z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno
finančno spodbudo za več ukrepov opredeljenih s tem
javnim pozivom.
d) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
e) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani
prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal
registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot v dveh letih,
mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne
finančne spodbude. Čas od odjave vozila iz prometa
zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se
ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri
tem mora biti prejemnik ves čas lastnik vozila.
f) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila
z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s
strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter
tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS,
št. 96/14). Nepovratna finančna spodbuda ne more biti
dodeljena tudi, če je bila za nakup oziroma predelavo
vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem
javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.
g) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen
pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba
izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita
izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na
spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne
spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov
kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena
nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
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na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur
za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve
vseh sredstev.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če vsakokrat veljavni ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo
pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbo,
s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda
prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim
odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o
upravnih taksah (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. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne
spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno
spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne
vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve
vlagatelju.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti
odločbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
9. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po datumu izplačila nepovratne
finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije
in izvedbe naložbe z določili tega javnega poziva in
veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve
predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov, določil javnega poziva, kakor
tudi v primeru, da so bile s strani prejemnika nepovratne
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finančne spodbude dane neresnične oziroma zavajajoče izjave ali so bili dostavljeni neresnični ali zavajajoči
dokumenti, je prejemnik nepovratne finančne spodbude
dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema
do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, upravičena oseba v obdobju 3 let od
dokončnosti odločbe, s katero je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih
objavlja Eko sklad, razen če vsakokrat veljavni Zakon o
varstvu okolja določa drugače.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-7/2020-1

Ob-3413/20

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in
158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o
ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13),
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2009-2
z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.
ekosklad. si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf;
v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko
sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, za leto 2020, 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 47602-4/2020/4
z dne 3. 3. 2020 ter Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020, potrjenega skladno s četrtim
odstavkom 317. člena EZ-1 s strani Vlade Republike
Slovenije s sklepom št. 47602-14/2020/4 z dne 21. 7.
2020, ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči
po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5.
2019 (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.
si/cms/tinymce/upload/dokumenti/Pravilnik.pdf) in Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe
gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov
(št. priglasitve M001-5854067-2014/I) z dne 16. 4. 2019,
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem
besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 85SUB-EVPO20
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam
za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali
predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki
bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e,
L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez
emisij CO2 na izpustu;
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– predelavo vozila na električni pogon, tako da bo
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1,
N1, L7e ali L6e.
Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju
prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati
emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije
iz prometa.
Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih
vozil/a na električni pogon ali predelava vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije (v
nadaljnjem besedilu: naložba). Predelava vozila pomeni
nakup sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na
električni pogon, in stroške dela predelave.
Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega vozila
na električni pogon ali predelave posameznega vozila
na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem
baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot
skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim
DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je razvidna iz
vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe
o najemu baterije.
Nepovratne finančne spodbude bodo vlagateljem
(razen pravnim osebam javnega prava v delu, ko ne
opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) dodeljene po
pravilu »de minimis« pomoči.
Vozila, ki so predmet spodbude, so namenjena
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani
vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi
kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega
prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače), kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), bodo
registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih
vozil, ki so navedene v osmem odstavku 1. točke tega
javnega poziva.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e
so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju sklad
nosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 –
ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih
vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP‑E).
Kategorija L1e-B je določena v Prilogi 1 Uredbe (EU)
št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali
trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3.
2013, str. 52), spremenjene z Uredbo (EU) 2019/129
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja
2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede
uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 30 z dne 31. 1.
2019, str. 106).
Opis kategorij vozil:
M1: vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: vozila za prevoz blaga z največjo maso do
vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije
L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega
400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna
moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega
vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih
vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost
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ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna
moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično
nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno
hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega
45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in
katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW
pri elektromotorju.
L1e: lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon
z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega
največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša
≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč
znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih
proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano
za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom,
katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala,
in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja
nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej
navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično
enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili
vozila L1e-A.
Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratne
finančne spodbude.
Vozila, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo
na svinčevi tehnologiji.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter upravičeni stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.500.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije M1;
– 3.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije N1;
– 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije L7e;
– 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano
na električni pogon, kategorije L6e;
– 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
– 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.
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Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči
20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.
Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev za prevoz tovora, v kolikor se pomoč dodeli podjetju, ki opravlja cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo.
c) upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški naložbe so:
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon
(najem baterije se šteje za upravičen strošek naložbe);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano
vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do
odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
– lokalne skupnosti;
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki
in druge fizične osebe, 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;
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov
državnega proračuna.
Do nepovratne finančne spodbude niso upravičeni
vlagatelji:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko
sklada ali ne izpolnjujejo drugih 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;
– gospodarske družbe in zadruge 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.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh
sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z
dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013).
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup novega vozila ali predelavo vozila
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
za naložbo v nakup novega vozila ali predelavo vozila,
katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi je
bila opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020. Pred
1. 11. 2020 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne
spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano.
Vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Naložba mora
vključevati tudi nakup ali najem baterije za obdobje vsaj
2 let. Račun za nakup ali predelavo vozila se mora glasiti
na ime vlagatelja.
Dodatni pogoji za pridobitev nepovratne finančne
spodbude:
– za nakup novega vozila:
– vlagatelj mora biti po prvi registraciji prvi lastnik vozila oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o
finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila,
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ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Iz pogodbe o finančnem lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj
po poteku pogodbe o finančnem lizingu lastnik vozila;
– za predelavo vozila:
– vlagatelj mora biti lastnik vozila pred predelavo
in prvi lastnik po predelavi vozila;
– predelava vozila mora biti izvedena s strani
pravne osebe ali samostojnega podjetnika.
Lastnik in uporabnik vozila bosta preverjana z vpogledom v prometno dovoljenje za vozilo, ki je predmet
spodbude.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma
poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne
finančne spodbude.
Novo vozilo se lahko kupi, zakupi oziroma se vozilo predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji.
Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje
za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi
starega vozila.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne in rabljene opreme.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasna 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 vlagatelj pomanjkljivosti
odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje,
da je vloga pravočasna.
Vloga se odda za že izvedeno naložbo.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen
ukrep:
– nakup novega električnega vozila:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (v primeru najema baterije
za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo
pogodbe o najemu baterije za obdobje vsaj 2 let);
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v
primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem
lizingu za vozilo;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je
predmet nepovratne finančne spodbude;
– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopijo/e računa/ov za predelavo vozila, ki je
predmet nepovratne finančne spodbude, ki mora/jo vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela;
– dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.);
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je
predmet nepovratne finančne spodbude.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad
lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki
so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) datum izvedbe naložbe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje
pogoje tega javnega poziva in je bila izvedena v času
od dne 1. 11. 2020 do dneva objave zaključka javnega
poziva v Uradnem listu RS.
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Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum oprav
ljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na računu
ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva
datum računa.
č) kandidiranje za nakup ali predelavo več vozil
Vlagatelj lahko z vlogo kandidira za nepovratna
sredstva za največ 20 vozil naenkrat (nakup ali predelava vozil), vlagatelj lahko na tem javnem pozivu odda
več vlog.
d) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
e) omejitve glede dodeljevanja nepovratne finančne
spodbude po pravilu »de minimis« pomoči
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po
tem javnem pozivu veljajo 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«.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za
naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor
jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1);
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi
drugega predpisa EU;
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje, ali
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga
pred uporabo uvoženega;
– vlagateljem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito
in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– vlagateljem v težavah, v skladu s Smernicami
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014)
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS,
št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če
izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– 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 vlagatelju, 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 državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), ku-
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mulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlagatelja pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z
navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v
relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis«
pomoč;
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za
iste upravičene stroške;
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve
podjetja;
– s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem tvorijo
enotno podjetje.
Vlagatelj, ki se obravnava kot enotno podjetje, 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 večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej
prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani
prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal
registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot v dveh letih,
mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne
finančne spodbude. Čas od odjave vozila iz prometa
zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se
ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri
tem mora biti prejemnik ves čas lastnik vozila.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto
identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14)
in iz sredstev državnega proračuna. Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena tudi, če je bila za
nakup oziroma predelavo vozila z enako identifikacijsko
številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada
nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.
h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za
kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb. Pri tem mora
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naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur
za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve
vseh sredstev.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če vsakokrat veljavni ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, pridobijo pravico
do nepovratne finančne spodbude za naložbo, s katero
bo izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj
pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po
javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude
po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim
odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP‑J,
32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
8. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne
spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno
spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne
vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve
vlagatelju.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na bančni račun vlagatelja.
9. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finanč-
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ne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali
na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih
sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe
z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve, oddaje v najem ali zakup
predmeta spodbude.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
kršitev predpisov, določil javnega poziva, kakor tudi v primeru, da so bile s strani prejemnika nepovratne finančne
spodbude dane neresnične oziroma zavajajoče izjave
ali so bili dostavljeni neresnični ali zavajajoči dokumenti, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan
Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila
neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, upravičena oseba v obdobju 3 let od
dokončnosti odločbe, s katero je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih
objavlja Eko sklad, razen če vsakokrat veljavni Zakon o
varstvu okolja določa drugače.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35400-2/2020-1

Ob-3414/20

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena 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, 84/18 – ZIURKOE in
158/20; v nadaljevanju: ZVO-1), v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019
(objavljeni na spletni stranihttps://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-in-pravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-
poslovanja; v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja
Eko sklada), in v skladu s Shemo »de minimis« pomoči »Ugodni krediti za okoljske naložbe gospodarskih
družb in drugih pravnih 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-pravilniki/pravilniki/pravilnik-o-dodeljevanju-
pomoci-po-pravilu-de-minimis) Eko sklad, Slovenski
okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb 66PO21
1. Predmet javnega poziva
Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko
sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje
ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije in so upravičene do podpore države,
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2) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo s
toploto in/ali hladom, tj. razdelilnim omrežjem, priključki
pri odjemalcih, krmilnimi sistemi, toplotnimi postajami ipd.,
3) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev
objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov energije,
4) nakup in postavitev hranilnikov energije,
5) nakup vozil na električni pogon za cestni promet,
6) nakup vozil na hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije CO2 v
kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca,
ne presegajo 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila,
prvič registrirana pred 2021, in 104 g/km (po WLTP) za
vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021,
7) postavitev, rekonstrukcijo ali razširitev sistemov
in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov in pripravo
sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov (biomaso,
toploto podtalnice, površinske vode zemlje oziroma kamnitih masivov, sonca, zraka …).
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:
1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka,
2) 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),
3) izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kurilne naprave, ki kot energent uporablja plin,
4) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na
plin (CNG, LPG, vodik …), 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,
6) postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin, bioplin, vodik,
7) izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposredno povezavo na javni potniški promet,
8) izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prometno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uvajanje sistemov »bike share«, »car share«, izgradnjo kolesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) nakup novih vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo
vgrajen najmanj EURO 6 motor in se lahko uporabljajo
izključno za zbiranje ali obdelavo odpadkov,
2) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, pri
čemer predmet kreditiranja ne more biti naložba, ki
obsegajo le nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov,
3) zamenjavo strešnih kritin, cevi ali oblog, ki vsebujejo nevarne snovi kot so azbestna vlakna (npr. salonit),
svinec in druge.
Ob zaključku naložbe je potrebno priložiti potrdilo
upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, 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 dovoljenje za izvajanje teh del.
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V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izolacija podstrešja, se kot priznani strošek upošteva tudi celotna vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.
D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za naslednje 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 pitne 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 zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,
2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zasebnih vodovodnih omrežij,
3) izvedbo ukrepov za trajnostno upravljanje z vodami, kot je zbiranje in odtok zalednih in padavinskih
vod (zadrževalniki padavinske vode, melioracijski kanali …).
F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije za naslednje namene:
1) spremembo proizvodnega procesa na način, da
emisije v okolje po izvedbi posega dosegajo vrednosti,
ki so nižje od veljavnih okoljskih standardov EU (preseganje standarda),
2) nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji
izkoristki, in/ali zmanjševanje onesnaževanja okolja od
že uveljavljenih istovrstnih tehnologij (t.i. demonstracijski projekti),
3) postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za
proizvodnjo 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 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,
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov
državnega proračuna.
Do kredita niso upravičene osebe:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko
sklada ali ne izpolnjujejo drugih 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,
– gospodarske družbe in zadruge 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, če identiteta
upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni
znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
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– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja 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 +
najmanj 1,3 %, za namena 1.A1 in 1.A3 za naprave za
proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije, namenjene prodaji na trgu pa trimesečni EURIBOR + najmanj
1,3 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere na
dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne
obrestne mere za izračun državne pomoči, določene
skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj
(UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna 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 dokler EURIBOR
ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).
Za naložbo, za katere je vlagatelj že prejel ali zaprosil za financiranje istih upravičenih stroškov iz drugih
javnih virov ali programov dodeljevanja državne pomoči,
se lahko pribitek zviša, tako da se s kreditom Eko sklada
ne dodeli dodatna 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 primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem.
Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.
Pri naložbah za namene iz 5. in 6. točke ukrepa A
ter za točke 2., 4. in. 6. ukrepa B, odplačilna doba ne
more presegati 5 let in ni možno pridobiti moratorija na
odplačilo glavnice.
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti
s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je
odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. V primeru iz prejšnjega stavka se kredit 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 milijonov 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 zavarovanja kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem 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.
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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 zakonodajo.
Pogoj za dodelitev kredita je ustrezna kreditna
sposobnost vlagatelja, ki obsega presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost zagotavljanja denarnih
pritokov v obsegu, potrebnem za redno izpolnjevanje
obveznosti do Eko sklada, izpolnjevanje 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 vlagatelja in ustreznosti zavarovanja«, ki je sestavni del vloge.
b) Priznani stroški
Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z
izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo stroške nabave in namestitve
opreme, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z
nakupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega
tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki
so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve 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 naložbe 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 kredita (datum izdaje računa, sklenitve obvezujoče pogodbe ...), pa ne sme biti starejši od enega leta pred dnem
oddaje vloge.
c) Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup
Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko
sklada.
d) Omejitve glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
V skladu s shemo de minimis pomoči »Ugodni krediti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih
pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov« (št. priglasitve M001-5854067-2014/I) za kredit po tem pozivu lahko zaprosijo podjetja vseh gospodarskih panog, razen
podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva ter primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov.
Do pomoči prav tako ni upravičeno podjetje, ki je
naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi
predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
Skupna višina pomoči "de minimis", dodeljena enotnemu 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 upravičencem povezana in so z njim v enem od naslednjih
razmerij:
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– imajo večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
– imajo pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa
drugega podjetja;
– imajo pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali
statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja;
– podjetje, ki je v katerem koli razmerju iz predhodnih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
Podatke o spodbudah, ki so že bile dodeljene upravičencu 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 čemer bo kreditojemalec obveščen z odločbo
Eko sklada.
Dodeljena pomoč se ne kumulira z nobeno drugo
državno pomočjo, ali s pomočjo »de minimis«, ki izpolnjuje 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 pomoči. Pri določanju, ali se spoštuje največja intenzivnost, se
upošteva skupni znesek javnih sredstev, ne glede na to,
ali se financira iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih 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 instrumentov:
– 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 proizvodnjo električne energije in je vlagatelj upravičen do podpore države, je obvezen odstop terjatev iz
naslova prodaje električne energije, razen v primerih, ko
je kredit v celoti zavarovan z inštrumenti zavarovanja z
nizkim tveganjem, opredeljenimi v dokumentu Elementi
presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti
zavarovanja, ki je sestavni del vloge.
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 izpolnjen obrazec »Vloge za pridobitev kredita«, ki mora
vsebovati:
a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev kredita s
podatki o vlagatelju in naložbi in obveznimi prilogami,
ki so potrebne glede na vrsto naložbe in so podrob-
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neje opredeljene v razpisni dokumentaciji za prijavo
na poziv,
b) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja«
z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sredstvih 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
podpisano izjavo o točnosti in resničnosti podatkov za
namene pregleda stranke po Zakonu o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma,
c) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv,
d) pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev, 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 dovoljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno
v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,
g) obrazec "B. Podatki o okoljskih učinkih naložbe",
h) obrazec "C. Finančni podatki o naložbi",
i) Obrazec "D Predlog zavarovanja" z obveznimi
prilogami in
j) Obrazec "E. Presoja kreditne sposobnosti" vključno z dokumentacijo, na podlagi katere se, skladno z
zahtevami, navedenimi v Vlogi za prijavo na javni poziv,
presoja kreditna sposobnost vlagatelja.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku, kolikor ZVO-1 ne določa drugače. O
pravici do dodelitve kredita se odloči z odločbo.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in
1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15
– ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš),
ne plačuje.
8. Kreditna pogodba
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost upravičene 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 Eko sklada;
– predložen sklep ustreznega organa o najemu
kredita.
Ob sklenitvi kreditne pogodbe mora upravičena
oseba predložiti tudi štiri bianco menice in pooblastilo
za njihovo izpolnitev. V primeru, da je upravičena oseba
pravna oseba javnega sektorja iz 87. člena ZJF, pa še
soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od
datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita. Iz
utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ
3 mesece.
Prav tako mora upravičena oseba plačati stroške
vodenja kredita, odobrenega na podlagi tega poziva,
stroške morebitne spremembe kreditne pogodbe na že-
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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 zagotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsakim nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati
vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži
sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe,
računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih
del).
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe kreditojemalec zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe,
vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska
kredita.
Naložbe po tem javnem pozivu morajo biti zaključene 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.
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Pred prvim nakazilom sredstev morajo vsi kreditojemalci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti,
ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom o
javnem naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
10. Informiranje kandidatov: dodatne informacije
lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem
okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, 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 dodelitve 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
Ljubljana, tel. 01/241-48-20.
Vloge je treba oddati na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo
tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-11/2006/50 (134-03)

Ob-3431/20

V register političnih strank se pri politični stranki
Slovenski demokratski stranki, s skrajšanim imenom
Slovenski demokrati, s kratico imena SDS in s sedežem v Ljubljani, Trstenjakova ulica 8 ter z matično številko: 5299446000, vpiše sprememba statuta stranke.
Št. 2153-4/2017/15 (134-03)

Ob-3432/20

V register političnih strank se pri politični stranki
Levica, s sedežem v Ljubljani, Prešernova cesta 3,
ter z matično številko: 4099753000, vpiše sprememba
statuta stranke.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 950/2005-III

Os-2680/20

Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani je v teku pravd
ni postopek zaradi plačila odškodnine, ki se vodi pod
opr. št. P 950/2005-III.
Tožena stranka je pokojni Rifet Podlesek Šišić oziroma sedaj dediči po njem. V skladu s prvim odstavkom
in 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je sodišče dedinji pokojne tožene
stranke Jasmini Šišić s sklepom z dne 14. 8. 2020 postavilo začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika je bil postavljen odvetnik
Tomaž Pulko, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 2020
I D 330/2017

Os-3149/20

Okrajno sodišče v Mariboru je v zapuščinski zadevi
po pok. Tomažu Kolblu, roj. 30. 6. 1971, nazadnje stan.
Novo naselje 27, Bistrica ob Dravi, ki je 13. 1. 2017 umrl,
v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) s sklepom opr. št. I D 330/2017 z
dne 10. 8. 2020, za začasno zastopnico dediču Viljemu
Kolblu, roj. 9. 5. 1962 v Mariboru, neznanega bivališča
(z zadnjim znanim bivališčem na naslovu Massingerstrasse 22, 4616 Kappel SO, Švica), postavilo Rijo Krivograd, odvetnico v Mariboru, zaradi zastopanja v zgoraj
navedeni zapuščinski zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala dediča v postopku vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dediču
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 267/1969

Os-3377/20

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 4. 9. 1969 umrli Rozaliji Žgur, rojeni
Tomažič, rojeni 13. 12. 1886, nazadnje stanujoči v Podnanosu, Podraga 13.
Ker sta dedinji Zorka Caccamo, rojena Pev, rojena 29. 1. 1951, zadnji znani naslov v Italiji, Via Filippe
Turati 5/c, Monza Brianza, 20811 Cesano Maderno, dejansko pa na neznanem naslovu; Rosalia Giagnacovo,
rojena Žgur, ki je leta 1969 živela v Avstraliji, 26 Carring-

ton Road, Reservoir, Vic 3073, neznanega prebivališča,
Rosalie Giagnacovo pa sodišče tudi ne more v zadostni
meri identificirati, sodišče njiju oziroma njune potomce
in dediče poziva, da se priglasijo naslovnemu sodišču v
roku 1 leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na
oglasni deski in na spletni strani tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in odločilo na podlagi izjave Zorki
Caccamo postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 23. 11. 2020
D 53/2019

Os-3308/20

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pok. Janezu Bele, rojen 3. 11. 1938, nazadnje stanujoč
na naslovu Mladica 27, pošta Semič, umrl 7. 2. 2019,
izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
3. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 11. 2020
D 263/2020

Os-3216/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Srečku Brodar, rojen 26. 6. 1966, državljan
Republike Slovenije, umrl 13. 2. 2020, nazadnje stanujoč Ljubljanska cesta 80, Domžale.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo,
da imajo pravico dedovati po pokojnem, da se v roku
enega leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot dediči II. in III. dednega reda, ker bo po poteku oklicnega
roka sodišče nadaljevalo z zapuščinskim postopkom in
zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju po
podatkih, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 10. 2020
D 73/2020

Os-3292/20

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pok. Vojku Poljanšku, roj. 1. 6. 1948, nazadnje stanujočem Loke v Tuhinju 3A, Laze v Tuhinju in
umrlem 7. 2. 2020.
Zapustnik oporoke ni naredil, zakoniti dediči 1. in
2. dednega reda pa so se dedovanju odpovedali. Sodišču podatki o dedičih 3. dednega reda niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona (predvsem tete in strice zapustnika
oziroma, če so pokojni, njihove potomce – bratranci in
sestrične), da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica.
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Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 11. 2020
D 384/2019

Os-3179/20

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Piu Katarinčiču,
roj. 11. 7. 1923, nazadnje stanujoč Via L. Lorenzetti 9,
Trst, Italija, ki je umrl dne 22. 5. 2014.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 10. 2020
D 3040/1949

Os-3195/20

Pok. Mihael Škrlj (Škerlj), sin Mihaela iz Škofij, Tinjan 39, roj. 15. 10. 1857, je dne 5. 1. 1941 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na
podlagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb
ugotovilo, da je bil zapustnik poročen z Antonijo Škrlj
(1862–1919), s katero sta imela tri otroke, in sicer Ivana
Škrlja (roj. 1884), Josipa Škrlja (1889–1962) ter Ivano
Škrlj, poroč. Dariš (roj. 1898).
Zapustnikovi otroci so že pokojni, pri čemer je zapustnikov sin Ivan Škrlj zapustil sinove Avguština Škrlja,
Mirka Škrlja in Angela Škrlja ter hčer Marijo Škrlj. Vsi navedeni so že pokojni, pri čemer so bili nazadnje živeči v
Trstu, R. Italija. Zapustnikov sin Josip Škrlj (1889–1962)
je zapustil sina Maria Škrlja (nazadnje živečega v Avstraliji) in Angelo Škrlj, poroč. Zidarich (nazadnje živečo
v Trstu, R. Italija), pri čemer sta oba že pokojna.
Zapustnikova hči Ivana Škrlj, poroč. Dariš, je zapustila hčer Marijo Dariš ter sinova Zorka Dariša in Silva
Dariša, pri čemer so vsi navedeni že pokojni.
V dednopravna upravičenja pokojnih zapustnikovih
vnukov so vstopili njihovi dediči, ki pa sodišču vsi niso
znani. Sodišče tako išče potomce po pokojnih zapustnikovih vnukih Avguštinu Škrlju, Mirku Škrlju, Angeli Škrlj,
Mariji Škrlj, Mariu Škrlju, Angeli Škrlj, poroč. Zidarich,
Zorku Darišu in Mariji Dariš.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 10. 2020
D 320/2009

Os-3344/20

Po pok. Frančiški Abrahamsberg, por. Godina, roj.
dne 13. 1. 1917, nazadnje stanujoči v Kopru, Resslova
ulica 6, ki je umrla dne 9. 5. 2009 in ni zapustila oporoke.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na podlagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugotovilo, da je zapustnica umrla brez potomcev. K dedovanju
bi bile zato poklicane osebe, ki sodijo v krog zakonitih
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dedičev v II. dednem redu, in sicer zapustničine sestre
Ljudmila Sever, Marija Vrhovec, Kristina Ozbič, Ivana
Sangiorgi in Antonija Belšak ter zapustničini bratje Josip Abrahamsberg, Ciril Abrahamsberg, Avguštin Abrahamsberg, Franc Abrahamsberg, Adolf Abrahamsberg in
Milan Abrahamsberg. Vsi navedeni so že davno pokojni.
V njihove pravice so vstopili njihovi potomci oziroma dediči, pri čemer sodišču niso vsi znani.
Sodišče išče potomce po pokojnem zapustničinem
bratu Avguštinu Abrahamsbergu (roj. dne 26. 5. 1912,
datum smrti neznan), pokojni zapustničini sestri Ivani
Sangiorgi (roj. dne 17. 10. 1913, datum smrti neznan)
in pokojni zapustničini sestri Kristini Ozbič (rojeni leta
1901, ki je umrla leta 1992).
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 11. 2020
IV D 1268/2019

Os-2986/20

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Zdenku Šinigoju, sin Kristjana
Šinigoja, rojen 16. 9. 1952, umrl 27. 2. 2019, nazadnje
stanujoč na naslovu Kolodvorska ulica 18a, Ljubljana,
državljan Republike Slovenije.
Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti
samski. Dedičev I. dednega reda (zap. je bil brez potomcev) ni. Glede dedičev II. dednega reda je sodišče
ugotovilo zgolj, da je bil zapustnik edini dedič po svoji
materi Mariji Šinigoj (roj. 21. 8. 1919) in da ni imel bratov
in sester; s podatki (datumom smrti, morebitnih dedičih) glede zapustnikovega očeta Kristjana Šinigoja (roj.
12. 1. 1924) sodišče ne razpolaga. Prav tako sodišče ne
razpolaga s podatki o sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot
dediči III. dednega reda (dedi in babice, njihovi potomci
oziroma strici in tete ter bratranci in sestrične ...).
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2020
II D 521/2019

Os-3183/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojni Garić Alli, hčeri Erjavšek Alojza, roj. 30. 3. 1938, vdovi, umrli 15. 12. 2018,
nazadnje stan. Ulica Moše Pijada 10, Maribor, gre za
zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča,
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
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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 upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije,
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2020
D 596/2016

Os-3130/20

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr.
št. D 596/2016 vodi zapuščinski postopek po pokojnem
Bojanu Kuserbanju, roj. 20. 6. 1986, z zadnjim stalnim
prebivališčem Hrastovec 72, Zavrč, in umrlem 1. 10.
2016.
V zapuščino spadajo denarna sredstva na
transakcijskem računu pri Novi KBM, d.d. v znesku 1.015,89 EUR na dan 4. 9. 2017 s pripadki in
osebno vozilo znamke Volkswagen Passat, VIN:
WVWZZZ3CZ6P013395.
Iz podatkov Nove KBM, d.d. je razvidno, da je zapustnik imel tudi dva kredita, in sicer št. 141222390973,
s stanjem 2.631,10 EUR na dan 4. 9. 2017 in
št. 150814881942, s stanjem 8.209,87 EUR na dan
14. 11. 2016.
S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče zapustnika, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne
bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 10. 2020
D 5/2020

Os-3182/20

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Alojzu Golobu, sinu Antona,
upokojencu, vdovcu, rojenem 4. 5. 1944, umrlem 10. 12.
2019, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Zidanškova ulica 26, Ptuj.
V zapuščino po pokojnem Alojzu Golobu spadajo
nepremičnina parc. št. 129 k.o. 41 – Mačkovci, last
zapustnika do 7/8, denarna sredstva pri NKBM TRR
št.: SI56 042390238326057, s stanjem na dan 14. 2.
2020 v višini 2.937,07 CHF in neizplačan pokojninski
prejemek v višini 41,44 EUR. Svoje terjatve v zapuščinski postopek sta priglasili Hranilnica Lon, d.d. v višini
9.867,95 EUR s pripadajočimi obrestmi in Zavarovalnica
Triglav, d.d. v višini 9.924,80 EUR.
V predmetni zapuščinski zadevi so se dediči prvega
in drugega dednega reda dedovanju po pokojnem Alojzu Golobu odpovedali. Dediči tretjega dednega reda pa
sodišču niso znani.
Ker se ne ve, kdo so dediči tretjega dednega reda,
ki bi bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski Okrajnega
sodišča na Ptuju.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na
sodni deski Okrajnega sodišča na Ptuju ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 20. 10. 2020
D 539/2016

Os-3186/20

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po dne 2. 9. 2016 umrlem Dušanu Čehu,
EMŠO 1712965500018, delavcu, samskem, nazadnje
stanujočem Drstelja 34, Destrnik. Zakoniti dediči po zapustniku so se dedovanju odpovedali.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o
dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev prešla
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino,
in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri
Okrajnem sodišču na Ptuju.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 10. 2020
D 139/2020

Os-3269/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Idi Mariji Vitez, roj. Miklavec, rojeni 13. 11. 1933, nazadnje stanujoči v Šmarjah pri Sežani 7, Sežana, ki je umrla
dne 28. 2. 2020.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 10. 2020
D 83/2020

Os-3270/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Turk Giovanniju, roj. 10. 5. 1874, nazadnje stanujočemu v Škorkoljah 133, Trst, Italija, ki je umrl dne 30. 3.
1925, v zemljiški knjigi vpisan kot Turk Giovanni, Škorkolje 133, Trst, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 10. 2020
D 82/2020

Os-3271/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Vrabec Ani, roj. Novič, roj. 12. 7. 1870, nazadnje stanujoči v Pliskovici 85/89, Dutovlje, ki je umrla dne 16. 12.
1946, v zemljiški knjigi vpisana kot Vrabec Ana, roj. Novič, Pliskovica 85/89, Dutovlje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
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sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 10. 2020
D 84/2020

Os-3272/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Svara Marii (Švara Mariji), roj. 12. 11. 1902, nazadnje
stanujoči v Preserjah pri Komnu 12, Komen, ki je umrla
dne 12. 2. 1994 v Trstu, v zemljiški knjigi vpisana kot
Marija Švara, Preserje pri Komnu 12, Komen.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 10. 2020
D 50/2020

Os-3273/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Vehidu Kunovacu, roj. 5. 5. 1958, nazadnje stanujočemu
Vidmašče 2A, Sežana, ki je umrl dne 24. 1. 2020.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 10. 2020
D 202/2020

Os-3274/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Vidmar Ivani, roj. 7. 11. 1939, nazadnje stanujoči Kolodvorska ulica 3a, Divača, ki je umrla dne 20. 7. 2020.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 10. 2020
D 42/2020

Os-3275/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Katarini Šušteršič, roj. Štolfa, rojeni 10. 5. 1844, nazadnje stanujoči v Velikem Dolu 21, Dutovlje, ki je umrla
dne 8. 8. 1920, v zemljiški knjigi vpisana kot Katarina
Šušteršič, Veliki Dol 21, Dutovlje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 10. 2020
D 110/2018

Os-3276/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Lozej Pavlu, roj. 23. 5. 1950, nazadnje stanujočemu Uli-
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ca Ivana Turšiča 12, Sežana, ki je umrl dne 12. 1. 2018 v
Ljubljani, v zemljiški knjigi vpisan kot Pavel Lozej, Ulica
Ivana Turšiča 12, Sežana.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 10. 2020
D 153/2020

Os-3185/20

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Jelki Debelak, rojeni 14. 7.
1933, nazadnje stanujoči Gajstova pot 23, Šentjur, umrli
dne 30. 9. 2020.
Sodišču ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev,
zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku
1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 21. 10. 2020
D 4/2019

Os-3215/20

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Očko Ani, roj. 25. 4.
1933, nazadnje stalno stan. Celjska cesta 18, Šmarje pri
Jelšah, umrli dne 23. 12. 2018.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 8. 2020
D 174/2019

Os-3218/20

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil
uveden zapuščinski postopek po pok. Stiplošek Jožefu,
roj. 29. 10. 1951, nazadnje stalno stan. Rjavica 2/a, Rogaška Slatina, umrlem dne 17. 6. 2019.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
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Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 31. 8. 2020
D 315/1974

Os-3175/20

Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Janež, sin Andreja, rojen 18. 4.
1897, z zadnjim prebivališčem na naslovu Poljubinj 41,
Tolmin, ki je umrl dne 10. 8. 1974.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči drugega dednega reda, o katerih
sodišče nima vseh podatkov.
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 dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 10. 2020
D 221/1964

Os-3187/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja
o dedovanju naknadno najdenega premoženja po pokojnem Miroslavu Lavrenčič, sin Antona, rojen 13. 11. 1903,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Logje 29, Breginj, ki
je umrl dne 26. 6. 1964.
V njegovo zapuščino sodijo tudi skupni delež pri
nepremičninah glede Agrarne skupnosti Logje - Robidišče, in sicer: parc. št. 327/1, 327/28, 340/2, 547/3,
327/3, 128, 139, 475, 524/4, 524/5, 525/6, 525/7, 525/8,
526, 524/7, 524/8 ter 524/9, vse k.o. 2215 Robidišče ter
parc. št. 1870/1, 2707/6, 2297/3, 2705, 1471, 1514/2,
1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1976/3, 2888/2,
2978, 3100/1, 4246/52, 4250, 4268/1, 4268/2, 4364/1,
4404/1, 4406, 4407, 1639, 1640, 1645, 2016, 2020,
2359, 2360, 2888/1, 2888/3, 2889/1, 2889/2, 2890,
2895/2, 2974, 2976, 2977, 3094, 3100/2, 4258/1, 4261,
4290/2, 4364/3, 4364/4, 4364/5, 4364/6, 4365, 4258/2,
1870/2, 2297/1, 4246/55, 4257/4, 4257/5, 4257/6,
4257/7, 4257/8, 4405/3, 4405/4, 4405/5, 4405/6, 4405/7
ter 4405/8, vse k.o. 2216 Logje.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri
čemer pa sodišče nima podatkov o vseh 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 dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 10. 2020
D 52/1965

Os-3188/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja
o dedovanju naknadno najdenega premoženja po po-

kojnem Leonardu Cencič, sin Petra, rojen 1. 11. 1880, z
zadnjim prebivališčem na naslovu Robidišče 7, Breginj,
ki je umrl dne 2. 2. 1965.
V njegovo zapuščino sodijo tudi skupni delež pri
nepremičninah glede Agrarne skupnosti Logje - Robidišče, in sicer: parc. št. 327/1, 327/28, 340/2, 547/3,
327/3, 128, 139, 475, 524/4, 524/5, 525/6, 525/7, 525/8,
526, 524/7, 524/8 ter 524/9, vse k.o. 2215 Robidišče ter
parc. št. 1870/1, 2707/6, 2297/3, 2705, 1471, 1514/2,
1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1976/3, 2888/2,
2978, 3100/1, 4246/52, 4250, 4268/1, 4268/2, 4364/1,
4404/1, 4406, 4407, 1639, 1640, 1645, 2016, 2020,
2359, 2360, 2888/1, 2888/3, 2889/1, 2889/2, 2890,
2895/2, 2974, 2976, 2977, 3094, 3100/2, 4258/1, 4261,
4290/2, 4364/3, 4364/4, 4364/5, 4364/6, 4365, 4258/2,
1870/2, 2297/1, 4246/55, 4257/4, 4257/5, 4257/6,
4257/7, 4257/8, 4405/3, 4405/4, 4405/5, 4405/6, 4405/7
ter 4405/8, vse k.o. 2216 Logje.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri
čemer pa sodišče nima podatkov o vseh 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 dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 10. 2020
D 62/2019

Os-3189/20

Pri tem sodišču vodimo zapuščinski postopek po
pokojnem Jakobu Kravanja, rojen 18. 7. 1855 v Trenti, nazadnje stanujoč na naslovu Trenta 9, umrl 15. 3.
1949 v Trenti.
Po zapustniku ni zakonitih dedičev, zaradi tega bo
zapuščina (nepremičnine v k.o. Trenta leva), prešla na
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno
vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso
stečaja zapuščine. Republika Slovenija za zapustnikove
dolgove ne dogovarja.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Morebitne upnike se poziva, da v šestih mesecih
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o
dedovanju – ZD.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 10. 2020

Oklici pogrešanih
N 64/2020

Os-3347/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Josipa Bordon, pok. Ivana (Giuseppe Bordon fu Giovanni),
neznanega datuma rojstva, neznanega zadnjega prebivališča, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
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oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 11. 2020
N 37/2020

Os-3322/20

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Damjana Perdiha, Zatolmin 38,
Tolmin, ki ga zastopa Ivan Rutar, odvetnik v Solkanu,
zaradi razglasitve pogrešane Ivanke Marije Gubinelli, z
zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Zatolmin 36,
Tolmin, za mrtvo.
Po znanih podatkih je bila pogrešana rojena 27. 1.
1941, oče pa naj bi jo že kot mlado dekle odpeljal v Italijo. Imenovana je v zemljiški knjigi vknjižena kot solastnica nepremičnine s parc. št. 312/6 k.o. 2234 Zatolmin.
Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben
primer, zastopal Gregor Mihelj, odvetnik v Odvetniški
družbi Mihelj, Barbič in partnerji d.o.o. v Novi Gorici.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče,
po poteku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v
skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 11. 2020
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Preklici
Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo
Janez
Petrič
d.o.o.,
Unec 6, Rakek, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500058012000, izdano na ime Bašić Admir,
izdal Cetis d.d. gnk-342411
AVTOPREVOZNIŠTVO VODOVNIK SAMO S.P.,
Češminova ulica 18A, Domžale, potrdilo za voznika,
št. 014354/SŠD16-3-2735/2020, izdano na ime Stančić
Slobodan, veljavno od 2. 7. 2020 do 10. 8. 2021, izdano
pri OZS, leta 2020. gnc-342419
Biščan Jerica, Podgrad 37D, Šentjur, diplomo,
št. K-572, izdano pri Poslovno-komercialni šoli Celje,
leta 2009. gnn-342433
BOŠTJAN RAČIČ S.P., Kajuhova ulica 5, Radomlje,
potrdilo za voznika, št. 014645/SŠD16-2-6035/2018, izdano na ime Jokić Đuro, veljavno od 7. 12. 2018 do
7. 12. 2019. gnn-342408
BOŠTJAN RAČIČ S.P., Kajuhova ulica 5, Radomlje,
potrdilo za voznika, št. 014645/SŠD16-2-5466/2018, izdano na ime Mijatović Bojan, veljavno od 5. 11. 2018 do
5. 11. 2019. gnm-342409
DAMIR PURIĆ S.P., Dolenje Kamence 9, Novo mesto, potrdilo za voznika, št. 013912/SŠD48-3-6023/2017,
izdano na ime Stojanović Saša, veljavno od 12. 10. 2017
do 12. 10. 2018, izdano pri OZS, leta 2017. gnc-342423
DAMIR PURIĆ S.P., Dolenje Kamence 9, Novo mesto, potrdilo za voznika, št. 013912/BGD48-4-5859/2019,
izdano na ime Šakinović Mirsad, veljavno od 23. 10.
2019 do 31. 12. 2019, izdano pri OZS, leta 2019.
gnw-342424
DAMIR PURIĆ S.P., Dolenje Kamence 9, Novo
mesto, potrdilo za voznika, št. 013912/SŠD48-23074/2018, izdano na ime Vehabović Nermin, veljavno
od 15. 6. 2018 do 28. 5. 2020, izdano pri OZS, leta 2018.
gnv-342425
DAMIR PURIĆ S.P., Dolenje Kamence 9, Novo mesto, potrdilo za voznika, št. 013912/SŠD48-3-5006/2019,
izdano na ime Alibašić Enis, veljavno od 6. 9. 2019 do
31. 12. 2019, izdano pri OZS, leta 2019. gnu-342426
DAMIR PURIĆ S.P., Dolenje Kamence 9, Novo mesto, potrdilo za voznika, št. 013912/SŠD48-2-5006/2019,
izdano na ime Alibašić Haris, veljavno od 6. 9. 2019 do
31. 12. 2019, izdano pri OZS, leta 2019. gnt-342427
DAMIR PURIĆ S.P., Dolenje Kamence 9, Novo mesto, potrdilo za voznika, št. 013912/RB48-2-3461/2019,
izdano na ime Kusić Boris, veljavno od 10. 6. 2019 do
10. 9. 2019, izdano pri OZS, leta 2019. gns-342428
DAMIR PURIĆ S.P., Dolenje Kamence 9, Novo mesto, potrdilo za voznika, št. 013912/SŠD48-2-5111/2019,
izdano na ime Kusić Boris, veljavno od 11. 9. 2019 do
11. 9. 2020, izdano pri OZS, leta 2019. gnr-342429
DAMIR PURIĆ S.P., Dolenje Kamence 9, Novo
mesto, potrdilo za voznika, št. 013912/RB48-3-58/2020,
izdano na ime Nasufović Alem, veljavno od 7. 1. 2020
do 31. 3. 2020, izdano pri OZS, leta 2020. gnq-342430
DAMIR PURIĆ S.P., Dolenje Kamence 9, Novo mesto, potrdilo za voznika, št. 013912/SŠD48-2-5859/2019,
izdano na ime Nasufović Alem, veljavno od 23. 10. 2019
do 31. 12. 2019, izdano pri OZS, leta 2019. gnp-342431
FRANC HUDEJ S.P., Bovše 3, Vojnik, potrdilo
za voznika, št. 015992/RB13-3-3649/2018, izdano na

ime Mirzet Bunić, veljavnost od 26. 7. 2018 do 28. 6.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gni-342438
FRANC HUDEJ S.P., Bovše 3, Vojnik, potrdilo za voznika, št. 015992/AD13-2-33/2019, izdano na
ime Grošić Anes, veljavnost od 9. 1. 2019 do 11. 12.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnh-342439
GAZELA PRIMOŽ URŠIČ S.P., Bernekerjeva ulica
4, Ljubljana, potrdilo za voznika, št. O5018028, izdano
na ime Ćehajić Adil, veljavnost od 6. 3. 2019 do 1. 9.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gne-342442
INTRALOG d.o.o., Ceste 4, Rogatec, potrdilo za
voznika, št. 014325/SŠD64-2-2569/2020, izdano na ime
Babić Ilija. gnb-342420
KORLE LOGISTIKA d.o.o., Kazarje 10, Postojna,
izvod licence, št. GE009807/07035/049 za vozilo Mercedes Benz, reg. št. KP FR 283, veljaven od 9. 5. 2018
do 9. 5. 2023. gny-342422
Košir Natalija, Britof 135, Kranj, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnih znanj, št. 416, izdano na
ime Natalija Renko, izdano pri ZDU-GIZ, leta 2004.
gnm-342434
Marić Srečko, Rakuševa 26, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500041446001, izdal
Cetis d.d. gnw-342407
MARK TRANSPORT d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, potrdilo za voznika, št. 60769, izdano na ime Todorov Daniel, veljavno od 18. 8. 2020
do 10. 1. 2021, izdano pri GZS, leta 2020. gnl-342435
MARK TRANSPORT d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, potrdilo za voznika, št. 15606, izdano
na ime Peulić Srđan, veljavno od 16. 3. 2016 do 10. 2.
2021, izdano pri GZS, leta 2016. gnk-342436
MARK TRANSPORT d.o.o., Cesta Andreja Bitenca
68, Ljubljana, potrdilo za voznika, št. 60753589, izdano
na ime Jelić Ilija, veljavno od 3. 1. 2020 do 10. 2. 2021,
izdano pri GZS, leta 2020. gnj-342437
MARKO DAVORIN KOKOL s.p., Zgornja Pristava
26, Slovenske Konjice, licenco, št. 016564, za tovorno
vozilo MAN, reg. št. CEVM131, veljavno do 14. 3. 2024.
gnj-342412
NOGRAD - LOTMERK d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 19, Ljutomer, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500007339002, izdano na ime Anton Rizman,
izdal Cetis d.d. gno-342432
PAPIGAL, JAKOPIN d.o.o., Grahovo 83B, Grahovo, izvod licence, št. 014654/004, za vozilo reg.
št. LJ 777 AT. gnd-342418
RADOLJUB MATOVIĆ S.P., Dol pri Hrastovljah
18, Črni Kal, potrdilo o neoporečnosti vozila za prevoz blaga pod carinskimi oznakami (TIR certifikat),
št. 4214-15/2014-8, veljavnost do 24. 12. 2020, za priklopnik CE HS 470. gnl-342410
Skok Primož, Kamenče 12E, Braslovče, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 603856, izdano pri Ministrstvu za promet in zveze,
leta 1997. gni-342413
TAURUS TRANSPORT d.o.o., Moste 43F, Komenda, izvod licence, št. GE011243/04116/026, ta tovorno
vozilo Volvo, reg. št. LJ 55-NDD, veljaven do 19. 2.
2025. gnz-342421
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TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS - BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/BGD12-2-2827/2020, izdano na ime Ponjević Nedeljko, veljavno od 3. 7. 2020 do 23. 7. 2020, izdano pri Obtno-podjetniški zbornici Slovenije, leta 2020.
gnh-342414
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS - BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/BGD12-2-2827/2020, izdano na ime Urošević Dragan, veljavno od 9. 4. 2020 do 30. 6. 2020, izdano pri Obtno-podjetniški zbornici Slovenije, leta 2020.
gng-342415
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS - BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika, št. 015446/RB122-4082/2018, izdano na ime Radaković Ljubinko, veljavno od 23. 8. 2018 do 26. 2. 2020, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici, leta 2018. gnj-342416
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS - BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/BGD12-2-5485/2019, izano na ime Stojković
Marko, veljavno od 19. 10. 2019 do 18. 10. 2020, izdano
pri Obrtno-podjetniški zbornici, leta 2019. gni-342417
Transport Rok Miklič d.o.o., Celovška cesta 492,
Ljubljana-Šentvid, izvod licence, št. 015585/001, za vozilo Scania, reg. št. LJ 65-5CF, veljavnost do 7. 2. 2023.
gng-342440
Transport Rok Miklič d.o.o., Celovška cesta 492, Ljubljana-Šentvid, potrdilo za voznika,
št. 015585/RB19-2-6126/2019, izdano na ime Milutin
Marković, veljavnost od 11. 11. 2019 do 7. 3. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnf-342441
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