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Javni razpisi
Št. 3301-001/2021

Ob-1815/21
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov
v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se
2. rok spremeni, in sicer iz do 6. 4. 2021 na do 19. 4.
2021.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 3021-001/2021

Ob-1816/21
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/21 z dne
26. 2. 2021:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se
2. rok spremeni, in sicer iz do 6. 4. 2021 na do 19. 4. 2021.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-1804/21
Zavod za šport RS Planica, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, objavlja

Ob-1813/21
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MO Slovenj Gradec), objavlja
podaljšanje roka
za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje
projektov s področja kulture v letu 2021
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2021)
MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 31/21
z dne 5. 3. 2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje
kulturnih projektov na področju kulture v letu 2021.
Zaradi razglasitve zaprtja države od 1. do vključno
11. aprila ob epidemiji Covid-19 v RS, MO Slovenj Gradec podaljšuje rok za prijavo na JR-MOSG-KP2021 do
ponedeljka, 19. 4. 2021.
Razpis se tako začne 5. 3. 2021 in se zaključi 19. 4.
2021 (spr. v tčk. 9).
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti
do zaključka razpisnega roka, to je do 19. 4. 2021 na
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika
do 19. 4. 2021 do 14. ure (spr. v tčk. 11).
Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 21. 4. 2021, v sejni sobi v 1. nadstropju, in se
bo pričelo ob 9. uri (spr. v tčk. 12).
Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-1814/21
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MO Slovenj Gradec), objavlja

spremembo

podaljšanje roka

javnega razpisa za sofinanciranje
strokovne priprave in koordinacije Šolskih
športnih tekmovanj in prireditev
v šolskem letu 2021/22,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/21 dne
19. 3. 2021.
V 11. členu »Rok, do katerega morajo biti predložene vloge«, se v prvem odstavku besedilo »9. 4. 2021«
nadomesti z besedilom »23. 4. 2021«.
V 13. členu »Datum odpiranja vlog«, se v prvem
odstavku besedilo »12. 4. 2021« nadomesti z besedilom
»23. 4. 2021«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen.
Zavod za šport RS Planica

za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje
kulturnih projektov na področju
kulturne dediščine v letu 2021
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2021)
MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 31/21
z dne 5. 3. 2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje
kulturnih projektov na področju kulturne dediščine v letu
2021.
Zaradi razglasitve zaprtja države od 1. do vključno
11. aprila ob epidemiji Covid-19 v RS, MO Slovenj Gradec podaljšuje rok za prijavo na JR-MOSG-KD2021 do
ponedeljka, 19. 4. 2021.
Razpis se tako začne 5. 3. 2021 in se zaključi 19. 4.
2021 (spr. v tčk. 8).
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Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti
do zaključka razpisnega roka, to je do 19. 4. 2021 na
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika
do 19. 4. 2021 do 14. ure (spr. v tčk. 10).
Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 21. 4. 2021, v sejni sobi v 1. nadstropju, in se
bo pričelo ob 11. uri (spr. v tčk. 11).
Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-1834/21
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja zaprtje Javnega razpisa P7-3 2021 COVID Mikrokrediti (Objava v Uradnem listu RS, št. 44/21 z dne
26. 3. 2021 – Ob-1743/21).
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 5100-9/2021-3

Ob-1829/21

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 168. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in
145/20; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) v zvezi
z 12. in 20. 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) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno
besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017,
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018,
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018,
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018,
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018,
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52
z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,
6319-2/2013-53 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, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020
in 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 (v nadaljevanju:
metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo
slovenske znanosti v tujini in povezovanje
znanstvenih dosežkov v letu 2021
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo
slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih
dosežkov v letu 2021 (v nadaljevanju: javni razpis) je
sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske
znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednaro-

dna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih
dosežkov.
3. Cilji in pogoji javnega razpisa
Cilji in pogoji javnega razpisa so:
(1) Cilj 1: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih
strokovnjakov v zamejstvu, ob tem sodelujejo s tujimi
raziskovalnimi institucijami in društvi ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo knjižnice in slovenske
lektorate v tujini;
(2) Cilj 2: podpora združenjem, ki obveščajo o politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne
in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni
Evropske unije (EU) in o aktualnih razpisih EU ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji za oblikovanje
projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže;
(3) Cilj 3: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini, da bi tako izboljšala razumevanje
znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komunikacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki pomenijo novost
v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in
hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
– zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved,
– zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi,
– združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih
raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji
prijavitelja.
V okviru cilja 3 javnega razpisa so podcilji javnega
razpisa:
Cilj 3.1: inovativne aktivnosti medijskih hiš oziroma
tradicionalnih medijev ali drugih upravičenih prijaviteljev
v sodelovanju z medijskimi hišami oziroma tradicionalnimi mediji, za promocijo slovenske znanosti v tujini;
Cilj 3.2: inovativne aktivnosti razvoja alternativnih
medijskih oziroma družbenih oblik poročanja ali predstavljanja slovenske raziskovalne dejavnosti, in inovativne
civilno-družbene aktivnosti za promocijo slovenske raziskovalne dejavnosti;
Cilj 3.3: spodbujanje vzpostavitve in razvoja globalnih platform povezovanja, ki predstavljajo inovativne
aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini preko povezovanja raziskovalne skupnosti (pravne osebe
Slovencev iz slovenskega zamejstva in pravne osebe
Slovencev po svetu) ali slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v svetu z raziskovalno skupnostjo v Republiki
Sloveniji (pravne osebe, ki delujejo na področju raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji) ali raziskovalkami in raziskovalci v Republiki Sloveniji. Namen je
ustvarjanje dolgoročno delujočih platform za mreženje,
vzpostavitev (projektnega) znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja in kroženja znanja. Dodatno se vzpodbuja
raziskovalno medgeneracijsko sodelovanje. Prijavitelj
mora za podcilj 3.3 dodatno izpolniti tudi pogoj: povezovanje raziskovalne skupnosti iz Republike Slovenije
z raziskovalno skupnostjo ali slovenskimi raziskovalkami
in raziskovalci iz vsaj treh držav izven EU.
V okviru cilja 3 se prijavitelji prijavijo na enega od
podciljev za:
– vzpostavitev doslej neobstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti ali
– razvoj obstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti.
Prijavitelji predlagajo projektno aktivnost kot zaokroženo celoto z opredelitvijo naslova in akronima,
pod-aktivnosti, ciljev in učinkov ter časovnice izvedbe.
Dodatno bodo spodbujene prijave na cilj 3 za podcilja
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3.1 in 3.2, ki izkazujejo povezanost z vsebinsko sorodnimi globalnimi ali evropskimi iniciativami. Prijavitelji
se prijavijo le na enega izmed zgoraj navedenih ciljev
oziroma podciljev.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Upravičeni prijavitelji, ki se lahko prijavijo na javni
razpis, so za:
(1) Cilj 1: društva, zveze društev, ustanove iz Republike Slovenije;
(2) Cilj 2: društva, zveze društev;
(3) Cilj 3: raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so na dan zaključka
javnega razpisa vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih
raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) ali
register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi agencije. Na
javni razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike
Slovenije ter društva, vpisana v evidenco nevladnih
organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz
slovenskega zamejstva in Slovenci po svetu.
Kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij
v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).
5. Kriteriji in kazalniki za izbiro prijav za sofinanciranje
V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo strokovna komisija, ki jo imenuje
direktor agencije (v nadaljevanju: strokovna komisija),
pregledala prijave. Strokovna komisija lahko po potrebi
pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov. Če strokovna
komisija za ocenjevanje prijav ugotovi, da prijavitelj ne
izpolnjuje pogoje za dosego izbranega cilja iz točke 3.
tega javnega razpisa, se prijava ne uvrsti v postopek
ocenjevanja, temveč se zavrne s sklepom direktorja.
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev;
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav;
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete.
Vrednotenje kriterijev na podlagi kazalnikov in meril
je določeno v metodologiji, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prag za uvrstitev v sofinanciranje je
najmanj 60 doseženih točk. Na podlagi skupnega števila
točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih
javnega razpisa, bo strokovna komisija pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje. Znanstveni svet
agencije obravnava predlog strokovne komisije. Na
podlagi predloga Znanstvenega sveta agencije direktor
sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje.
6. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa znaša 205.000,00 EUR, od tega je predvideno za:
Cilj 1
Cilj 2
Cilj 3 za podcilje:
3.1
3.2
3.3

do 10.000,00 EUR
do 100.000,00 EUR
do 25.000,00 EUR
do 40.000,00 EUR
do 30.000,00 EUR
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Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva
sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem
načrtu agencije.
Strokovna komisija lahko predlaga omejitev višine
sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi in kakovostjo prijave.
7. Način in vrste stroškov sofinanciranja
Način sofinanciranja in druge pogoje agencija s prijavitelji uredi s pogodbami. Prijavitelj, ki bo izvajal promocijsko aktivnost se zavezuje, da bo na ustreznem mestu navedel, da je sofinanciranje promocijske aktivnosti
finančno podprla agencija.
Agencija sofinancira neposredne stroške izvedene
promocijske aktivnosti. Upravičeni stroški so podrobneje
določeni v metodologiji, v poglavju L.
8. Prijava na javni razpis
Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko cilja
iz 3. točke javnega razpisa, ki ga prijavljena aktivnost
naslavlja.
Prijava mora na predpisanem obrazcu vsebovati predstavitev prijavitelja ter natančen opis in finančni
načrt promocijske aktivnosti, razmejeno po virih financiranja. Prav tako mora zajemati podatek o ciljni javnosti, predvidenih neposrednih učinkih in načinu izvedbe
promocije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški). V primeru očitne pomote prijavitelja pri navedbi cilja iz 3. točke
javnega razpisa, se prijavitelja lahko pozove k dopolnitvi
oziroma pojasnilu o izbiri cilja.
Med prijavami na cilja 1 in 2 iz 3. točke javnega razpisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava, ki bo dosegla
najvišje število točk.
Strokovna komisija pri oceni prijav na cilja 1 in 2 iz
3. točke javnega razpisa upošteva večletno odmevno
delovanje prijavitelja v preteklosti.
Med prijavami na podcilje iz cilja 3 iz 3. točke javnega razpisa bodo okvirno izbrane za:
– podcilj 3.1 do štiri prijave,
– podcilj 3.2 do deset prijav,
– podcilj 3.3 do tri prijave.
Izbrane prijave bodo sofinancirane v enakem znesku glede na število izbranih prijav in v skladu s predvidenimi sredstvi za podcilje iz cilja 3. Prijave na cilj 3
za podcilja 3.1 in 3.2, ki izkazujejo obstoječo povezavo
z vsebinsko sorodno globalno ali evropsko mrežo, bodo
deležne 30  % več sredstev.
9. Obdobje sofinanciranja: čas izvajanja promocijske aktivnosti (začeta in zaključena izvedba aktivnosti)
je v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
10. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu
Prijavna vloga ARRS-MS-PROM-Prijava/2021.
Prijava na javni razpis se lahko odda na način določen v točki 10.1. ali na način določen v točki 10.2.
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa gospodarska družba, bodo morali v skladu z Uredbo Komisije
(EU), št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 in Pravili
o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti
(uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007-7/2015-11,
z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči de minimis
ARRS-MS-JR-DP-2021.
10.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na
obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-PROM-Prijava/2021
na elektronska poštna naslova: razpis-promocija2021@
arrs.si in GlavnaPisarna@arrs.si.
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Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima
podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja promocijske aktivnosti) ter oddana na elektronski poštni naslov: razpis-promocija2021@
arrs.si do vključno 30. 4. 2021 do 14. ure.
Prijava se na elektronski naslov: razpis-promocija2021@arrs.si
odda
tudi
na
obrazcu
ARRS-MS-PROM-Prijava/2021-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje promocijske aktivnosti. Obe obliki prijave,
elektronska brez digitalnega podpisa in digitalno podpisana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
10.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in/ali vodja promocijske aktivnosti) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in
odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
elektronski poštni naslov: razpis-promocija2021@arrs.si
na obrazcu ARRS-MS-PROM-Prijava/2021-Pr.doc, kjer
je Pr priimek vodje promocijske aktivnosti in v tiskani
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in
vodje promocijske aktivnosti ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano (podpišeta jo zakoniti zastopnik prijavitelja ali pooblaščena
oseba prijavitelja in vodja promocijske dejavnosti) in
žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi
s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje
znanstvenih dosežkov v letu 2021« 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 v tiskani obliki prispe na naslov agencije
do vključno 30. 4. 2021 do 14. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 30. 4. 2021 do 14. ure (poštni žig).
10.3. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje
v celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec v predpisani obliki in je oddana na predpisan način (točka 10.1.
– elektronska; točka 10.2. – elektronska in tiskana) ter
vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni
razpis.
Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem.
Prijave, ki bodo oddane na način, ki je določen v točki
10.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za
odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila
prijaviteljem. Če iz ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.
Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno
prispelih prijav: odpiranje prijav bo predvidoma tri dni po
izteku roka za oddajo prijav na ta javni razpis, ob 10. uri,
na sedežu agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
13. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/. Vse dodatne informacije v zvezi
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z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ ali na e-naslovu:
spresa.neziri@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-1807/21
Javni razpis
P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22.
2. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad)
objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08,
8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE),
– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– 104. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021 (sklep
Vlade RS št. 47602-30/2020/3, z dne: 22. 12. 2020 in
spremembe št. 47602-30/2020/6 z dne 30. 3. 2021),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Posebnih pogojev za garancije sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus,
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– 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 in 195/20
– odl. US),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne
14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014,
kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in
ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU,
kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156
z dne 20. 6. 2017, str. 1) in Uredbo Komisije (EU)
2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi
s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020) (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 651/2014/EU) (v nadaljevanju: Uredba
651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
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(Uradni list Evropske unije L 352/1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija
2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi
s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene
veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215
z dne 7. 7. 2020),
– Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de
minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) z dne
9. 5. 2016,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020
(št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015) s spremembami
in dopolnitvami,
– COSME-LGF-Counter Agreement med Evropskim investicijskim skladom (EIF) in Javnim skladom
Republike Slovenije za podjetništvo z dne 5. 11. 2015,
– Uredbe (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in
organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov
(Uradni list EU, L 008, 12. 1. 2001),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),
– Uredbe Komisije (ES, EURATOM) št. 1302/2008
z dne 17. december 2008 o centralni podatkovni zbirki
o izključitvah (Uradni list Evropske unije L 344/12 z dne
20. 12. 2008),
– Pogodbe št. C2130-21-096006 o vplačilu sredstev za izvajanje finančnega ukrepa, sklenjene z MGRT
z dne 1. 4. 2021;
– Produkt P1 plus 2021 v obliki Javnega razpisa,
se izvaja na podlagi soglasja Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, št. 302-4/2021/13 z dne 1. 4. 2021.
3. Predmet produkta – Garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje
Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko
Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank
banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna
banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB
banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d.
Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. ter Unicredit banka Slovenija d.d.
Namen in cilji produkta
Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:
– za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja
MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,
– za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter
tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni
položaj ter širitev poslovanja,
– za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Cilji finančnega ukrepa:
– omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 na poslovanje MSP,
– olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
– spodbujati rast in razvoj MSP,
– krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu,
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izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje
financiranja obratnih sredstev,
– spodbujanje zasebnih vlaganj.
4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 93.700.000 EUR.
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za
subvencioniranje obrestne mere je 9.370.000 EUR.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji kandidiranja
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe,
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.)
s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki
so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki
imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih,
prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR.
Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Podlage za pridobitev letnega prometa in bilančne
vsote so:
– za prijavne roke 20. 4. in 5. 5. 2021 izkaz poslovnega izida za leto 2019, bilanca stanja na dan 31. 12.
2019;
– za prijavne roke od 20. 5. 2021 dalje izkaz poslovnega izida za leto 2020 in bilanca stanja na dan
31. 12. 2020;
– za podjetja, ustanovljena v letu 2021, velja, da se
zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in
izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega
meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas2. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja
z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca,
glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega
razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec
dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje). V število zaposlenih se ne upoštevajo
zaposleni iz programa javnih del.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6.
2014 in spremembe.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo
1
Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne
knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži
letno poročilo na AJPES.
2
143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni
delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona
o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas,
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi
o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja,
kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnih
podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu
šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana
za polni delovni čas.
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na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Delitev MSP glede na starostni status:
– MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let
do vključno datuma vložitve vloge;
– MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do
vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.
Omejitve, zaradi katerih se podjetja ne morejo prijaviti na javni razpis:
Produkt ne podpira podjetij, ki opravljajo glavno
dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke,
skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni
list RS, št. 17/08):
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Pro
izvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja razstreliv, C 25.4 Proizvodnja orožja in streliva, C 30.1. Gradnja
ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in
čolnov, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil;
– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki;
– L – Poslovanje z nepremičninami;
– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Prav tako se upravičeni stroški projekta ne smejo
nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj
krepil dejavnosti, ki so izločene, skladno s predhodno
navedbo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
1. Informacijskih tehnologij (IT):
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane
z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, na
področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic ali
na področju pornografije;
– ki naj bi omogočile nezakonit vstop v elektronske
baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski obliki;
2. Bioznanosti:
– pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav,
razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene in
gensko spremenjene organizme;
– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne
in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost
s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene
namene.
3. Dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih
ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki
veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
4. Letališke infrastrukture, razen če so povezane
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva
na okolje.
5. Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi
2003/87/ES.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja
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v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu
z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih
okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala
iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz
prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih
članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme
prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do
vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja
v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Druge omejitve kandidiranja na javni razpis
Produkt ne podpira podjetij:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva
namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno
povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– ki imajo na dan oddaje vloge neporavnane zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in
drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ
(v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge); šteje se,
da podjetje ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za
reševanje in prestrukturiranje;
– ki imajo neporavnane obveznosti do Sklada oziroma neporavnane obveznosti do poslovnih bank po razpisu Sklada z oznako P1, P1 TIP in P1 plus (garancije
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
5.2 Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem
portalu GVIN3 vsaj D2. Omejitev ne velja za vlagatelje,
ustanovljene po 1. 1. 2020 in zavode;
3
GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so:
lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

51 / 2. 4. 2021 /

Stran

– da v bilanci stanja za leto 2019 oziroma za leto
2020 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov
sredstev vsaj v višini 7,0  % (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2021 in zavode);
– dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2019
oziroma za leto 2020 v pozitivni vrednosti do vključno
7,0 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1.
2021 in zavode);
– ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število
zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta,
najkasneje do 31. 12. 2022 (za prijavne roke do vključno 5. 5. 2021) oziroma 31. 12. 2023 (za prijavne roke
po 5. 5. 2021);
– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička
podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
– imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno
likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi);
– projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji;
– zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti ali zagotoviti porabo obratnih sredstev za namen
premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih
zaradi virusa COVID-19;
– Prijavni list podjetja/vlagatelja mora biti podpisan
s stani odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije).
5.3 Kreditni in garancijski pogoji:
Kreditno-garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:

produkt/linija
A.1. Razvojne garancije in
mikrogarancije za MSP
A.2. Razvojne garancije
in mikrogarancije za
tehnološko inovativna
podjetja
A.3. Razvojne garancije in
mikrogarancije za MSP iz
dejavnosti šifre G*
C.19. Mikrogarancije za
MSP – kritje škode zaradi
virusa COVID-19

MSP 5+
obrestna mera
% garancije
6-mesečni EURIBOR
+ pribitek v %

MLADI MSP
obrestna mera
% garancije
6-mesečni EURIBOR
+ pribitek v %

60 %

0,75 %

80 %

0,50 %

80 %

0,50 %

80 %

0,50 %

60 %

1,00 %

60 %

1,00 %

80 %

0,50 %

80 %

0,50 %

*Za podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”,
je določena posebna kreditno-garancijska linija A.3., pri tem pa je potrebno upoštevati nedovoljene dejavnosti v okviru
šifre dejavnosti G navedene v tč. 5.1.
Višina upravičenih stroškov projekta je opredeljena
v 6. točki tega razpisa.
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je
iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta
sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti
in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen
premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih
zaradi virusa COVID-19.
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali
krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki
vključujejo državno pomoč.
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Strošek odobritve kredita in garancije:
Strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo
banke.
Sklad ne zaračunava stroška odobritve garancije.
Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med banko in Skladom.
Zavarovanje garancije: Sklad ima v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju z banko dogovorjeno zavarovanje svojega dela terjatve iz naslova unovčenja garancije.
Banka je pooblaščena za celotni postopek zavarovanja
in postopek izterjave neodplačanega dela glavnice in
obresti kredita.
A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov,
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih
investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+

MLADI
MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR
(za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,75 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR
(za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,50 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro
in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,75 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro
in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,50 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno
tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Na kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira
podjetje:
– če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
– če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno
tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od
spodaj navedenih pogojev:
– tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
– patenti,
– registrirana RR dejavnost,
– razni standardi oziroma certifikati.
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Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih
investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+
in
MLADI
MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR
(za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,50 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro
in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,50 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil (upoštevati izvzete dejavnosti iz tč. 5.1.)
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov,
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih
investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+
in
MLADI
MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR
(za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+1,00 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro
in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+1,00 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

C.19. Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi
virusa COVID-19
Namen: kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter
spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške
aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.
Vpliv virusa COVID-19 na poslovanje podjetja mora
vlagatelj ustrezno predstaviti v vlogi. Kot ustrezno dokazilo o škodi, zaradi virusa Covid-19, se upošteva upad prihodkov od prodaje v letu 2020, v primerjavi z letom 2019.
Na kreditno-garancijsko linijo C.19. lahko kandidirajo podjetja z glavno dejavnostjo iz vseh dovoljenih
področij, skupin in razredov, torej tudi podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih vozil”. Pri tem pa
je potrebno upoštevati izločene dejavnosti, navedene
v tč. 5.1. tega javnega razpisa.
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Upravičeni stroški
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+
in
MLADI
MSP

MIKROGARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika
podjetja
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,50 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

5.4 Pogoji za koriščenje kredita
Podjetje lahko koristi kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo
obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter
obratna sredstva.
Refundacija oziroma povračilo že plačanih stroškov
za obratna sredstva ni dovoljena; izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena delna refundacija oziroma povračilo
že plačanih upravičenih stroškov za materialne investicije.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe
vlagatelja.
6. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za
dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
6.1 Investicijska vlaganja, kamor sodijo:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč4, stroške
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekta5;

– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.
6.2 Obratna sredstva, kamor sodijo:
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
– izdatki za opravljene storitve;
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in
z dela, stroški prehrane med delom).
Višina skupnih upravičenih stroškov projekta ni
omejena. Za materialne in nematerialne investicije se
upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Izjema
velja za podjetja, ki niso zavezanci za DDV. Pri njih se
vsi upravičeni stroški priznajo v bruto vrednosti (torej
vrednost računa z DDV).
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno
transportnih sredstev6.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti
in področja, ki so izločene skladno s točko 5.1. Splošni
pogoji kandidiranja.

Pregled upravičenih stroškov glede na kreditno-garancijsko linijo
INVESTICIJSKA VLAGANJA
kreditno-garancijska materialne/nematerialne
linija
investicije (nova sredstva)
A.1.
A.2.
A.3.
C.19.

da
da
da
ne

nakup stare
opreme
ne
ne
ne
ne

OBRATNA SREDSTVA
max. 30 %
pri mikrogaranciji
materialno/nematerialne
100 % obratna
investicije
sredstva
da
da
da
da
da
da
ne
da

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti 25 % ali
več lastniško povezana z vlagateljem.
Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški
delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
4
Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičen strošek naložbe
v zemljišče lahko predstavlja max. 10 % višine upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne investicije).
5
V primeru nakupa objektov je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani pooblaščenega izvajalca, vsaj v letu
2020.
6
Cestno transportna sredstva so vsa cestna prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje.
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Kadar družinski član7 prvotnega lastnika prevzame
malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva
kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije
za isti namen. Upravičenci predmeta investicije torej ne
smejo prodati, oddati v najem ali lizing najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega
projekta.
Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2022. Za datum nastanka stroška se šteje
nastanek dolžniško upniškega razmerja8.
7. Vsebina vloge
1. Prijavni list: spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu https://eportal.podjetniskisklad.si/,
2. a) Poslovni načrt s finančno prilogo za kreditno
garancijske linije A.1., A.2. in A.3.,
b) Predstavitveni načrt s finančno prilogo za kreditno garancijsko linijo C.19.
3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida:
– za leto 2019 (velja za prijavne roke do vključno
5. 5. 2021) oziroma – za leto 2020 (velja za prijavne
roke od vključno 20. 5. 2021 dalje), oddane na AJPES.
Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je
bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES, (ne velja
izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES).
Podjetja, ustanovljena v letu 2021, morajo priložiti
računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do
zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
4. Izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za
potrebe preverjanja podatkov pri FURS«,
5. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega
z garancijo Sklada,
6. Bonitetno dokazilo, ki mora biti skladno z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES:
– S.BON-1 za gospodarske družbe, samostojne
podjetnike, zadruge in zavode.
Za podjetja, ustanovljena v letu 2021, se predloži
BON-2.
Vlagatelj lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži
eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavne roke do vključno 5. 5. 2021 se upošteva bonitetna
ocena na podlagi letnega poročila za leto 2019. Za prijavne roke od 20. 5. 2021 dalje se upošteva bonitetna
ocena na podlagi letnega poročila za leto 2020.
7. V primeru nakupa nepremičnin je treba predložiti
cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2020.
Vloga z vsemi prilogami mora biti oddana na spletnem portalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavni list, poslovni načrt s finančno prilogo in pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita niso predmet dopolnitve vloge, zato se takšna vloga kot nepopolna zavrže.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. Finančna priloga se lahko v postopku obravnave vloge popravi, če so ugotovljene očitne
računske napake.
7
Družinski člani; oče, mati ali njihov partner, otrok,
posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner,
vnuki ali njihovi partnerji.
8
Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med
upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti
iz naslova nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, surovin, materiala, blaga, storitev,
itd. (sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
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Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točke
3., 4., 6. in 7.
Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena z oddajo dokumentacije na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna
zavrže.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine
celotne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge
po merilih javnega razpisa.
8. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na e-portal Sklada:
https://eportal.podjetniskisklad.si/.
S podpisom in oddajo vloge na e-portal Sklada,
vlagatelj pridobi evidenčno številko vloge ter elektronsko
obvestilo o oddani vlogi.
9. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo
vlog s prilogami na e-portal Sklada:
V letu 2021: 20. 4.; 5. 5.; 20. 5.; 5. 6.; 20. 6.; 5. 7.;
5. 9.; 20. 9.; 5. 10.; 20. 10.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na
e-portal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen
prijavni rok.
Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2021 oziroma do
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana
sredstva porabljena pred 20. 10. 2021, bo Sklad objavil
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na e-portalu oddane po 20. 10. 2021
ali na roke za oddajo vlog po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih
dni od navedenega roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Rok izdaje garancije: garancije Sklada se bodo
izdajale do vključno 1. 12. 2022.
12. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
Zaposleni podjetja, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, višina kreditnih
sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev, neposredna prodaja izven trga RS, namen projekta, tržna
naravnanost, vpliv projekta na okolje, status podjetja.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Poglavje III. Merila
za izbor končnih prejemnikov).
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk,
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poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma
neodobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge
v primeru nerealiziranih že odobrenih projektov ali nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov
v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov
previsoka ali na podlagi bonitetnega poročila S.BON-1
nesorazmerna.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev kot jih predvideva javni razpis, imajo
pri odobritvi prednost tisti vlagatelji, ki dosežejo večje
število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri merilih z vrstnim
redom: dinamiki rasti čistih prihodkov od prodaje, neposredna prodaja izven trga RS/čisti prihodki od prodaje in
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Sklad pri ocenjevanju oziroma odobravanju vlog
kreditojemalcev ne ravna diskriminatorno in posameznega kreditojemalca ocenjuje izključno v skladu z merili
za izbor in ne glede na njegovo narodnost, spol, politično pripadnost, invalidnost oziroma posebne potrebe,
izbrano religijo ali spolno usmerjenost.
13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala popolne in ustrezne vloge.
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje
v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi vloge.
Vročanje dokumentov (sklepov in garancijskih pogodb) ter podpisovanje navedenih dokumentov, bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega
digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo
in uredilo zavarovanje kredita.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in kontakti za dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec
prijavnega lista, vzorec pogodbe o odobritvi garancije za
bančni kredit s subvencijo obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Sklada www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-74, 02/234-12-88, 02/234-12-42,
02/234-12-59 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.
vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Viri financiranja
Vir sredstev je proračun Republike Slovenije, ki jih
je Sklad prejel skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list št. 203/20)
za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva oziroma MSP
in pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije
COVID-19.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe
(»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in
implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in
zagotoviti boljši dostop do financiranja.
16. »De minimis« in ostale zahteve
Predmet produkta tega javnega razpisa, ima status
državne pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi
mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program
izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje
državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015/I)
z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da je pomoč de minimis, ne
glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se
dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju
– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis,
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči.
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za
podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora.
V skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1)
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni
dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od
datuma prenehanja garancije, za potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa;
– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov);
– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na
okolje za posege, kjer je to potrebno).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
17. Odložilni pogoj
Sklepi po javnem razpisu se lahko izdajo končnim
upravičencem šele, ko je izpolnjen naslednji pogoj:
– priliv sredstev po sklenjeni pogodbi z MGRT št.
C2130-21-096006 z dne 1. 4. 2021.
18. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi
osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta:
gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska
številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo
končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva,
nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika:
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva
prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri
Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve
pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
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Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU
– EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 122-0010/2021-202

Ob-1784/21

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 54/17 in 21/18 – ZNOrg, 31/18
– ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016),
– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10).
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje dejavnosti in programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2021.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem oziroma je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti in programov;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine
Ravne na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in javne
ustanove).
Pravico do sofinanciranja dejavnosti in programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva imajo:
Za izvajanje redne dejavnosti
– organizacije in društva s področja socialnega in
zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so
pomoči potrebni.
Za izvajanje razvojnih programov
– organizacije in društva s področja socialnega in
zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so
pomoči potrebni,
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na po-
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dročju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo
programe v Občini Ravne na Koroškem ali za občane
Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za dopolnitev
njihove redne registrirane dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne organizacije in društva,
katerih osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali
zdravstvenega varstva, vendar delujejo v javnem interesu in izvajajo razvojne programe z elementi socialne
ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čim bolj enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine
Ravne na Koroškem v okolje.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa
V skupni višini 25.000 €, od tega:
A: za izvajanje rednih dejavnosti v višini 20.500 €
B: za izvajanje razvojnih programov v višini 4.500 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v dvakratnem znesku, in sicer prva polovica
dodeljenega zneska do konca meseca julija 2021 in
druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca
novembra 2021. Prejemniki sredstev morajo sredstva
porabiti do 31. 12. 2021.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do petka, 30. 4. 2021, v zaprti kuverti v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – Zdravstveno in socialno varstvo – 2021«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 5. 5. 2021, ob
16. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si, od vključno petka, 2. 4. 2021.
11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce,
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.
12. Dejavnosti in programi morajo biti finančno
ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo
Poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2020.
13. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
meril in kriterijev za vrednotenje dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
navedene v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10), ki je priloga razpisne dokumentacije.
14. Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem
pri Darji Čepin, višji svetovalki II, tel. 02/82-16-022 ali
GSM 031/384-137.
15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov.
16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 014-0006/2021-202

Ob-1785/21

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016),
– Pravilnik o sofinanciranju društvenih programov
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07).
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja,
ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna
v letu 2021.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa,
pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju
Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program
njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Občine Ravne na Koroškem,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu v Občini
Ravne na Koroškem.
5. Pravico do sofinanciranja društvenih programov
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem imajo:
– društva in organizacije, ustanovljene v skladu
z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja,
razen društev s področij kulture, športa, socialnega in
zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih
dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostojnih pravilnikov o sofinanciranju.
6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa, znaša v skupni višini 7.707 €.
7. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2021. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2021.
8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do petka, 30. 4. 2021, v zaprti kuverti v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi splošnega značaja – 2021«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
9. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 3. 5. 2021,
ob 9. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
10. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
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pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si, od vključno petka, 2. 4. 2020.
12. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce,
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.
13. Dejavnosti in programi morajo biti finančno
ovrednoteni in navedeni viri financiranja.
14. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
meril za finančno vrednotenje programov in dejavnosti
splošnega značaja, navedenih v Pravilniku o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega
značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 62/07), ki je priloga razpisne dokumentacije.
15. Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem
pri Darji Čepin, višji svetovalki II, tel. 02/82-16-022 ali
GSM: 031/384-137.
16. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov.
17. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 3300-0001/2021-2
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec
za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS,
št. 106/15) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec
(Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) objavlja Občina Dobrova - Polhov Gradec
javni razpis
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec
v letu 2021
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec za
naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
– Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
– Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
– Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne
kmetijske proizvodnje
– Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
– Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja
– Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep de minimis)
– Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol
II. Ukrepi in osnovni pogoji za kandidiranje na javni
razpis
Vlagatelji lahko vložijo skupaj največ dve vlogi na
javni razpis in največ eno vlogo za posamezni ukrep.
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Upravičenci pomoči z izvedbo ne smejo pričeti pred
prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
Kadar je predmet vloge naložba, mora vlagatelj ob
oddaji zahtevka dokazati, da je lastnik naložbe.
Osnovni pogoji na podlagi Uredbe Komisije EU
št.: 702/2014:
Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub
jekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom;
– podjetja v težavah;
– upravičenci, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
– pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013
De minimis pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 se uporablja za
pomoč dodeljeno podjetjem dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji, razen za:
– pomoči določene na podlagi cene ali količine pro
izvodov danih na trg;
– pomoč za dejavnosti povezane z izvozom dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč,
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma
ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe
Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji
ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer
z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU)
št. 1407/2013.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture,
se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
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o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6.
2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije
(EU) št. 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno
v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na
primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU)
št. 717/2014.
Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013)
ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na
področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013,
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo
pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013.
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
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Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo
in vodo.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala);
C. stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske mehanizacije;
D. stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
E. stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
F. stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
G. stroški postavitve ali obnovitve sadnega ali drugega trajnega nasada;
H. stroški nakupa računalniške programske opreme.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja), dejavne v primarni
kmetijski proizvodnji, s sedežem na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano investicijo s specifikacijo del ali storitev,
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem
(oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel);
– dokazila, da se investicija se izvaja na območju
občine;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.:
kulturnovarstveno, okoljevarstveno …),
– dokazilo o presoji vplivov na okolje za investicije,
za katere mora biti opravljena (presoja vplivov na okolje
mora biti opravljena pred datumom dodelitve pomoči).
Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU;
– za že izvedena dela;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupom proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditvijo letnih rastlin;
– stroškom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojnim nakupom kmetijskih zemljišč;
– obratnim sredstvom.
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Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko
znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč (A) (nezahtevne agromelioracije) in pašnikov (B).
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja), dejavne v primarni
kmetijski proizvodnji, s sedežem na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano investicijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem
oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– dokumentacija, potrebna za izvedbo naložbe;
– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.:
kulturnovarstveno, okoljevarstveno …);
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe, da vlagatelj ali njegovi družinski člani niso lastniki
zemljišča;
– dokazilo, da se naložba se izvaja na območju
občine.
Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupu proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditvi letnih rastlin;
– delom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč;
– obratnim sredstvom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek pomoči lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti
z naravnimi nesrečami in
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– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da
zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– strošek zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, ki krije
stroške za nadomestitev izgub zaradi slabih vremenskih
razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami
in drugih slabih vremenskih razmer, boleznimi živali ali
škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali in
ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki
ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji in imajo sedež na območju
občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto,
ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za
tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino
nacionalnega sofinanciranja;
– pomoč ne sme ovirati delovanja notranjega trga
zavarovalniških storitev, biti omejena na zavarovanje, ki
ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupna
podjetij in biti pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni
državi članici;
– sklenjeno zavarovanje ne zahteva ali določa vrste
ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
Intenzivnost pomoči:
– do 20 % upravičenih stroškov. Pomoč skupaj
s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske
proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne
premije.
Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški
za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki
ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji in imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano investicijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem
(oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel);
– dokazila, da se investicija se izvaja na območju
občine;
– dokazilo, da je stavba vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za kulturo;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
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– dokazilo o ustreznih dovoljenjih za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to potrebno;
– dokazilo, da je objekt, ki je predmet ureditve, v lasti nosilca ali članov kmetijskega gospodarstva;
– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči na posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži
nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.
Ukrep 5: Podpora delovanju društev dejavnih na
področju primarne kmetijske proizvodnje
Cilj pomoči je razvoj dejavnosti društev, ki delujejo
na področju primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za tečaje, seminarje, predavanja, ki so vsebinsko vezani na dejavnosti primarne kmetijske proizvodnje;
– stroški nastopa na sejmih, katerih vsebine nastopov so vezane na dejavnosti primarne kmetijske pro
izvodnje;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne
oglede, vezane na dejavnosti primarne kmetijske pro
izvodnje.
Upravičenci do pomoči:
– društva, ki delujejo na področju primarne kmetijske proizvodnje in imajo sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni (s specifikacijo stroškov) za upravičene stroške, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja
povezanega s primarno kmetijsko pridelavo,
– dokazilo o dostopu do pomoči vsem upravičencem na območju občine.
Pomoč se ne dodeli:
– za stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo
stalnega bivališče v občini.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi
z odobreno pomočjo presegli 15.000,00 EUR v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz
sredstev države, občine ali Unije.
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičene naložbe:
A predelava primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
B predelava gozdnih lesnih sortimentov;
C prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
D turizem na kmetiji;
E dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami in izdelki;
F vzreja in predelava vodnih organizmov;
G dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije;
– stroški gradnje ali obnove objekta;
– stroški nakupa opreme in naprav.
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Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi,
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– trije predračuni s popisom del;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali dokazilo
o registraciji dejavnosti ali drug ustrezen dokument;
– predložitev ustreznega dovoljenja in soglasij za
izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi;
– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000 EUR. Ne glede na določilo iz
prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
občine, države ali Evropske unije.
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Podukrep 7.1: Individualno izobraževanje in usposabljanje
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacij in šolnin za tečaje, seminarje
in predavanja povezana z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Pomoč se ne dodeli za:
– usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega
strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih
programov,
– za stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo
stalnega bivališča v občini.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih gospodarstev,
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine,
– društva, ki delujejo na področju kmetijstva in imajo sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni s specifikacijo stroškov;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja
povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
– dostopnost do pomoči vsem upravičencem na
območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi
z odobreno pomočjo presegli 200.000 EUR v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz
sredstev občine, države ali Evropske unije.
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Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
(ukrep de minimis)
Cilj pomoči je izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih proizvodnih
tehnologij in izboljšanje varnosti pri delu v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje in rekonstrukcije gozdne vlake;
– stroški nakupa in dobave nove in rabljene opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo, da se investicije, izvaja na območju
občine;
– dokazilo, da ima kmetijsko gospodarstvo v lasti ali
najemu najmanj 5 ha gozda;
– soglasje Zavoda za gozdove za načrtovan poseg;
– mapna kopija z vrisano predvideno traso gozdne
vlake;
– druga dokumentacija, potrebna na izvedbo investicije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.500 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se
pomoč dodeli iz sredstev občine, države ali Evropske unije.
Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol
Cilj pomoči je spodbujati mlade, da se odločajo za
šolanje na kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo na kmetijah.
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Upravičenci do pomoči:
– dijaki in študentje kmetijskih in gozdarskih šol ali
univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem
kmetijskega gospodarstva.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem
letu;
– redno vpisan v srednješolski ali univerzitetni program kmetijskih in gozdarskih smeri, v tekočem šolskem
letu programov;
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študentom, ki niso vpisani v kmetijske šole;
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti letnik
in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– potrdilo o katastrskem dohodku kmetijskega gospodarstva;
– kopijo zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).
Intenzivnost pomoči:
– enkratna pomoč do višine 450 € na dijaka in študenta v tekočem šolskem letu.
V. Okvirna višina sredstev in merila za ocenjevanje
vlog
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so
namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem javnem razpisu, je 30.000 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih
Ukrep
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine
Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne kmetijske proizvodnje
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro
izvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol

V kolikor bodo zaprošena sredstva posameznega ukrepa nižja od razpisanih sredstev posameznega
ukrepa, se sredstva prerazporedijo na druge ukrepe
v pripadajočih deležih.
Če bo na razpis ali posamezen ukrep prispelo več
vlog, kot je na razpolago sredstev, se odstotek pomoči
sorazmerno zniža.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: vlagatelji za
sredstva, dodeljena za leto 2021, vložijo zahtevek za
izplačilo najkasneje do 30. 4. 2022.
VII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti ali oddajo neposredno na
sedežu občine.

Višina razpisanih
Odstotek
sredstev v EUR sredstev v %
9.000
400
2.500
5.000

30 %
1%
8%
17 %

4.000

13 %

2.500
5.000
1.600

8%
17 %
6%

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13,
1356 Dobrova, s pripisom »ne odpiraj, javni razpis,
kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja vloge. Vloge, iz katerih ni razvidno, da se
nanašajo na javni razpis, se zavrže.
Rok za oddajo vlog: 1. 6. 2021.
VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 8. 6. 2021,
v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrova Polhov Gradec.
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S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prepozno prispele,
– ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno,
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo,
– ki jih bo komisija, na podlagi meril za ocenjevanje
in vrednotenje, ocenila kot neustrezne.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima
priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 14 dni
od odpiranja in strokovnega pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Dopolnitve, poslane po roku, se
ne upoštevajo.
IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča
na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki
jo pooblasti župan.
Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo predpisane
pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen
zagotovljena sredstva, se izda sklep o pravici do sredstev.
V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni
stroški, za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo sklepa o pravici do sredstev je 60 dni
od ugotovitve vseh dejstev.
Hkrati s prejemom sklepa bodo vlagatelji pozvani
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti med prejemnikom sredstev in Občino Dobrova
- Polhov Gradec. Vlagatelji morajo podpisano pogodbo
posredovati na občino v roku osem dni od prejema, drugače se šteje, da odstopajo od pogodbe.
VI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je
na voljo na spletni strani: http://www.dobrova-polhovgradec.si. Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na
elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski pošti.
Kontaktna oseba občinske uprave za informacije
je Helena Čuk.
X. Pritožba na odločitev: zoper odločitev o pravici
do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov
občine v roku 8 dni od prejema odločbe.
XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke
na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke:
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2021 najkasneje do 30. 11. 2021,
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2022 najkasneje do 30. 4. 2022.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih
na podlagi računa in potrdila o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka se sredstva izplačajo na vlagateljev transakcijski račun. Nakazilo na
transakcijski račun šteje, da je bilo zahtevku v celoti
odobreno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spremembah
odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.
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Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov,
javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev, se
zavrne.
XII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namen porabe
sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva
vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sredstev za dobo petih let.
Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to
določenega obdobja v razpisu,
– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– če investicije, za katero je pridobil sredstva, ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu
kot je predvideval v prijavi na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIII. Informacije: dodatne informacije po
tel. 01/36-01-800, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Ob-1792/21
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 13/16, 79/16 in 26/19), na podlagi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16)
in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2021 (Uradni list RS, št. 1/20 in 160/20) Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško, objavlja
javni razpis
Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih
priključkov in malih čistilnih naprav (MKČN)
za komunalne odpadne vode v občini Krško
v letu 2021
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do
50 PE (populacijskih enot) v občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih
stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško,
– društva s sedežem v občini Krško, ki predložijo
Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega kanalizacijskega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona uporabno
dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti
skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so navedeni v Priloga 1,
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– pri izgradnji in izračunu je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko
omrežje,
– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija,
imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom
skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je
izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil
potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno
kanalizacijo.
3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona uporabno
dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje
8. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij,
znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim
občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško
(Uradni list RS, št. 73/12, 84/13) obvezuje priključiti na
javno kanalizacijo,
– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
se malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi
KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini
Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
4. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov
na teh območjih (Uradni list RS, št. 78/19) so določena
naslednja merila:
– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad,
Spodnja Libna, Krško – delno) do 95 % upravičenih
stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (naselja: Brege, Dolenja vas
– delno, Krško – delno, Kremen – delno, Leskovec pri
Krškem – delno, Libna, Stari Grad, Žadovinek) do 82 %
upravičenih stroškov investicije;
– ostali v območju občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2021, pod proračunsko postavko 4055 – ravnanje z odpadno vodo, v višini 69.500,00 EUR.
Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so
namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih
priključkov v okvirni višini 34.500,00 EUR,
– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni višini 35.000,00 EUR.
Skupna višina sredstev se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu.
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IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2018 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski
objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem ali z odločbo,
da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona, uporabno dovoljenje.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen
stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV, v upravičene stroške so všteti izvedba priključnega kanala,
izvedba revizijskih jaškov, nadzor koncesionarja GJS in
geodetski posnetek.
Znesek upravičenih stroškov za individualne hišne
kanalizacijske priključke za stanovanjske objekte se izračuna na naslednji način:
– izvedba priključnega kanala največ 29,00 EUR/m1
(z DDV),
– izvedba
revizijskega
jaška
največ
210,00 EUR/kom (z DDV).
Praznjenje greznice za potrebe gradnje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in vzpostavitev površine nad individualnim hišnim kanalizacijskim priključkom v prvotno stanje (razni tlaki in druga ureditev) niso
upravičeni stroški in ne bodo predmet sofinanciranja.
Upravičen strošek malih čistilnih naprav za stanovanjske objekte je nakup in montaža male čistilne
naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalne
višine upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi
zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija vključno z vlogo bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni strani
Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko 'Obvestila in
objave/Javni razpisi in objave'.
Po predhodnem dogovoru na tel. 07/49-81-377 ali
e-pošti bostjan.kozole@krsko.si se razpisno dokumentacijo pošlje tudi na dogovorjeni naslov.
Ko bo Vlada RS preklicala epidemijo nalezljive bolezni covid-19 na območju Slovenije, bo vloge možno
prevzeti tudi osebno v informacijski pisarni Občine Krško
(pritličje).
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili po pošti na
naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ali osebno
v informacijski pisarni Občine Krško (pritličje).
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav, št. 354-5/2021 O608«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek ter naslov vlagatelja.
Vloge bomo sprejemali od prvega delovnega dne
v mesecu aprilu ter najkasneje do prvega delovnega
ponedeljka v mesecu novembru oziroma do porabe
sredstev.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge prvič odpirala in obravnavala v mesecu
maju ter nato naprej enkrat mesečno vsako prvo delovno sredo v mesecu, razen v mesecu avgustu in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da
v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge
le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
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dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne
vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev,
ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev
sredstev.
Vse prejete vloge bodo obravnavane po časovnem
zaporedju prispetja vloge.
V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je
na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost
vloge:
a) Za individualne hišne kanalizacijske priključke:
vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve
starejšega datuma.
b) Za male čistilne naprave: vloge s priloženim potrdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih
MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.
V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila
o plačanem računu (za hišne priključke) oziroma s priloženim potrdilom o udeležbi na delavnici (za MKČN),
se bodo te vloge obravnavale glede na datum potrdila
o plačanem računu opravljene storitve.
V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila
o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale glede
na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma pravilni
priključitvi.
V primeru, da bo več vlog z istim datumom izjave
o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi, se bodo te vloge obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev
in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 30. dan od prejetja zahtevka.
Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo
le enkrat. V kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva
za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa.
Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Krško
Št. 300-0001/2021-2
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob
Soči za leto 2021 (Uradni list RS, št. 197/20), Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči (Uradni
list RS, št. 63/15 in št. 30/17), Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter
Mnenja Ministrstva RS za finance o skladnosti sheme de
minimis pomoči »Pospeševanja razvoja gospodarstva
v Občini Kanal ob Soči« št. 441-43/2020/455 (št. priglasitve: M002-5881820-2015/II) z dne 2. 3. 2021, objavlja
Občina Kanal ob Soči

javni razpis
za dodeljevanje proračunskih sredstev
za spodbujanje razvoja gospodarstva
v Občini Kanal ob Soči za leto 2021
I. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213 Kanal.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ukrep
1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne
in storitvene kapacitete
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal
ob Soči in njegovimi spremembami. V primeru večjega
števila upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma
pomoči sorazmerno znižal.
III. Višina razpoložljivih finančnih sredstev: v Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021 so za naveden
ukrep zagotovljena sredstva v višini 30.000 EUR na
proračunski postavki 4140021 – Spodbujanje razvoja
podjetništva in zaposlovanja. Višina pomoči na posameznega upravičenca ne sme presegati 30 % od skupno
razpisanih sredstev.
IV. Upravičenci: na javni razpis se lahko prijavijo
mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja).
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba Komisije ES,
št. 800/2008).
V. Splošna določila oziroma pogoji upravičenosti
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primerih, če je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg oziroma če je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Kanal ob Soči ali do države,
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku
prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije,
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju
in prestrukturiranju družb v težavah,
e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače
povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
f) nimajo sedeža v Občini Kanal ob Soči, razen če
investicija, ki je predmet ukrepa po tem pravilniku, leži
na območju Občine Kanal ob Soči.
Posebni pogoji za dodelitev pomoči:
Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis podati
pisno izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov) in v kakšnem znesku je v relevantnem
obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;
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b) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške.
Skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve
veljajo ne glede na to, iz katerih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega ukrepa so stroški
investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje
registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Upoštevajo se upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od
1. 1. 2021 do 1. 11. 2021 (dokazilo je račun z datumom
plačila v navedenem obdobju oziroma sklenjene leasing
pogodbe z datumi plačane glavnice oziroma obrokov
v navedenem obdobju). Upravičen strošek je strošek
v neto vrednosti (brez vključenega DDV). Sofinancira
se največ 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
30 % celotnih razpisanih sredstev s tem razpisom.
Predmet sofinanciranja so:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški
izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih
prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanje poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove ali generalno obnovljene pro
izvajalne in storitvene opreme,
– stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v upravičenem
obdobju vezanem na proračunsko leto 2021 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Potrebna dokumentacija
Vlagatelj zaprosi za pomoč na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevanimi
dokazili.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za prijavo na javni razpis, izjave, merila za oceno vlog po posameznih
ukrepih, vzorec pogodbe, je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči ter na spletni strani občine: http://www.obcina-kanal.si. Dodatne informacije so
v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in
14. uro pri Metodi Humar na tel. 05/39-81-209 ali na
elektronskem naslovu metoda.humar@obcina-kanal.si.
IX. Odpiranje vlog
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev bo
v roku 5 dni po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje
vodi strokovna komisija, imenovana s sklepom županje.
Odpiranje vlog ni javno.
Prepozne vloge in vloge, ki niso ustrezno označene
in niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se
s sklepom zavržejo. Sklep izda pristojni organ občinske
uprave na predlog strokovne komisije.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne,
pristojni organ, na predlog strokovne komisije, pisno
pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je
8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem
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roku ne dopolnijo oziroma neustrezno dopolnijo, pristojni
organ na predlog strokovne komisije, s sklepom zavrže.
X. Obravnava vlog in izidi razpisa
Strokovna komisija vse pravočasne in popolne vloge oceni na podlagi meril iz javnega razpisa in pripravi predlog prejemnikov sredstev in njihovo razdelitev.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila
v skladu z določili pravilnika do porabe razpoložljive
višine sredstev. V primeru večjega števila upravičencev
se bo delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno
znižal.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva popolnosti prejetih
prijav. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev
bo pristojni organ občine prijaviteljem izdal odločbe o višini dodeljenih sredstev. Na odločbo je možna pritožba
na županjo občine v roku 15 dni od prejema odločbe.
Županja odloča o pritožbi v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev županje je dokončna. Pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.
S posameznimi upravičenci, ki so prejemniki finančnih sredstev po tem javnem razpisu, se po pravnomočnosti odločbe sklene pogodba, v kateri se določajo
medsebojne pravice in obveznosti. Če se upravičenec
v roku 15 dni od prejema pogodbe ne odzove k podpisu
pogodbe, se šteje, da je enostransko odstopil od prijave na javni razpis in od odobrenih sredstev. Naročnik si
pridržuje pravico, da po zaključku razpisa posamezna
določila pogodbe spremeni.
XI. Nadzor nad porabo sredstev pomoči in sankcije
za kršitelje
Porabo dodeljenih pomoči preverjata občinska
uprava in nadzorni odbor.
Prejemnik je dolžan dodeljena sredstva porabiti
namensko. Prejemnik mora Občini Kanal ob Soči omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski
proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka
prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi pravilnika na naslednjem javnem razpisu.
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju investicije, ne realizira oziroma ne realizira v celoti
projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenem
s pogodbo o sofinanciranju investicije, v celoti realizirali
projekte oziroma aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva določila pravilnika in
javnega razpisa.
XII. Rok in način predložitve vlog
Javni razpis je odprt od dneva objave do 10. 5.
2021. Vlagatelji oddajo vlogo v obdobju od objave razpisa do 10. 5. 2021. Vloge morajo biti predložene do 10. 5.
2021 do 14. ure na naslov naročnika Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti
ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov
do zgoraj navedenega datuma in ure. Prepozno oddane
vloge bodo s sklepom zavržene.
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Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in v skladu z navodili in zahtevami javnega razpisa, in sicer v zaprti ovojnici ter z ustrezno navedbo na sprednji strani:
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje
proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2021 – Ukrep
št. 1« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme
ovojnice.
Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice
bodo s sklepom zavržene.
Občina Kanal ob Soči
Št. 430-1/2021-7

Ob-1798/21

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 9. člena Odloka
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 11/18, 31/21), Letnega programa
športa v Občini Sežana za leto 2021 (št. 032-3/2021-5,
sprejetega dne 25. 3. 2021 na seji Občinskega sveta
Občine Sežana), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in na podlagi
določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2021
(Uradni list RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini
Sežana za leto 2021
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje programov
s področja športa za leto 2021 v Občini Sežana.
3. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati programe s področja
športa skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 11/18,
31/21, v nadaljevanju: Odlok).
Iz proračuna Občine Sežana za leto 2021 se bodo
iz proračunske postavke 250603 – Izvajanje letnega
programa športa, v višini 150.000,00 EUR, sofinancirale
naslednje vsebine športnih programov:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. Vrhunski šport,
4. Šport starejših,
6. Organiziranost v športu,
7. Delovanje športne zveze,
9. Športne prireditve in promocija športa.
Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Sežana za leto 2021
(št. 032-3/2021-5, sprejet dne 25. 3. 2021 na seji Občinskega sveta Občine Sežana).
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov
športa v skladu s 5. členom odloka, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sežana,
– da so registrirani v Občini Sežana in izvajajo športne programe najmanj eno leto na dan objave javnega
razpisa, oziroma vsaj tri leta, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi izvajal že obstoječo športno panogo
v lokalnem okolju,
– da imajo za prijavljene dejavnosti zagotovljene
materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen

in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela
v športu,
– da imajo za prijavljene dejavnosti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodki za izvedbo dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini za tekoče leto in
– da ima društvo pravočasne in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do Občine Sežana in Zavoda za
šport, turizem in prosti čas Sežana.
5. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 250603 – Izvajanje
letnega programa športa in znaša 150.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.
6. Upravičeni stroški
Za upravičene stroške se v programih Prostočasna
športna vzgoja otrok in mladine in Šport starejših štejejo
naslednji stroški:
– Stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter
stroški tekočega vzdrževanje objektov in površin),
– Stroški strokovnega kadra (strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za
trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom
– potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot
dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini 30 %
odobrenih sredstev.
Za upravičene stroške v programu Športna vzgoja
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, ter Vrhunski šport štejejo naslednji stroški:
– Stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter
stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin),
– Stroški strokovnega kadra (strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za
trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom
– potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot
dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 30 %
odobrenih sredstev.
– Stroški priprave in udeležbe na športnih tekmovanjih (prijavnina za vstop v tekmovalni sistem oziroma
prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza
in stroški prehrane, sodniški stroški ipd.).
Za upravičene stroške se v programu Organiziranost v športu in Delovanje športne zveze štejejo naslednji stroški:
– Materialni stroški (oglaševanje, propagandno
gradivo, nezgodno zavarovanje udeležencev, članarina
športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam,
registracija športnikov, stroški najema oziroma uporabe
pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni
stroški, stroški telefona, pisarniški material, stroški bančnih storitev, računovodski stroški) ipd.).
– Stroški zaposlenih.
Za upravičene stroške se v programu Športne prireditve in promocija športa štejejo naslednji stroški:
– najemnina prireditvenega prostora ter opreme za
izvedbo prireditve,
– stroški Promocijskega materiala za prireditev (vabila, plakati, objave v medijih ipd.),
– nagrade (plakete, pokali, priznanja …),
– profesionalna redarska ekipa,
– profesionalna medicinska ekipa,
– sodniški stroški,
– zavarovanje prireditve,
– prevozi (opreme, udeležencev po potrebi),
– ozvočenje prireditve,
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– vodenje prireditve,
– stroški bivanja in prehrane v primeru večdnevnega tekmovanja,
– stroški pogostitve (ki se upoštevajo v višini 20 %
sredstev prejetih za prireditve po razpisu, pri čemer nakup alkoholnih pijač ni upravičeni strošek) in
– drugi stroški za izvedbo prireditve.
7. Dokazila o namenski rabi: predlagatelji bodo do
roka določenega v pogodbi morali kot prilogo h končnemu poročilu predložiti dokazila o namenski porabi
sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini, ki jo
bo predlagatelj prejel na javnem razpisu. Vsa dokazila
morajo biti izdana v letu 2021 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranja.
8. Merila in kriteriji: merila za vrednotenje programov športa in izbor dejavnosti na vseh področjih športa
so sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
V kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov, je
potrebno poleg prijavnega obrazca za vse izvajalce
športnih programov izpolniti ločen obrazec, glede na
vrsto prijavljenega športnega programa. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisni dokumentaciji – Osnovni prijavni obrazec, Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje programov
športa v Občini Sežana za leto 2021.

Obrazci za poročanje in prav tako navodila glede
obveščanja javnosti o programih oziroma projektih, ki
so sofinancirani s strani Občine Sežana, so dostopni na
spletni strani Občine Sežana www.sezana.si (zavihek
»Javni razpisi, naročila in natečaji«) ali v sprejemni pisarni
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa lahko
naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot
dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
10. Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.
sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska
cesta 4, Sežana.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in
pojasnil: Matej Felicjan, 05/73-10-114, matej.felicjan@
sezana.si.
12. Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav
Popolna vloga z vsemi zahtevanimi prilogami mora
biti v razpisanem roku predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zapečateni
ovojnici z napisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis – sofinanciranje programov športa v Občini
Sežana za leto 2021«. Na hrbtni strani mora biti označen
pošiljatelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana
priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem.
Rok za oddajo prijav je do vključno 3. 5. 2021.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija
hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vlogo. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih
vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od prejetega
obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni,
da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene
pošiljateljem.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu,
bodo izvajalci obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključku razpisa. Na podlagi odločbe bo občina sklenila
z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo,
s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Sežana

Št. 354-7/2021

Ob-1805/21

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20) in Odloka o proračunu
Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 10/20
in 28/21), Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč
na območju Občine Brežice
v letu 2021
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje nabave in izgradnje malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode velikosti do 49 PE (populacij-
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skih enot) in hišnih črpališč za objekte v Občini Brežice
v skladu s pogoji tega razpisa.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov,
ki so lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih
stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Občine Brežice ter imajo stalno prebivališče v Občini Brežice. V primeru, če več
upravičencev gradi skupno malo čistilno napravo za
več objektov ali za objekt, ki je v njihovi etažni lastnini,
lahko uveljavlja subvencijo za svoj delež sofinanciranja
vsak upravičenec posebej, pri čemer znaša maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni objekt
največ 2.500,00 EUR z DDV za MKČN do 5 PE in
3.000,00 EUR za MKČN velikosti od 6 do 49 PE. V teh
primerih je možno oddati skupno vlogo ali posamične
vloge, pri čemer se bodo upoštevali skupni stroški izgradnje te MKČN za celoten objekt ali več objektov skupaj
in ne deleži na posamezno stanovanjsko enoto ali posamezen objekt. V primeru, da je eden od etažnih delov
ali eden od objektov, za katere se uveljavlja subvencija
v skladu s to alinejo, namenjen poslovni rabi, se delež
tega dela oziroma poslovne stavbe odšteje od skupnih
stroškov izgradnje MKČN,
– društva s sedežem v Občini Brežice, ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki
deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci
objekta z označbo 002C po klasifikaciji, ki služi izvajanju
dejavnosti društva,
ki še niso prejeli subvencije za sofinanciranje malih
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih
črpališč na območju Občine Brežice.
2. Sofinanciranja nabave in izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ni
možno uveljavljati za novogradnje oziroma za stanovanjske objekte, ki so pridobili gradbena dovoljenja po
1. 1. 2013.
3. A.) Pogoji sofinanciranja nabave in vgradnje
oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave in
upravičeni stroški:
– sofinancira se 50 % upravičenih stroškov,
– objekt, ki se opremlja z malo komunalno čistilno
napravo, se mora nahajati na območju Občine Brežice
in nima možnosti priključitve na obstoječe kanalizacijsko
omrežje, ali so stroški priključitve na obstoječe kanalizacijsko omrežje nesorazmerno visoki. Informacijo o možnosti priključitve pridobi stranka na Komunali Brežice,
– veljavno gradbeno dovoljenje za objekt, ki je bil
zgrajen po letu 1967, za objekt zgrajen pred letom 1967,
pa odločba, da ima pridobljeno gradbeno in uporabno
dovoljenje na podlagi določil 118. člena Gradbenega
zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 61/20,
65/20, 15/21 – ZDUOP),
– v primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 69/19) obvezuje priključiti na javno
kanalizacijo. Informacije o načrtovani gradnji kanalizacijskih omrežij si vlagatelj sam pridobi na Občini Brežice
pri Dejanu Rostoharju,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 –
ZIUZEOP). V primeru rastlinske čistilne naprave je potrebno predložiti prve meritve in obratovalni monitoring
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odpadnih voda, ki izkazujejo njeno ustreznost. Meritve
mora izvesti usposobljen laboratorij za izvajanje tovrstnih meritev v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 94/14, 98/15, 49/20 – ZIUZEOP), čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi
mora biti v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15,
76/17, 81/19, 49/20 – ZIUZEOP),
– za gradnjo čistilne naprave na vodovarstvenih
območjih, si je predhodno potrebno pridobiti soglasje
Agencije Republike Slovenije za vode, ki ga je potrebno
priložiti k vlogi za sofinanciranje malih čistilnih naprav in
hišnih črpališč – informacije o lokacijah vodovarstvenih
območij si vlagatelj pridobi sam na Občini Brežice, Oddelek za prostor,
– če končni prejemnik ni lastnik nepremičnine, na
kateri bo postavljena MKČN, mora biti v zemljiški knjigi
razviden obstoj pravice graditi MKČN v korist končnega
prejemnika na nepremičnini, na kateri je predvidena
njena postavitev,
– končni prejemnik mora zgrajeno čistilno napravo predati v upravljanje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva
okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode,
– končni prejemnik mora imeti poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice,
javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Brežice,
– končni prejemnik za iste upravičene stroške ali za
isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za
iste upravičene stroške oziroma isti namen,
– upravičeni stroški so stroški nabave in vgradnje
oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave,
– upravičeni so stroški izgradnje male komunalne čistilne naprave izven agromelioracij, znotraj katerih
se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode (novelacija), ki je objavljen na spletni
strani Občine Brežice. Upravičenost sofinanciranja zainteresirani lahko preverijo na seznamu, ki je objavljen
s tem razpisom ali Občini Brežice, Danijela Gabrič, pisarna št. 13.
B.) Pogoji in višina sofinanciranja za vgradnjo hišnega črpališča:
V primeru objektov, ki imajo nesorazmerno visoke
stroške priključitve na javno kanalizacijo kot posledica višinskih razlik, se sofinancira dobava materiala in
vgradnja hišnega črpališča, ki lahko zajemajo stroške
nabave črpalke, krmilne omarice, zapornega in proti povratnega ventila, nivojskih stikal, dotočnega in tlačnega
priključka ter ostali drobni material, potreben za priključevanje, ter vgradnje, v višini 100 %, vendar ne več kot
1.300,00 EUR na črpališče. Za sofinanciranje vgradnje
hišnega črpališča mora prejemnik poleg pogojev iz točke III. 1 tega razpisa smiselno izpolnjevati tudi pogoje iz
druge, tretje, sedme, devete, desete in enajste alineje
točke III. 3. A tega razpisa.
4. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezno MKČN zmogljivosti 1–5 PE znaša največ
2.500,00 EUR z DDV, za posamezno MKČN zmogljivosti 6-49 PE pa je največ 3.000,00 EUR, za hišna črpališča višina upravičenih stroškov znaša 1.300,00 EUR.
5. Pri MKČN in hišnih črpališčih, razen rastlinskih
čistilnih naprav, se za upravičene stroške štejejo stroški,
ki so nastali v času od 1. 1. 2016 do 29. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev. Za rastlinske čistilne naprave
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se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali od
31. 10. 2014 do 29. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev in se jih izkazuje s kopijami računov.
6. Delež sofinanciranja: 50 % upravičenih stroškov
MKČN, za MKČN do vključno 5 PE največ 1.250,00 EUR
in za MKČN nad 5 PE največ do 1.500,00 EUR oziroma
100 % vgradnje hišnega črpališča, največ 1.300,00 EUR
na hišno črpališče.
7. Pri rastlinskih čistilnih napravah se šteje, da
naprava izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev, ko
stranka predloži analizo izpustov iz rastlinske čistilne
naprave, ki jo izvede akreditiran laboratorij in ki izkazuje
ustreznost le-te s predpisi o emisijah odpadnih voda.
8. Sofinancirajo se upravičeni stroški za objekt, ki je
namenjen bivanju, z veljavnim gradbenim dovoljenjem
oziroma za objekt, zgrajen pred letom 1967, odločbo na
118. člena Gradbenega zakona.
Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je nakup
in/ali vgradnja male čistilne naprave.
Naložba mora biti zaključena pred oddajo vloge.
IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2021, pod proračunsko postavko 0249 – Sofinanciranje izgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in sicer v višini
50.000,00 EUR.
V. Vsebina vloge
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav in
hišnih črpališč je sestavljena iz naslednje zahtevane
dokumentacije:
– Prijavni obrazec
– Izjava A – za fizične osebe oziroma izjava B za
društva
– Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu oziroma navedba zakonske podlage (velja samo
za društva)
– Kopija računa o nakupu male čistilne naprave
oziroma izgradnje rastlinske čistilne naprave ali vgradnji
hišnega črpališča
– Kopija potrdila o plačilu nabave in vgradnje male
čistilne naprave oziroma vgradnje hišnega črpališča.
Za sofinanciranje izgradnje hišnega črpališča je potrebno priložiti potrdilo izvajalca gospodarske javne službe
Komunale Brežice d.o.o. o priključitvi na kanalizacijsko
omrežje
– Kopija osebnega dokumenta
– Kopija transakcijskega računa
– Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka
z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod
– Veljavno gradbeno dovoljenje za objekt oziroma
potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na
podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona izdano
uporabno dovoljenje
– Parafiran vzorec pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti
urejena po prej navedenem zaporedju.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo
na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) in na
Občini Brežice, na Oddelku za komunalno infrastrukturo
in gospodarske javne službe, v času uradnih ur. Informacije lahko pridobite na Občini Brežice; tel. 07/620-55-41
ali e-pošta: danijela.gabric@brezice.si.
VI. Rok in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu se lahko vlagajo po objavi razpisa v Uradnem
listu RS do porabe sredstev, v vsakem primeru pa naj-
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kasneje do 29. 10. 2021, na naslov: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko
(velja datum poštnega žiga) ali zadnji dan roka do 13.30
oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje MKČN« in nazivom prijavitelja.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena
do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene.
VII. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki
jo s sklepom imenuje župan.
Odpiranje prispelih vlog se bo do porabe sredstev
oziroma skrajnega roka za oddajo vlog izvajalo vsako
prvo sredo v mesecu, prvo odpiranje se izvede v maju
2021.
Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija, in sicer po zaporedju prispetja do porabe sredstev
oziroma skrajnega roka za oddajo vlog. V primeru, da je
prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se prednostno obravnavajo vloge, ki so prej prispele. Če so vloge prispele isti dan po pošti, imajo prednost tiste vloge,
pri katerih je starejši datum vgradnje MČN v razpisnem
obdobju. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni
od prejema poziva na dopolnitev. Nepopolna vloga, ki
jo predlagatelj v roku, navedenem v pozivu za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno
dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril,
ki so sestavni del tega javnega razpisa. Prejete vloge se
bodo odpirale po časovnem zaporedju prispetja vloge
do porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo
vloge.
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave
Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi
k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od
prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun
upravičenca v letu 2021.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
VIII. Nadzor in sankcije: kontrolo nad izvajanjem
namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana
s sklepom župana. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila
pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dode-
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ljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila dalje.
IX. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni
strani Občine Brežice (www.brezice.si) pod rubriko Javni razpisi ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih dni na Oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Dodatne informacije posreduje Danijela Gabrič,
tel. 07/620-55-41, e-mail: danijela.gabric@brezice.si,
v času uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 671-3/21

Ob-1810/21

Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 9. člena Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 21/20)
ter Letnega programa športa v Občini Sodražica za leto
2021, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica,
na 14. redni seji dne 11. 3. 2021 (v nadaljevanju: LPŠ)
in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021
(Uradni list RS, št. 77/19 in 44/21), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Sodražica za leto 2021
1. Izvajalec javnega razpisa: Občina Sodražica, Trg
25. maja 3, 1317 Sodražica.
2. Pravna podlaga: Odlok o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 68/20 in 44/21) (v nadaljevanju:
Odlok).
3. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: JR)
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2021 sofinancirajo naslednja področja:
a. Športni programi
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– promocijski športni programi
– celoletni športni programi
– programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– kakovostni šport
– športna rekreacija
– šport starejših
b. Delovanje športnih društev
c. Športne prireditve lokalnega pomena
d. Upravljanje oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi
4. Upravičeni izvajalci LPŠ
Na JR lahko kandidirajo naslednji izvajalci športih
LPŠ:
– športna društva in športne zveze, registrirane
v Republiki Sloveniji;
– zavodi za šport po zakonu;
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za
opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini,
– izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj
60 % udeležencev s stalnim prebivališčem v občini.
Do sofinanciranja določenih dejavnosti (izvajanja
posameznih programov) so lahko upravičeni tudi izvajalci, ki
– imajo sedež izven občine, a izvajajo dejavnost
na območju občine, v katero je vključenih najmanj 80 %
udeležencev s stalnim prebivališčem v občini;
– kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je
posebnega pomena za občino, imajo lahko sedež izven
občine in v svojo dejavnost vključujejo posameznike
s stalnim prebivališčem v občini;
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za
opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo
dejavnosti,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60
ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za
sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg
izvajanja posameznega športnega programa v merilih
drugače opredeljen,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno
evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o udeležencih programa;
– delujejo v občini najmanj eno leto.
6. Merila za vrednotenje področij športa in posebni
pogoji JR: na JR prispele vloge bodo vrednotene v skladu z določbami Odloka in določbami LPŠ.
7. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev na
JR znaša 26.000,00 EUR. Proračunska sredstva so
razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu
Občine Sodražica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 77/19
in 44/21) in LPŠ za leto 2021.
8. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem
razpisu: od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2021.
9. Prijave na JR (vloge)
Vsebina prijave: Prijava na JR mora biti izdelana na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in
mora vsebovati vsa zahtevana dokazila oziroma izjave,
s katerimi podpisnik le-teh jamči za izpolnjevanje pogojev. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot formalno
popolna. Obrazcev iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno vsebinsko spreminjati.
Prijavitelji, ki bodo poslali oziroma oddali formalno nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge.
V dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma
rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo prijavitelji
upoštevati. Vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku
ne bodo ustrezno dopolnili, ne bodo obravnavane.
Takšne vloge bodo kot formalno nepopolne s sklepom
zavržene.
Razpisni rok: Rok za prijavo je do vključno 23. 4.
2021. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti
s priporočeno pošiljko ali oddana v tajništvu občine zadnji dan roka do 10. ure. Vloge, ki bodo prispele po roku
za predložitev prijave, ne glede na način prispetja, ne
bodo obravnavane. Takšne vloge bodo s sklepom zavržene in praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Način dostave vlog: Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2021 mora predlagatelj izpolniti na
prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in
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zahtevana dokazila. Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici
poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Sodražica,
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Na kuverti mora biti
nalepljena izpolnjena ovojnica, ki je del razpisne dokumentacije. Za prijave, ki bodo oddane po pošti in zaradi
kakršnihkoli razlogov ne prispejo v tajništvo, Občina
Sodražica ne odgovarja.
Pravno obvestilo: Oddaja prijave (vloge) pomeni, da
prijavitelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe
o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, zato parafiranega vzorca pogodbe o sofinanciranju
ni potrebno priložiti prijavi/vlogi.
10. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev:
odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo
JR in bo predvidoma dne 26. 4. 2021. Odpiranje vlog
ne bo javno.
11. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu JR
Po končanem roku za oddajo vlog (prijav), bo strokovna komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in
bodo ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo
vsebino. Prijavitelje, ki bodo oddali formalno nepopolne
vloge, bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi. Vloge,
ki v pozivnem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom
zavržene. Formalno popolne vloge bo strokovna komisija ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri
tem upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati. Na podlagi predloga upravičencev do finančnih
sredstev, ki ga bo izdelala strokovna komisija, bodo
izdane odločbe o izboru. Odločbe o izboru bodo izdane predvidoma v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Prijavitelji imajo pravico do pritožbe, ki jo morajo vložiti
v roku 8 dni od prejema sklepa.
Upravičencem, ki jim bodo odobrena finančna sredstva, bodo poslane pogodbe o sofinanciranju. Upravičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino (osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da upravičenec v danem
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roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil
svojo vlogo za pridobitev sredstev.
12. Posredovanje informacij v zvezi z JR in pridobitev razpisne dokumentacije
Informacije in navodila dobijo kandidati na Občini
Sodražica pri Petri Marn, tel. 01/83-66-075, e-pošta:
petra.marn@sodrazica.si.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na
Občini Sodražica, v času uradnih ur. Dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani občine: www.sodrazica.si.
Občina Sodražica
Št. 4300-43/2020/54

Ob-1849/21

Ministrstvo za javno upravo objavlja
spremembo
javnega razpisa za demonstracijske projekte
vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21 z dne
12. 2. 2021, Ob-1301/21.
Sprememba se nanaša na prvi odstavek 9.2. točke
besedila razpisa, kjer se spremeni prvi rok za oddajo
vlog: »Vloga mora biti predložena v enem elektronskem
izvodu na e-nosilcu podatkov, v Wordovi oziroma Excelovi obliki ter v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z
vsemi obrazci razpisne dokumentacije in v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem razpisne dokumentacije z
vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za
demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest
in skupnosti«, z navedbo polnega naziva in naslova
pošiljatelja, na naslov ministrstva (Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana) pa mora prispeti najpozneje do izbranih rokov za oddajo vlog, ki sta:
– 14. 5. 2021 do 12. ure,
– 10. 9. 2021 do 12. ure.«
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za javno upravo
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Javne dražbe
Ob-1809/21
Ustavitev postopka
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZZZS)
obvešča, da je na podlagi četrtega odstavka 49. člena
v zvezi s četrtim odstavkom 2. člena in 77. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18;
ZSPDSLS-1) ustavil postopek prodaje službenih vozil, ki
naj bi se prodajala na javni dražbi dne 7. 4. 2021. Obvestilo o javni dražbi je bilo objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 36/21 z dne 12. 3. 2021.
Sklep o ustavitvi postopka je objavljen na spletni
strani ZZZS, pod rubriko »Javne dražbe«.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Št. 704-6/2021

Ob-1786/21

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20
– ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97,
24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje
eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08,
91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola,
so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za
oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke
prvega odstavka 8. člena ZN,
3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med
dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je
v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava,
ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim
mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju
izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma
opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Ljubljani sklicujejo na številko
704-6/2021. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 1. 2022.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 15/100-001/2021

Ob-1789/21

Na podlagi sklepa Sveta Dijaškega doma Lizike
Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, z dne 24. 3. 2021,
Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova cesta 24a,
2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 53., 53.a členu in 58. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), in sicer:
1. ima najmanj 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,
2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca za vzgojo in izobraževanje v Dijaškem
domu Lizike Jančar, Maribor,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima opravljen ravnateljski izpit (kandidat/ka lahko
kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga
mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer
mu/ji preneha mandat po zakonu),
5. ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
6. ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
9. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 10. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja
polni delovni čas. Izbrani kandidat/ka bo imenovan za
dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem
mestu ravnatelja.
Popolne pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom vodenja in s priloženimi kopijami vseh dokazil
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o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnima potrdiloma Ministrstva za pravosodje, in sicer potrdilom o nekaznovanosti ter potrdilom iz evidence izbrisanih obsodb
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, in potrdilo
pristojnega Okrajnega sodišča o nepričetem kazenskem
postopku, vsa potrdila v skladu s 107.a členom ZOFVI,
ki ne smejo biti starejša od 15 dni, pošljete v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Dijaškega doma
Lizike Jančar, Titova cesta 24a, 2000 Maribor, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva
overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
v roku prispele na naslov, vključno s prijavami, ki bodo
oddane na zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Dijaškega doma Lizike Jančar,
Maribor
Št. 100-30/2021

Ob-1790/21

Na podlagi sklepa Sveta Vrtca Jožice Flander Maribor, sprejetega na seji sveta vrtca dne 25. 3. 2021, Svet
Vrtca Jožice Flander Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Vrtca Jožice Flander Maribor, Focheva ulica 51,
2000 Maribor
Svet vrtca javno poziva zainteresirane kandidate, da
pošljejo pisno prijavo na zgoraj razpisano delovno mesto.
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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj;
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat naj ob prijavi predloži:
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– življenjepis v predpisani obliki (EUROPASS),
– dokazila o izobrazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– vizijo in program vodenja vrtca,
– predstavitveno pismo:
– interes, zaradi katerega oseba kandidira,
– dosedanje izkušnje v vzgoji in izobraževanju,
– sposobnosti (pedagoške, organizacijske, poslovodske sposobnosti za vodenje vrtca),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da oseba ni
bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in
ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost (potrdilo ob oddaji vloge naj
ne bo starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku in zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pri nobenem od sodišč ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdilo ob oddaji vloge naj ne bo
starejše od 30 dni).
Kandidati pošljejo pisno prijavo z dokazili v zaprti
ovojnici na naslov: Svet Vrtca Jožice Flander Maribor,
Focheva ulica 51, 2000 Maribor, z oznako »Prijava za
razpis ravnatelja – ne odpiraj« v roku 8 dni po objavi

razpisa. Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena
v tajništvu vrtca do 12. ure zadnji dan roka.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja. Predviden začetek dela bo
1. 9. 2021.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite v tajništvu vrtca preko elektronskega naslova: vrtec-jozice-flander.mb@guest.arnes.si ali na
tel. 02/330-34-00.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Vrtca Jožice Flander Maribor
Su KS 93/2021-2

Ob-1791/21

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško
mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne
dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi
z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
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sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-1793/21
Svet zavoda Osnovne šole Mozirje, Šolska ulica 23,
3330 Mozirje, na podlagi sklepa z dne 25. 2. 2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice
se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo
imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice. Predvideni začetek
dela je 1. 9. 2021.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (v primeru, da kandidat/-ka nima ravnateljskega izpita, ga mora
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite
s programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ
Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Nepopolne in nepravočasne vloge bodo izločene in
zavržene. Posredujte tudi e-naslov za obveščanje med
razpisnim postopkom. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Mozirje
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direktorja
javnega zavoda Šola za ravnatelje,
Vojkova 63, Ljubljana
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 3. stopnje ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti,
– ima najmanj pet let delovne dobe na področju
vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj),
– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih mestih,
– obvlada najmanj en tuji jezik.
Kandidati morajo k prijavi priložiti še:
– Europass življenjepis;
– svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe – izvirnik ali overjeno kopijo;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj na
vodstvenih mestih in
– dokazilo o znanju tujega jezika (javno veljavna
listina).
Kandidat bo imenovan za obdobje 4 let.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat
direktorja traja štiri leta, s pričetkom 1. 7. 2021. Po njegovem poteku je lahko ponovno imenovan.
Direktorja imenuje svet šole s soglasjem ustanovitelja.
Prijave z življenjepisom in vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor Šole za ravnatelje« v osmih dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Šola za ravnatelje, Vojkova 63,
1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo pravočasno poslane po pošti. Za pravočasno oddano pošiljko se šteje
priporočeno pošiljko, oddana na pošto vsaj zadnji dan
roka za prijavo.
Nepopolne prijave, ki jih kandidati ne bodo dopolnili
niti v dodatnem roku, ki bo naveden v pozivu na dopolnitev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji sklepa o izbiri.
Šola za ravnatelje

Ob-1806/21

Ob-1808/21

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in 2. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Šola za
ravnatelje št. 01403-5/2008/4 z dne 18. 3. 2008, Sklepa
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Šola
za ravnatelje št. 01403-12/2015/7 z dne 3. 3. 2015, Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Šola za ravnatelje št. 01403-12/2015/14 z dne 13. 6.
2017, 17. člena Statuta Šole za ravnatelje in 23. člena
Poslovnika o delu sveta Šole za ravnatelje, Šola za ravnatelje objavlja javni razpis za delovno mesto

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja mag. Fredija
Bančova razpisuje

Št. JR-1/2021

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju mag. Frediju Bančovu v Trebnjem
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan
univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
iz 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zako-

823

Stran

824 /

Št.

51 / 2. 4. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

na o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 1-2021

Ob-1833/21

Koroški gasilski zavod Ravne, Koroška cesta 13,
2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00) in
na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi Koroškega
gasilskega zavoda (Uradni list RS, št. 23/05, 32/10) in
Uradnega glasila slovenskih občin št. 16 (z dne 26. 3.
2021) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto
direktor
Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 5-letni mandat, za polni delovni čas. Delo se opravlja na sedežu podjetja Koroška
cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem in po potrebi na
terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– Organiziranje in vodenje poklicno gasilske enote,
oblikovanje strategije razvoja zavoda ter njegovo predstavljanje in zastopanje navzven,
– Pripravljanje razvojnih načrtov gasilske enote in
organiziranje njihove izvedbe,
– Sestavljanje programov in planov dela zavoda,
– Pripravljanje predlogov notranje organizacije in
sistemizacije delovnih mest,
– Sestavljanje splošnih aktov zavoda,
– Sprejemanje splošnih aktov, razen tistih, ki jih
sprejemajo organi zavoda,
– Organiziranje procesa dela v zavodu, koordiniranje dela med notranjimi enotami in zunanjimi subjekti,
– Vodenje poslovanja zavoda,
– Izvajanje kadrovske funkcije,
– Sklepanje delovnih razmerij,
– Urejanje sistema plač,
– Izvrševanje sklepov organov zavoda,
– Dajanje poročil in sodelovanje na svetu zavoda,
– Izdelovanje poročil, analiz in informacij za ustanovitelja,
– Reševanje zahtevnih tehničnih, poslovnih in kadrovskih problemov,
– Izvajanje drugih nalog določenih s splošnimi predpisi.
Kandidati morajo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 21/13):
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo končano najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali,

– da imajo končano najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali,
– da imajo končano najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) ali končano najmanj
univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja), (podraven 6/2),
– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 3 leta vodstvenih ali organizacijskih delovnih
izkušenj,
– poznavanje stroke in izkušnje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– da imajo opravljen strokovni izpit za predstojnika
gasilske enote in druga usposabljanja določena z zakonom.
Strokovni izpit za predstojnika gasilske enote mora
direktor opraviti najkasneje v roku enega leta po nastopu funkcije.
Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis
priložiti:
1. krajši življenjepis, kjer lahko poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine;
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih vodstvenih ali
organizacijskih delovnih izkušenj (Obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela,
kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše katera
vodstvena delovna mesta je opravljal);
4. uradno dokazilo o nekaznovanosti (da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti);
5. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu
za predstojnika gasilske enote in druga usposabljanja
določena z zakonom, oziroma izjavo, da bodo strokovni
izpit opravili najkasneje v roku enega leta po nastopu
mandata;
6. program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda
za naslednjo mandatno obdobje.
Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Koroški gasilski zavod Ravne, Koroška cesta 13,
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja KGZ Ravne«, in sicer v roku
8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: tajnistvo@gzrk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni
mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje razpisne pogoje, ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo
uvrstile v izborni postopek. Izbirni postopek se opravi
s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
razpisane pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh
po opravljenem izboru.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko
pridobijo v Koroškem gasilskem zavodu Ravne, Koroška
cesta 13, 2391 Ravne na Koroškem, tel. 02/62-10-257,
vsak dan med 7. in 15. uro oziroma po e-pošti: tajnistvo@gzrk.si.
Koroški gasilski zavod Ravne
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Druge objave
Ob-1823/21
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE
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://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad, objavlja
spremembo
Javnega poziva za kreditiranje
okoljskih naložb občanov
65OB19
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov
65OB19 (Uradni list RS, št. 80/19, 134/20 in 184/20) se
spremeni tako kot sledi:
Besedilo 3. točke se v razdelku F. Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov spremeni tako,
da se glasi:
»Pravica do kredita se dodeli za nakup:
– velikih gospodinjskih aparatov (štedilnikov, sušilnih strojev, nap idr.), za katere še velja Direktiva
2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in
standardiziranih podatkov o izdelku (UL L št. 153 z dne
18. 6. 2010, str. 1), ki so po porabi energije razvrščeni
v energijski razred A+ ali višje;
– velikih gospodinjskih aparatov (hladilnikov, zamrzovalnikov, pralnih in pralno-sušilnih strojev ter pomivalnih strojev), za katere od 1. 3. 2021 dalje velja
prenovljena energijska nalepka skladno z Uredbo (EU)
2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU
(UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1), ki so po porabi
energije razvrščeni najmanj v energijski razred C.«
Besedilo 5. a) točke (Višina razpisanih sredstev) se
spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 55 milijonov EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

spremembo
Javnega poziva 67SUB-OBPO19
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne
naložbe večje energijske učinkovitosti starejših
stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne
spodbude za nove skupne naložbe večje energijske
učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi
deli stavbe (Uradni list RS, št. 35/19 in 39/19) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (»Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 7.800.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1825/21
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE
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://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad, objavlja
spremembo
Javnega poziva 69SUB-SOCOB19
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav
z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
v stanovanjskih stavbah
Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo
starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na
lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (Uradni list RS,
št. 32/19 in 108/20) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (»Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je
2.500.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ob-1824/21

Ob-1826/21

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, 38/14, 37/15,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18
– ZIURKOE in 158/20) in 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://ekosklad.si/informacije/predpisi/
predpisi/splosni-pogoji-poslovanja) Eko sklad, Slovenski
okoljski javni sklad, objavlja

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://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad, objavlja
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spremembo

spremembo

Javnega poziva 71SUB-SO19
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave
za samooskrbo z električno energijo
Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne
spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (Uradni list RS, št. 36/19, 31/20 in 134/20)
se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (Vir in višina sredstev) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 15.000.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Javnega poziva 82FS-PO20
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito
rabo energije in obnovljive vire energije
Javni poziv 82FS-PO20 Finančne spodbude za
nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive
vire energije (Uradni list RS, št. 134/20) se spremeni
tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (Vir in višina sredstev) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Višina nepovratnih sredstev in sredstev za
subvencionirano obrestno mero znaša skupaj
6.000.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ob-1827/21
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://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja) 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, 108/20 in 184/20)
se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (»Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 62.900.000,00 EUR, pri čemer je 41.400.000,00 EUR
sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike
Slovenije vključno z občinami, ki imajo sprejet Odlok
o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim
aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen
drug prednostni način ogrevanja.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1828/21
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://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad, objavlja

Ob-1830/21
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 69SUB-SOCOB19
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav
z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
v stanovanjskih stavbah
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo
starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na
lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (Uradni list RS,
št. 32/19 in 108/20), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1831/21
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega
odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 –
ZIURKOE 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://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem
besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na
podlagi Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021,
potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
številka 47602-5/2021/5 z dne 30. 3. 2021, ter Pogodbe št. 3550-20-311010 o izvajanju ukrepov na podlagi
Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 za leta od 2020 do 2023
(v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 86SUB-SOCOB21
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav
z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
v stanovanjskih stavbah
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih
kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno
biomaso v stanovanjskih stavbah na celotnem območju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne
finančne spodbude).
Na območju občin, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in nasl.),
Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list
RS, št. 38/17 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij
zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni
list RS, št. 67/18 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred
največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu
za kakovost zraka, nepovratna finančna spodbuda ne
more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski
koncept določa na tem območju drug prednostni način
ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega
plina).
Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja,
na zemljiško parcelo natančno. V času objave tega
javnega poziva so taka območja v naslednjih občinah:
Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž
na Dravskem polju), Mestna občina Murska Sobota,
Občina Trbovlje in Občina Zagorje.
Namen javnega poziva je z zamenjavo starih kurilnih naprav zmanjšati prekomerno onesnaženost zraka
z delci PM10 in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka
ter povečati rabo obnovljivih virov energije in energijsko
učinkovitost v stanovanjskih stavbah.
Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri čemer nastajajo emisije v zrak
in je priklopljena na dimovodno napravo. Predmet zamenjave niso električni grelnik, toplotna črpalka, peči na
petrolej in podobno.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za nove naložbe, ki se bodo
začele izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude Eko
sklada po tem javnem pozivu.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za zamenjavo stare kurilne naprave v stanovanjskih
stavbah z:
A – novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel
na lesno biomaso), ali
B – novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega
je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano
pečico ali brez nje.
Nova kurilna naprava mora ustrezati naslednjim
kriterijem:
A – nova kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe (kotel na lesno biomaso)
Novi kotel na lesno biomaso mora biti 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) in mora izpolnjevati naslednje zahteve,
in sicer:
– sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju
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 sa-
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modejnim 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.
B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora v katerega
je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano
pečico ali brez nje
Predmet nepovratne finančne spodbude so enosobne kurilne naprave na lesno biomaso z nazivno
toplotno močjo, enako ali manjšo od 50 kW, ki so kot
lokalni grelniki prostorov na trdno gorivo skladni s pogoji Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila
2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno
gorivo (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
2015/1185).
Enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, dane
v uporabo do 31. 12. 2021, so lahko predmet nepovratne finančne spodbude, v primeru, da:
– emisije prahu in ogljikovega monoksida ne presegajo mejnih vrednosti, kot so določene v četrtem in
petem stolpcu preglednice iz Priloge 3 Uredbe o emisiji
snovi v zraku iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS,
št. 46/19 in nasl.) in
– toplotni izkoristek ni manjši od najnižje vrednosti,
kot je določena v šestem stolpcu preglednice iz Priloge 3
Uredbe o emisiji snovi v zraku iz malih kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 46/19 in nasl.),
razen za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom
(kamin), pri kateri:
– toplotni izkoristek ne sme biti manjši od 91,0 %,
– vrednost emisije prahu ne sme presegati
18,0 mg/m3 ter
– vrednost emisij ogljikovega monoksida ne sme
presegati 250,0 mg/m3.
Za enosobne kurilne naprave se za preverjanje
skladnosti uporabljajo harmonizirani standardi za gradbene proizvode, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije v skladu z zahtevami Uredbe (EU) št. 305/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011
o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih pro
izvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS
(UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011) ali po Zakonu o gradbenih
proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1).
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 (Uradni list RS, št. 14/20).
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je
500.000,00 EUR.
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b) višina nepovratne finančne spodbude
A – novi kotel na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno
biomaso)
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 8.000 EUR za kotel na polena, sekance in kombinirano kurjavo;
– 6.000 EUR za kotel na pelete.
B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega
je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano
pečico ali brez nje
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za enosobno kurilno napravo na lesno
biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in
– 2.000 EUR za vse ostale enosobne kurilne naprave.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo enega kotla ali ene enosobne
kurilne naprave v enostanovanjski stavbi oziroma enega
kotla ali ene enosobne kurilne naprave v posameznem
stanovanju dvo-, tri- in večstanovanjske stavbe;
– odstranitev stare kurilne naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo dimovodne naprave oziroma po potrebi izgradnjo
nove dimovodne naprave;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur in opreme za priključitev;
– obnovo ali izvedbo ogrevalnega sistema;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki bo investitor
v naložbo in:
– ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu
izvedla naložbo*;
– je na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč in/ali
ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere**;
– je:
– sam ali skupaj z enim oziroma več družinskimi
člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega
stanja vlagatelja v odločbi CSD, lastnik ali solastnik
vsaj do 1/2 stanovanja, stanovanjske stavbe, ali dela
stanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba. Lastništvo mora biti zemljiškoknjižno urejeno pred vložitvijo
vloge***; oziroma
– najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali
stanovanja v stavbi z dvema ali več deli, katere lastnik,
solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija ali pa je najemnik član gospodinjstva, ki je naveden
v odločbi CSD. Vlagatelj ima prijavljeno stalno prebivališče ali ima dovoljenje za stalno bivanje na naslovu, kjer
bo izvedena naložba. Občina ali Republika Slovenija
se zaveže, da v roku treh let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo
prodala stanovanjske enote.
Stanovanjska stavba oziroma stanovanje v stavbi
z dvema ali več deli, kjer bo izveden ukrep, ki je pred-
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met tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti fizične
osebe/oseb, občine ali Republike Slovenije.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Vlagatelj mora za dodelitev spodbude po tem javnem pozivu izpolnjevati tudi vsa merila in pogoje za določitev upravičenih oseb do spodbud navedena v Splošnih pogojih Eko sklada.
* Izpolnjevanje pogoja vlagatelj potrdi s podpisano
izjavo, ki je priloga vloge na ta javni poziv. Eko sklad,
j.s. si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila,
če meni, da pogoj ni izpolnjen.
** Izpolnjevanje pogoja vlagatelj izkaže s predloženo kopijo Odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali
varstvenega dodatka (v nadaljnjem besedilu: odločba
CSD), ki je obvezna priloga k vlogi na ta javni poziv.
*** Izpolnjevanje pogoja preveri Eko sklad, j.s.
z vpogledom v e-zemljiško knjigo.
4. Dodatni pogoji
a) predmet nepovratne finančne spodbude je samo
nova naložba, ki bo izvedena po dokončni odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude
Nova naložba je naložba v eno- ali dvostanovanjski
stavbi ali v posamezni stanovanjski enoti stavbe z dvema
ali več deli, ki se bo začela izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu.
Ob vložitvi vloge mora biti iz fotografij priloženih
vlogi razvidno, da je stara kurilna naprava še vidno
priklopljena, nova kurilna naprava pa ne sme biti kupljena pred vročitvijo odločbe.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred zaključkom tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in naslednje obvezne priloge:
– kopijo odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči, ki ni izredna
socialna pomoč oziroma kopijo odločbe o priznanju pravice do varstvenega dodatka;
– v primeru, da je vlagatelj najemnik stanovanja ali
stavbe, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija, izjavo občine ali Republike
Slovenije na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije, da v roku treh let od datuma izplačila
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu
ne bo prodala stanovanjske enote;
– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del obrazca Vloga,
podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo
vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da izpolnjuje pogoje in
zahteve tega javnega poziva kot upravičena oseba ter da
je vlagatelj imetnik upravne odločbe, ki izkazuje legalnost
in namembnost predmetne nepremičnine, in sicer:
a) gradbenega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti ali
b) odločbe o legalizaciji stavbe po 114. do 116. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17
– popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem
besedilu: GZ) ali
c) dovoljenja za objekte daljšega obstoja po
117. členu GZ ali
d) odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ ali
e) uporabno dovoljenje.
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V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju tri- in večstanovanjske stavbe dokumentacije iz te
alineje ni potrebno priložiti.
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kotla
oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, ki
vključuje popis del, vrsto, točen tip in proizvajalca kurilne
naprave ter točen tip in proizvajalca vodnega toplotnega
zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, če je zahtevan s tem javnim pozivom;
– fotografijo prostora s staro kurilno napravo, ko je
ta še priklopljena, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru;
– fotografijo prostora, kamor bo vgrajen novi kotel
oziroma enosobna kurilna naprava na lesno biomaso;
– fotografijo prostora, kamor bo vgrajen hranilnik,
z označeno lokacijo namestitve oziroma fotografijo vgrajenega hranilnika in dokumentacijo, iz katere bo razviden njegov volumen, če je ta že vgrajen (npr. fotografijo
napisne tablice, račun za nakup); fotografija se priloži,
če je hranilk obvezen za izpolnjevanje pogoja javnega
poziva;
– za kotel na lesno biomaso ustrezno podatkovno
dokumentacijo, skladno z zahtevami Uredbe Komisije
(EU) 2015/1189, če kotel na lesno biomaso ni naveden
na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso
podatkovno dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije
(EU) 2015/1185 oziroma za enosobno kurilno napravo dano v uporabo do 31. 12. 2021 izjavo o lastnostih
skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1
oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje ustreznost
enosobne kurilne naprave, za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) merilno poročilo skladno
s standardom SIST EN 14785:2006, izdelano s strani pri
Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1, če ta
ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na
spletni strani www.ekosklad.si.
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.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev ali
razhajanj med podatki iz vloge ter podatki razvidnimi iz
uradnih evidenc, si Eko sklad, j.s. pridržuje pravico, da
zahteva dodatna dokazila.
c) stanovanjska stavba in izvedba naložbe skladno
z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
Stanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih
bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti
zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav
ali opreme.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon kotla oziroma enosobne kurilne
naprave, ki je predmet naložbe, lahko opravi le za to
usposobljen izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo.
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f) prepoved odtujitve ali odstranitve naložbe, ki je
bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenega novega kotla oziroma enosobne kurilne
naprave, za katero je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odtujiti ali odstraniti najmanj
3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za predmetno naložbo že dodeljena
spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina
ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 –
ZURE in nasl.). Če je za naložbo, ki je predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena nepovratna
finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli
drugem javnem pozivu in je naložba že zaključena, za
izvedbo te naložbe ni več mogoče pridobiti pravice do
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude na območjih, kjer je določen prednostni način
ogrevanja
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kotla ali enosobne kurilne naprave na lesno biomaso na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski
akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju
drug prednostni način ogrevanja.
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 vlagatelj
natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni
poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelj brezplačno prejme po pošti, če jo naroči pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki, lahko pa zanjo
zaprosi tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Za informacije o javnem pozivu lahko vlagatelj pokliče na 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. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski
svetovalci. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni
naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu
neodvisni svetovalci nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju
in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj dobi na spletni strani Eko sklada
www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj lahko vloži vlogo na ta javni poziv od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do
objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
Vloga je vložena, ko jo prejme Eko sklad.
Če je vloga poslana priporočeno na pošti, se za
datum prejema šteje datum oddaje na pošto. Če vloga
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ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan,
ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude upravičeni osebi 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, 82/13
in 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 ne
določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ter 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 in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo,
s katero je bila upravičeni osebi dodeljena pravica do
nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je devet mesecev od
dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša.
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti
odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi.
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za
izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem
pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na
računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na
računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje
datum izdaje računa.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v dveh mesecih po izteku roka
za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno
vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani vlagatelja;
– kopijo računa izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, navedbo vrste, točnega tipa in proizvajalca
kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso ter točnega tipa in proizvajalca hranilnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom
zahtevan;
– dokazilo o plačilu razlike med odobreno nepovratno finančno spodbudo in vrednostjo celotnega računa
iz prejšnje alineje, če je znesek računa višji od odobrene
nepovratne finančne spodbude oziroma dokazilo o plačilu računa, v primeru, da je ta v celoti poravnan;
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– pozitivni zapisnik dimnikarske družbe o opravljenem prvem pregledu nove kurilne naprave;
– fotografije vgrajenega novega kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso in hranilnika,
če je ta z javnim pozivom zahtevan;
– fotografijo napisne tablice z znakom CE v skladu
z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov,
povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009,
str. 10), pritrjene na kotlu skladnem z Uredbo Komisije
(EU) 2015/1189 oziroma za vse ostale kurilne naprave
fotografijo napisne tablice proizvajalca, ki je pritrjena na
kurilni napravi;
– fotografijo fizično odstranjene stare kurilne naprave, posneto po njeni odstranitvi in/ali fotografijo prostora, posneto po odstranitvi stare kurilne naprave in pred
prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da
je bila stara kurilna naprava fizično odstranjena.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe
na bančni račun izvajalca naložbe oziroma na bančni račun upravičene osebe do nepovratne finančne spodbude, v primeru, da je račun že poravnan. Končni znesek
izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju
pogojev javnega poziva.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, pogodbe o izplačilu nepovratne
finančne spodbude in veljavnimi predpisi ter spoštovanje
prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne
finančne spodbude.
V primeru ugotovljene kršitve, je upravičena oseba
do nepovratne finančne spodbude dolžna Eko skladu
vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila nepovratne finančne spodbude do dneva vračila Eko skladu.
V primeru ugotovljene neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov vlagatelj ni
upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne
spodbude oziroma v kolikor se to ugotovi po izdaji odločbe, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne
spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1832/21
Na podlagi zlasti:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjena
z Uredbo (EU) št. 2020/2221 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe
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(EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev
izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in
njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva
(REACT-EU) (UL L 437, 28. 12. 2020, str. 30–42) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
(UL L 347, 20. 12. 2013, str. 281–288);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, različica 5.0 z dne 19. 6. 2020 (v
nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o varstvu okolja (Zakon 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);
– Odločitve o podpori št. 4-1/37//MZ/0 za program
»Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije
v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje
energetske revščine – program ZERO500«, z dne 8. 4.
2020;
– Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12,
98/12 in 20/13);
– Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
št. 47602-5/2021/5 z dne 30. 3. 2021 ter
– Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2
z dne 7. 5. 2019 (https://ekosklad.si/informacije/predpisi/
predpisi/splosni-pogoji-poslovanja)
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Eko
sklad) objavlja
2. javni poziv ZERO500
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom za investicije v ukrepe večje energetske
učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
1. Predmet in cilji javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude socialno šibkim občanom, ki bivajo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki, za investicije v ukrepe večje
energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
na območju Republike Slovenije skladno s tem javnim
pozivom (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne
spodbude).
Cilji javnega poziva so:
– zmanjšati energetsko revščino v gospodinjstvih
socialno šibkih občanov,
– povečati energijsko učinkovitost stavb,
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– izboljšati socialni status in življenjske pogoje vseh
članov gospodinjstva,
– prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in
– ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe
energije.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za izvedbo ukrepa ali kombinacije ukrepov, ki se
bodo začeli izvajati po datumu veljavnosti tripartitne
pogodbe za izvedbo ukrepa ali kombinacije ukrepov (tj.
ko jo podpiše zadnja stranka). Tripartitno pogodbo na
podlagi ter skladno z izdano Odločbo o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada
(v nadaljnjem besedilu: odločba) sklenejo vlagatelj, izvajalec posameznega ukrepa/kombinacije ukrepov ter
Eko sklad (v nadaljnjem besedilu: tripartitna pogodba).
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
za izvedbo enega ali kombinacijo naslednjih ukrepov:
A. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
B. toplotna izolacija zunanjih sten,
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka.
Izvedba ukrepa ali kombinacije ukrepov, za katere
se dodeli nepovratna finančna spodbuda skladno s tem
javnim pozivom, predstavlja projekt (v nadaljnjem besedilu: projekt).
2. Vir in razpoložljiva sredstva, višina nepovratne
finančne spodbude, upravičeni stroški
a) vir in razpoložljiva sredstva
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se zagotavljajo v okviru proračuna Republike
Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike za
leto 2021, 2022 in 2023, in sicer:
– PP160328 PN4.1 – Energetska prenova
stavb-14-20-KS-EU (85 %) in
– PP160329 PN4.1 – Energetska prenova
stavb-14-20-KS-slovenska udeležba (15 %).
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev po
tem javnem pozivu je 3.849.780,00 EUR. Vrednost razpoložljivih sredstev se lahko spremeni, zlasti v skladu
s spremembami proračuna Republike Slovenije ter proračunskih zmogljivosti pristojnega Ministrstva za infrastrukturo.
Javni poziv se izvaja v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«, na podlagi OP EKP 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba
in proizvodna energije in pametna omrežja«, prednostne
naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov
energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« in specifičnega cilja »Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«.
b) višina nepovratne finančne spodbude in način
razdelitve razpoložljivih sredstev
Višina nepovratne finančne spodbude znaša
100 % upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot
9.620,00 EUR z DDV.
V primeru, da energetski svetovalec na predhodnem ogledu ugotovi, Eko sklad pa nato potrdi, da je
strešna kritina stavbe dotrajana in je potrebna zamenjave, višina nepovratne finančne spodbude znaša 100 %
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upravičenih stroškov ukrepa A toplotna izolacija strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru, vendar ne več
kot 15.000,00 EUR z DDV. V tem primeru izvedba drugega ukrepa oziroma kombinacije ukrepov ni mogoča.
V primeru, da višina nepovratne finančne spodbude
za izvedbo ukrepa A, določena z odločbo, ne presega
9.620,00 EUR z DDV, se lahko izvedejo tudi drugi ukrepi skladno s tem javnim pozivom (tj. do skupne višine
9.620,00 EUR z DDV).
Točna višina nepovratne finančne spodbude se določi s tripartitnimi pogodbami, in sicer na podlagi predračuna/ov za posamezni ukrep/kombinacijo ukrepov iz
odločbe, ki ga/jih vlagatelj skladno s tem javnim pozivom predloži Eko skladu.
Skupna vrednost predračunov za izvedbo projekta
(vseh izbranih ukrepov) ne sme presegati 9.620,00 EUR
z DDV oziroma 15.000,00 EUR z DDV, če se nepovratna
finančna spodbuda dodeli za izvedbo ukrepa A toplotna
izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
skupaj z menjavo strešne kritine, kot navedeno v drugem odstavku te točke.
V primeru, da bo do zaključka javnega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več vlog,
na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih spodbud presegla razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu, bo meja za dodelitev nepovratne finančne spodbude določena glede na datum, uro in minuto prejema
popolne vloge, s katero se dodelijo vsa razpoložljiva
sredstva.
V primeru, da preostanek razpoložljivih sredstev
na javnem pozivu ne zadostuje za dodelitev nepovratne
finančne spodbude v maksimalni višini 9.620,00 EUR
z DDV (za izvedbo celotnega projekta) oziroma
15.000,00 EUR z DDV (če se nepovratna finančna
spodbuda dodeli za izvedbo ukrepa A toplotna izolacija
strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj
z menjavo strešne kritine kot navedeno v drugem odstavku te točke), se vlagatelju ponudi višina sredstev,
ki so preostala na javnem pozivu, in sicer za izvedbo
ukrepa/ov po prednostnem vrstnem redu, določenem
v odločbi, upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev.
V kolikor vlagatelj ponujenih razpoložljivih sredstev ne
sprejme, sredstva ostanejo nerazdeljena.
c) upravičeni stroški
Financiranje upravičenih stroškov bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike in z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na spletni strani
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter pogoji določenimi v tem javnem pozivu.
Stroški spadajo med upravičene le, če se nanašajo na izvedbo projekta po tem javnem pozivu, o čemer
presoja Eko sklad.
Obdobje upravičenosti stroškov za izvedbo projekta
se šteje od datuma veljavnosti tripartitne pogodbe do
najkasneje 30. 7. 2023. Stroški, ki so nastali pred ali
po tem obdobju, niso upravičeni stroški po tem javnem
pozivu.
Stroški so upravičeni samo, če:
– so neposredno povezani z izvajanjem gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del ter instalacijo opreme (GOI
dela), ki so potrebni za izvedbo posameznega ukrepa;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena
oziroma za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo v obdobju upravičenosti;
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– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani in dokumentirani v skladu z veljavnimi
pravili EU in nacionalnimi predpisi.
Stroški, ki so neposredno povezani s posameznim
ukrepom so na primer stroški:
– nakupa in vgradnje toplotne izolacije za izvedbo
toplotne izolacije zunanjih sten, strehe ali stropa proti
neogrevanemu prostoru,
– nakupa in vgradnje oken in/ali vhodnih vrat,
– nakupa in vgradnje grelnika vode s sprejemniki
sončne energije za pripravo tople vode,
– nakupa in vgradnje grelnika vode s toplotno črpalko za pripravo tople vode (sanitarna toplotna črpalka),
– nakupa in vgradnje lokalnih stanovanjskih prezračevalnih naprav z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– ki so drugače smiselno povezani z izvedbo posameznega ukrepa,
ter pripadajoči DDV.
Stroški niso upravičeni zlasti, če gre za:
– stroške za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav ali opreme in gradbenih proizvodov;
– ostale stroške, ki niso posebej navedeni v Smernicah za pripravo predračuna oziroma jih ni možno smiselno umestiti pod upravičene stroške;
– notarske in odvetniške stroške idr.
Nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta
v predloženem predračunu, so praviloma neupravičeni
stroški in niso predmet nepovratne finančne spodbude, razen v izrednih primerih, ko gre za okoliščine ali
dogodke, ki jih izvajalec v svoji ponudbi ni mogel ali
moral predvideti kljub temu, da je ravnal z vso dolžno
skrbnostjo. V takih primerih velja, da so stroški upravičeni, če:
– se ukrep izvede le delno do višine nepovratne
finančne spodbude določene s tripartitno pogodbo, ali
– se ukrep ne izvede, temveč se vzpostavi prvotno
stanje. V tem primeru se dopušča, da se povrnejo stroški, ki nastanejo z vzpostavitvijo prvotnega stanja.
Stroški iz prejšnjega odstavka se štejejo za upravičene, če je bil o nastalem izrednem primeru Eko
sklad predhodno obveščen s strani izvajalca in je delno
izvedbo ukrepa ali vzpostavitev prvotnega stanja odobril.
V zgoraj navedenih primerih se znesek priznanih
upravičenih stroškov za posamezni ukrep prilagodi dejansko nastalim stroškom, ki pa ne smejo presegati pogodbeno dogovorjene višine nepovratne finančne
spodbude za posamezni ukrep. Morebitna neporabljena
sredstva nepovratne finančne spodbude predvidena za
posamezni ukrep, ki se ni izvedel v celoti, se razporedijo
k naslednjim ukrepom, po prednostnem vrstnem redu
določenem v odločbi.
Tehnični pogoji izvedbe posameznega ukrepa in
upravičeni stroški za izvedbo posameznega ukrepa so
podrobneje določeni v 4. točki tega javnega poziva ter
v Smernicah za pripravo predračuna, ki so objavljene na
spletni strani Eko sklada https://zero500.ekosklad.si/javni-poziv in so del tega javnega poziva (Priloga 1).
3. Upravičene osebe in pogoji ter zahteve za kandidiranje
a) upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu
izvedla projekt*;
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2. je bila zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve vloge prejemnica denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere**;
3. je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe
sama ali skupaj z enim oziroma več družinskimi člani, ki
so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja vlagatelja v odločbi CSD, lastnica ali solastnica vsaj do ½
stanovanja ali stanovanjske stavbe, kjer bo izveden projekt. Lastništvo mora biti zemljiškoknjižno urejeno pred
vložitvijo vloge***.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Vlagatelj mora za dodelitev spodbude po tem javnem pozivu izpolnjevati tudi vsa merila in pogoje za
določitev upravičencev do spodbud, ki so navedena
v Splošnih pogojih Eko sklada.
* Izpolnjevanje pogoja vlagatelj potrdi s podpisano
izjavo, ki je priloga vloge na ta javni poziv. Eko sklad si
pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila, če meni,
da pogoj ni izpolnjen.
** Izpolnjevanje pogoja vlagatelj izkaže s predloženo kopijo ali več kopijami Odločb Centra za socialno
delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne
pomoči ali varstvenega dodatka (v nadaljnjem besedilu:
odločba CSD), ki so obvezna priloga k vlogi na ta javni
poziv.
*** Izpolnjevanje pogoja preveri Eko sklad z vpogledom v e-zemljiško knjigo.
b) pogoji, ki jih mora izpolnjevati stavba in njeni deli,
kjer bo izveden projekt
Stavba in njeni deli, v (na) katerih bo izveden projekt, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi
objektov.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo ukrepa ali kombinacije ukrepov na eno- ali
dvostanovanjski stavbi ali stanovanju v dvostanovanjski
stavbi (v nadaljnjem besedilu: predmetna nepremičnina).
Za predmetno nepremičnino mora biti izdano/izdana****:
– gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo
namembnosti pred 1. 1. 2003 ali
– odločba o legalizaciji stavbe (če je bila stavba
zgrajena pred 1. 1. 2003 in letnica izgradnje izhaja iz priložene odločbe) pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
– dovoljenje za objekte daljšega obstoja po 117. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17
– popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem
besedilu: GZ) pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
– odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (če je bila stavba
zgrajena pred 31. 12. 1967), pred vložitvijo vloge na ta
javni poziv ali
– uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz prejšnjih alinej in je izdano pred
vložitvijo vloge na ta javni poziv.
Vsi postopki pridobivanja upravne odločbe, ki izkazuje legalnost predmetne nepremičnine, morajo biti
ob vložitvi vloge zaključeni, sicer bo Eko sklad vlogo
zavrnil.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za dele stavbe, katerih namembnost je stanovanjska.
Če na dvostanovanjski stavbi, etažna lastnina ni
vzpostavljena, se stavba za potrebe tega javnega poziva
šteje za enostanovanjsko.
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Predmetna nepremičnina mora biti v izključni lasti
fizične osebe/oseb.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
tudi za stavbe, ki imajo izvedene prizidave ali nadzidave izvedene po 1. 1. 2003 oziroma za katere je bilo
gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003, vendar ti deli
ne predstavljajo upravičenega predmeta nepovratne finančne spodbude in na njih ukrepi ne smejo biti izvedeni. V tem primeru mora biti upravna odločba, ki izkazuje
legalnost gradnje tega dela stavbe, izdana pred vložitvijo vloge na ta javni poziv, sicer taka stavba ne more
biti predmet nepovratne finančne spodbude.
**** Izpolnjevanje navedenih pogojev vlagatelj izkaže z izpolnitvijo izjave, ki je obvezna priloga k Vlogi.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev ali
razhajanj med podatki iz vloge/izjave ter podatki razvidnimi iz uradnih evidenc, si Eko sklad pridržuje pravico,
da zahteva dodatna dokazila.
4. Tehnični pogoji ukrepov
a) Tehnični pogoji ukrepov, za katere se lahko dodeli nepovratna finančna spodbuda:
A. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti
neogrevanemu prostoru, če je izkazano razmerje med
toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) toplotne izolacije λ/d ≤ 0,20 W/(m2K).
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko toplotna izolacija
izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje
λ/d ≤ 0,20 W/m2K:

Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne
izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki se predloži k predračunu.
Toplotna izolacija poševne strehe je upravičen strošek samo v primeru, ko je podstrešni prostor bivalen in
ogrevan.
V primeru, da energetski svetovalec na predhodnem ogledu ugotovi, Eko sklad pa nato potrdi, da je
strešna kritina stavbe dotrajana in potrebna zamenjave,
je predmet tega ukrepa tudi zamenjava strešne kritine,
vendar le v okviru vzdrževalnih del, za izvedbo katerih ni
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja skladno z veljavno zakonodajo (to pomeni, da izvedba tega ukrepa
praviloma ne sme spreminjati konstrukcije, zmogljivosti,
velikost in namembnost objekta).
Za preverjanje ustreznosti ukrepa se k predračunu predloži izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih pro
izvodov ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list
RS, št. 82/13 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1).
B. toplotna izolacija zunanjih sten
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo toplotne izolacije zunanjih sten (tudi sten
proti neogrevanim prostorom), če je izkazano razmerje
med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Če je predmet ukrepa
izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena
s preizkušenim fasadnim sistemom.
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko toplotna izolacija
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izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje
λ/d ≤ 0,280 W/m2K:

Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe
toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega
traku na fotografiji obstoječega stanja, ki se predloži
k predračunu.
Za preverjanje ustreznosti ukrepa se k predračunu predloži izjavo o lastnostih toplotne izolacije in v primeru izvedbe fasade tudi izjavo o lastnostih fasadnega
sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje
gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken,
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) ter vhodnih vrat z novimi energijsko učinkovitimi okni in vhodnimi vrati s toplotno prehodnostjo
U ≤ 1,2 W/m2K.
Okna in vhodna vrata, katerih površina se povečuje
ali se spreminja njihova lega, niso predmet tega javnega
poziva.
Okna in vhodna vrata morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko
pritrjena in tesnjena v treh ravneh, kot je opredeljeno
v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken
ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim
in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani,
paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim
materialom.
Lastnosti oken in vhodnih vrat morajo biti določene
na podlagi standarda SIST EN 14351-1:2006+A2:2016.
Ustreznost novih oken in vhodnih vrat bo preverjena
na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU)
št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po
ZGPro-1.
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo električnega bojlerja ali drugega neučinkovitega sistema za pripravo tople vode z grelnikom
vode s sprejemniki sončne energije, in sicer za nakup in
vgradnjo solarnega sistema za pripravo tople vode s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije.
Ustreznost sprejemnika sončne energije bo preverjena na podlagi podatkovnega lista proizvoda skladno
z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 812/2013 oziroma
drugo ustrezno dokazilo.
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo električnega bojlerja ali drugega neučinkovitega sistema za pripravo tople vode z grelnikom
vode s toplotno črpalko (sanitarna toplotna črpalka)
razreda energijske učinkovitosti A ali več.
Ustreznost sanitarne toplotne črpalke bo preverjena na podlagi energijske nalepke ali podatkovnega lista
proizvoda skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU)
št. 812/2013 oziroma drugo ustrezno dokazilo.
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F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo), in sicer za stanovanjske
prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje razreda energijske učinkovitosti A ali več.
Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje,
ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak
iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj
sinhronizirane.
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjena
na podlagi podatkovnega lista proizvoda ali energijske
nalepke skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU)
št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo.
b) Ostali pogoji
Če predmetna nepremičnina ni primerna za izvedbo
katerega koli od ukrepov po tem javnem pozivu (npr. če
ni zagotovljena zadostna mehanska odpornost in stabilnost), lahko Eko sklad dodelitev pravice do nepovratne
finančne spodbude za izvedbo projekta zavrne.
5. Dodatni pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred zaključkom tega javnega poziva. Če se vloga
pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad
prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga ZERO500 in naslednje obvezne
priloge:
– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del obrazca Vloga
ZERO500, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da izpolnjuje
pogoje in zahteve tega javnega poziva kot upravičena
oseba ter da je vlagatelj imetnik upravne odločbe, ki
izkazuje legalnost in namembnost predmetne nepremičnine, in sicer:
a) gradbenega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti predmetne nepremičnine, ki je bilo
izdano pred 1. 1. 2003 ali
b) če je bila stavba zgrajena pred 1. 1. 2003, odločbe o legalizaciji predmetne nepremičnine, ki je bila
izdana pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
c) dovoljenja za objekte daljšega obstoja po
117. členu GZ, ki je bilo izdano pred vložitvijo vloge na
ta javni poziv) ali
d) če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967, odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega
dovoljenja po 118. členu GZ, ki je bila izdana pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
e) uporabnega dovoljenja, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogojev iz točke a do d zgoraj in je bilo
izdano pred vložitvijo vloge na ta javni poziv;
ter

v primeru, da ima predmetna nepremičnina izvedene prizidave oziroma nadzidave, zgrajene po 1. 1. 2003
oziroma za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po
1. 1. 2003, upravno odločbo, ki izkazuje legalnost prizidav ali nadzidav in ki je bila izdana pred oddajo vloge
na ta javni poziv;
– kopijo(e) odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka (praviloma je potrebno predložiti več
kopij odločb CSD, iz katerih mora biti razvidno, da je bil
vlagatelj zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo
vloge ter na dan vložitve vloge prejemnik denarne so-
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cialne pomoči in/ali varstvenega dodatka. Predložitev
potrdila pristojnega centra za socialno delo za določeno obdobje prejemanja denarne socialne pomoči in/ali
varstvenega dodatka za potrebe tega javnega poziva ni
ustrezna priloga);
– v celoti izpolnjen obrazec Soglasje solastnika
stavbe, v primeru, da je vlagatelj solastnik predmetne
nepremičnine, iz katerega je razvidno podano soglasje
solastnika/solastnikov predmetne nepremičnine k izvedbi projekta;
– pooblastilo, v primeru, da bo vlagatelja zastopal
pooblaščenec.
b) izvedba projekta skladno z veljavno zakonodajo,
vključno z upoštevanjem obravnave kulturne dediščine
Projekt, za katerega bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izveden skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
Če je predmetna nepremičnina, kjer se bo posamezen ukrep izvajal, kulturnovarstveno zaščitena ali pa se
nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, se
morajo pri izvedbi projekta upoštevati pogoji zaščite, ki
veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb,
odstopa od tehničnih pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Spodbuda je v tem
primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in
izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko
prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_23. 2. 2017.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem
upoštevanju razumnih stroškov.
V primeru, da je predmetna nepremičnina kulturnovarstveno zaščitena ali pa se nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, je potrebno pred sklenitvijo
tripartitne pogodbe Eko skladu predložiti soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter kulturnovarstvene pogoje za posamezen ukrep.
c) omejitve pri kandidiranju na javnem pozivu
Na predmetni nepremičnini je lahko izveden le en
projekt in dodeljena le ena nepovratna finančna spodbuda, razen če gre za etažirano dvostanovanjsko stavbo,
v katerih živita v ločenih gospodinjstvih dve upravičeni
osebi po tem javnem pozivu. V tem primeru lahko posamezna upravičena oseba oziroma vlagatelj pridobi
pravico do nepovratne finančne spodbude za izvedbo
projekta na svojem etažnem delu stavbe (stanovanju).
V primeru, da je predmetna nepremičnina dvostanovanjska stavba, kjer ni vzpostavljene etažne lastnine,
se takšna stavba za potrebe tega javnega poziva šteje
za enostanovanjsko.
Pravica do nepovratne finančne spodbude za izvedbo projekta se lahko dodeli le enkrat in le enemu
vlagatelju, zato se morebitne vloge prispele za projekt,
ki bi bil izveden na predmetni nepremičnini, ki ni etažirana, dodeli upravičencu, ki je prvi vložil popolno vlogo.
Vlagatelj, kateremu je bila na prvem Javnem pozivu ZERO500 »Nepovratne finančne spodbude socialno
šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske
učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb« z odločbo dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude
(tudi če tripartitna pogodba ni bila sklenjena ali projekt ni
bil izveden), ne more kandidirati na tem javnem pozivu.
d) zahteva, da ukrepe izvajajo izključno izvajalci
z registrirano dejavnostjo
Kot pomoč vlagatelju pri izbiri izvajalcev je na spletni
strani Eko sklada: https://zero500.ekosklad.si/za-izvajalce
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objavljen Informativni referenčni seznam izvajalcev za
izvajanje ukrepov (Seznam izvajalcev), iz katerega lahko (ni pa obvezno) vlagatelj izbere izvajalca za pridobitev predračuna za izvedbo posameznega ukrepa. Izvajalci, ki so vpisani na Seznam izvajalcev imajo registrirano
dejavnost za izvajanje posameznega ukrepa in so seznanjeni z načinom priprave predračuna skladno s Smernicami za pripravo predračuna.
Vlagatelj lahko izbere tudi izvajalce, ki niso navedeni na tem seznamu. Pri teh izvajalcih si Eko sklad pridržuje pravico, da iz javno dostopnih podatkov preveri,
ali imajo registrirano dejavnost za izvajanje posameznih
ukrepov.
e) prepoved dvojnega financiranja
Za iste upravičene stroške izvedenega ukrepa vlagatelj ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov
financiranja (prepoved dvojnega financiranja). V kolikor
se ugotovi dvojno financiranje, bo vlagatelj dolžan vrniti
neupravičeno izplačana sredstva, in sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalcu do dneva vračila
Eko skladu.
Vlagatelji, ki bodo po tem pozivu pridobili pravico do
nepovratne finančne spodbude, lahko kandidirajo tudi
na ostalih javnih pozivih Eko sklada, vendar le za tiste
stroške, ki pri izvedbi projekta po tem javnem pozivu
niso bili že povrnjeni.
f) prepoved odtujitve ali odstranitve predmeta nepovratne finančne spodbude
Predmetne nepremičnine ni dovoljeno odtujiti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Prav tako ni dovoljeno odstraniti vgrajenih gradbenih
proizvodov, naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, najmanj 5 let po
izplačilu nepovratne finančne spodbude.
6. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani Eko sklada: https://zero500.
ekosklad.si/javni-poziv. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelj natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in dokumentacijo za prijavo lahko vlagatelj brezplačno pridobi:
– osebno na naslovu Eko sklad, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana (od ponedeljka do petka med
9. in 14. uro) ali
– na podlagi poslanega zaprosila na e-naslov:
zero500@ekosklad.si (dokumentacijo vlagatelj prejme
po pošti ali e-pošti).
Vprašanja v zvezi s pripravo vlog in pojasnila o javnem pozivu se lahko pošljejo na e-naslov: zero500@
ekosklad.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo
objavljeni na spletni strani Eko https://zero500.ekosklad.si/javni-poziv.
7. Energetski svetovalci mreže ENSVET
V izvajanje javnega poziva bodo vključeni tudi neodvisni energetski svetovalci, ki delujejo v okviru energetske svetovalne mreže ENSVET (energetski svetovalci).
Vključenost energetskih svetovalcev je predvidena
zlasti preko naslednjih aktivnosti:
– informiranje potencialnih vlagateljev o možnostih
prijave na javni poziv,
– svetovanje potencialnim vlagateljem pri izboru
ukrepov učinkovite rabe energije,
– pomoč vlagateljem pri prijavi na javni poziv,
– izvedba predhodnega ogleda stavbe z namenom
preverjanja, ali je predmetna nepremičnina primerna za
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izvedbo projekta ter ugotovitve prednostnega vrstnega
reda upravičenih ukrepov glede na stanje predmetne
nepremičnine,
– v času izvajanja projektov izvedba vmesnih, končnih in po potrebi kontrolnih ogledov, z namenom zagotovitve namenske rabe sredstev oziroma preveritve, da
se projekti izvajajo skladno z zahtevami in pogoji, ki so
določeni v javnem pozivu.
Eko sklad bo v sodelovanju s Centri za socialno
delo praviloma in če bo to mogoče (zlasti glede na ukrepe zaradi pandemije COVID 19), organiziral informativne dneve oziroma pomoč zainteresiranim vlagateljem,
kjer bodo na voljo energetski svetovalci za podajo dodatnih informacij ter pomoč pri vložitvi vloge na javni poziv.
8. Rok in način prijave
Vlagatelj lahko vloži vlogo na ta javni poziv od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do
dodelitve vseh razpoložljivih sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih
z vsemi prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko
sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vloga je vložena, ko jo prejme Eko sklad.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, mora biti
iz ovojnice razviden datum, ura in minuta oddaje. V tem
primeru se za datum prejema šteje datum oddaje na
pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum
prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se
uporablja postopek, ki je 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, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 oziroma postopek, ki je natančneje naveden
v tem javnem pozivu, ne določa drugače.
Pravočasno vložene vloge, se obravnavajo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog.
a) Prva faza
V prvi fazi Eko sklad preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog (5.a točka tega javnega poziva). Če je
vloga nepopolna, Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi ter mu določi rok za dopolnitev. Nepravočasne vloge
ter vloge, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom
k dopolnitvi, bodo s sklepom zavržene.
b) Druga faza in predložitev ustreznih predračunov
za projekt
Eko sklad v drugi fazi vsebinsko obravnava le pravočasne in popolne vloge. Kot del ugotovitvenega postopka se šteje tudi napotitev energetskega svetovalca
na predhodni ogled predmetne nepremičnine.
Če je predmetna nepremičnina primerna za izvedbo
kateregakoli od upravičenih ukrepov, Eko sklad vlagatelja pozove, da predloži predračune izbranih izvajalcev
za ukrep ali kombinacijo ukrepov skladno s prednostnim vrstnim redom navedenim v Poročilu o ugotovitvah
po predhodnem ogledu stavbe (v nadaljnjem besedilu:
Poročilo) ter Smernicami za pripravo predračuna tega
javnega poziva.
Če je ponudbena cena za posamezni ukrep v predračunu neobičajno nizka ali neobičajno visoka glede na
cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti
izvedbe ukrepa, ali če predračuni ne ustrezajo zahtevam tega poziva oziroma niso v skladu s Smernicami
za pripravo predračuna, si Eko sklad pridržuje pravico,
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da tak predračun zavrne in pozove vlagatelja k pridobitvi
novega predračuna.
V primeru, da je vloga popolna in so izpolnjeni vsi
pogoji iz tega javnega poziva, bo vlagatelju dodeljena
pravica do nepovratne finančne spodbude ob upoštevanju razpoložljivih sredstev, omejitev in višine nepovratne
finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda
prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Vlagatelju je pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena z odločbo.
Za vlogo in odločbo 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 in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
10. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev tripartitne pogodbe
Z izdano odločbo pridobi vlagatelj pravico do sklenitve tripartitnih pogodb za posamezni ukrep/kombinacijo
ukrepov, s katerimi se podrobneje določijo pravice in
obveznosti, ki so pogoj za izplačilo nepovratne finančne
spodbude po tem javnem pozivu.
b) rok za zaključek posameznega ukrepa
Rok za zaključek posameznega ukrepa je šest mesecev od datuma veljavnosti tripartitne pogodbe. Kot
datum zaključka izvedbe projekta se po tem javnem
pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden
na računu, če ta na računu ni naveden, se kot datum
izvedbe projekta upošteva datum računa.
Računi morajo biti izdani v okviru obdobja upravičenih stroškov javnega poziva, in sicer od datuma veljavnosti tripartitne pogodbe do najkasneje 31. 7. 2023.
V primeru objektivnih in utemeljenih razlogov, ki
jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka
za zaključek izvedbe ukrepa, se rok za zaključek posameznega ukrepa lahko podaljša, vendar ne dlje kot do
31. 7. 2023. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne
okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj in izvajalec nista
mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njuni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek
posameznega ukrepa, pogoji za izplačilo nepovratne
finančne spodbude za predmetni ukrep niso izpolnjeni.
c) predložitev dokumentacije o zaključku izvedbe
projekta
Dokumentacijo o zaključku izvedbe posameznega
ukrepa z obveznimi prilogami določenimi v tripartitni pogodbi (v nadaljnjem besedilu: zaključna dokumentacija)
mora vlagatelj (ali izjemoma izvajalec ukrepa) predložiti
Eko skladu v roku 15 dni od zaključka izvedbe ukrepa.
Podlaga za predložitev zaključene dokumentacije
je Končno poročilo o izvedbi projekta s strani energetskega svetovalca.
Dokumentacija o zaključku izvedbe posameznega
ukrepa mora vsebovati zlasti:
– izjavo o zaključku izvedbe posameznega ukrepa,
podpisano s strani vlagatelja in izvajalca ukrepa;
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni
ukrep:
A. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu
prostoru, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami za pripravo predračuna z navedbo vrste, debeline,
toplotne prevodnosti (λ) in površine vgrajene toplotne
izolacije;
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– dobavnica in garancijski list;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih pro
izvodov ali po ZGPro-1;
– fotografija, posneta v času izvajanja projekta, tako
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne
izolacije (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni
izolaciji);
– fotografije izvedenega ukrepa, in sicer fotografije
izolirane površine.
B. toplotna izolacija zunanjih sten:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten oziroma za fasadni sistem,
ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami za
pripravo predračuna z navedbo vrste, debeline, toplotne
prevodnosti (λ) in površine vgrajene toplotne izolacije
oziroma fasadnega sistema;
– dobavnica in garancijski list;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih pro
izvodov ali po ZGPro-1;
– izjava o lastnostih za fasadni sistem, skladna
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih pro
izvodov ali po ZGPro-1;
– fotografija, posneta v času izvajanja ukrepa, tako
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne
izolacije (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni
izolaciji);
– fotografije izvedenega ukrepa, in sicer fotografije
izolirane površine; v primeru izvedbe fasade fotografije
vseh strani stavbe po izvedbi toplotne izolacije.
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat, ki
mora vključevati popis del skladno s Smernicami za
pripravo predračuna z navedbo števila, površine, tipa
okna in profila, vrste zasteklitve, tipa distančnika, toplotne prehodnosti zasteklitve (U)g in toplotne prehodnosti
celotnega okna Uw in/ali vhodnih vrat Ud;
– dobavnica in garancijski list;
– izjava o lastnostih oken in/ali vhodnih vrat, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih
proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega okna (Uw)
in/ali toplotne prehodnosti vhodnih vrat (Ud);
– fotografije vseh zamenjanih oken in/ali vhodnih
vrat, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk,
navedenih na računu.
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople
vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo grelnika vode s sprejemniki sončne energije, ki
mora vključevati popis del skladno s Smernicami za
pripravo predračuna z navedbo vrste in točne oznake
(naziv) ter proizvajalca sprejemnikov sončne energije;
– dobavnica in garancijski list;
– podatkovni list izdelka, skladen z Delegirano
uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma
drugo ustrezno dokazilo;
– fotografija izvedenega ukrepa, in sicer fotografije
grelnika vode ter sprejemnikov sončne energije.
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo grelnika vode s toplotno črpalko (sanitarna toplotna
črpalka), ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami za pripravo predračuna z navedbo energijskega
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razreda, vrste in točenega tipa ter proizvajalca grelnika
vode s toplotno črpalko;
– dobavnica in garancijski list;
– energijska nalepka ali podatkovni list grelnika
vode s toplotno črpalko, skladen z Delegirano uredbo
Komisije (EU) št. 812/2013 oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– fotografija vgrajenega grelnika vode s toplotno
črpalko.
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki mora vključevati popis del skladno
s Smernicami za pripravo predračuna z navedbo števila,
vrste in točne oznake (naziv) ter proizvajalca lokalne
prezračevalne naprave;
– dobavnica in garancijski list;
– energijska nalepka ali podatkovni list lokalne
prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo
Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno
dokazilo.
– fotografije vgrajenih lokalnih prezračevalnih naprav.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
popolne zaključne dokumentacije ter v roku 3 dni po
prejemu sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo.
Znesek končnega izplačila se uskladi s predloženimi računi za posamezni izvedeni ukrep ob upoštevanju
pogojev javnega poziva.
11. Nadzor in spremljanje projekta po zaključku
a) nadzor in odvzem pravice do spodbude
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od oddaje vloge do 5 let po izplačilu spodbude z ogledi,
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti
pravilnost in skladnost projekta, dokumentacije in izvedbe posameznega ukrepa z določili tega javnega poziva
in veljavno zakonodajo, namensko porabo nepovratnih
sredstev ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljene kršitve, je upravičena oseba
do nepovratne finančne spodbude dolžna Eko skladu
vrniti prejeta sredstva, in sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do dneva vračila Eko skladu.
V primeru ugotovljene neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov vlagatelj ni
upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne
spodbude oziroma v kolikor se to ugotovi po izdaji odločbe, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne
spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Su 432/2020

Ob-1796/21

Skladno z določilom 46. člena Zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12, 63/13,
17/15, 23/17, 22/18, 16/19 – ZNP-1, 36/20 – ZZUSUDJZ,
61/20 – ZZUSUDJZ-A, 80/20 – ZIUOOPE, 104/20), predsednica Okrožnega sodišča v Celju objavim
dodatni poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča
v Celju, da poleg že predlaganih kandidatov (po pozivu
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Uradni list RS, št. 168/20 z dne 20. 11. 2020) predlagajo kandidate še za 50 sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Celju.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge in dokazila (ne starejša od 6 mesecev) in
izjavo s podatki je potrebno poslati na naslov: Okrožno
sodišče v Celju, Urad predsednice, Prešernova 22, 3000
Celje, najkasneje do 30. 4. 2021.
Okrožno sodišče v Celju
Ob-1797/21
Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Uradni list RS, št. 54/17) in 23. člena
Statuta Prešernovega sklada (Uradni list RS, št. 66/18)
ter sklepa, sprejetega na 7. redni seji, Upravni odbor
Prešernovega sklada objavlja
javni poziv
k podaji predlogov za podelitev Prešernove
nagrade in nagrade Prešernovega sklada
v letu 2022
1. Prešernova nagrada se lahko podeli ustvarjalki
oziroma ustvarjalcu, ki je s svojimi vrhunskimi umetniškimi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno
obogatil slovensko kulturno zakladnico. Ustvarjalec jo
lahko prejme le enkrat.
Nagrada Prešernovega sklada se lahko podeli
ustvarjalki oziroma ustvarjalcu za vrhunske umetniške
dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh
letih pred podelitvijo nagrad in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice. V to obdobje se šteje obdobje treh let pred iztekom roka javnega poziva za predlaganje kandidatov za podelitev nagrad.
Vsako leto se lahko podelita največ dve Prešernovi
nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada lahko predlagajo pravne osebe
s področja kulture in fizične osebe.
3. Predlog za nagrado mora biti izčrpno utemeljen
in ustrezno dokumentiran v skladu s 3. in 4. členom
Zakona o Prešernovi nagradi. Predlog mora vsebovati
jasno in izčrpno oblikovano stališče o primernosti kandidata za predlagano vrsto nagrade. Navedeni morajo biti
najpomembnejši življenjepisni podatki, ključni umetniški
dosežki, ustrezna strokovna mnenja, ustrezne kritične
ocene ipd.
Upravni odbor Prešernovega sklada bo sprejemal predloge za Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada do vključno 15. 9. 2021. Predloge se
lahko do navedenega roka pošlje po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana ali elektronsko na naslov gp.mk@gov.si
ali do navedenega roka osebno odda v poslovnem času
na sedežu Ministrstva za kulturo. Morebitni predlogi, ki
bodo poslani po navedenem roku, bodo obravnavani za
podelitev nagrad v letu 2023.
Prešernov sklad
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-15/2014/13(134-03)

Ob-1788/21

V register političnih strank se pri politični stranki
Stranki za Razvoj Občin in Krajev, s kratico imena
ROK in s sedežem v Brežicah, Cesta prvih borcev 43
ter z matično številko: 4068173000, vpiše sprememba
statuta, sprememba sedeža v: Krško, Dalmatinova
ulica 8 in sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše David Imperl,
roj. 14. 10. 1976, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Ulica 11. novembra 31, Leskovec
pri Krškem.
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Evidence sindikatov
Št. 101-13/2021-6

Ob-1679/21

Statut Sindikata KPL, Tbilisijska ulica 61, Ljub
ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana na podlagi odločbe številka 024-1/93-9 z dne 22. 4. 1993, in je
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 9, se z dnem 8. 3. 2021 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1783/21
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320
Velenje.
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5 % odstotkov kapitala imajo: Naš čas,
d.o.o. 47,6717 %; Boris Zakošek, 18,0566 %; Mira Zakošek, 8,6439 %; Stanislav Vovk, 7,6695 %; Mitja Čretnik,
6,5461 %.
Organa upravljanja družbe sta skupščina in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-1795/21
Sklicatelji: Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi, socialno podjetje, Reka Si,
Zavod za trajnostno bivanje, socialno podjetje, RCP, razvojni center Ptuj, zavod za spodbujanje razvoja inovativnega gospodarstva in turizma in Zavod medgeneracijske vzajemnosti, zavod za vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS,
št. 60/06, 110/09 in 77/11) sklicujemo
ustanovno skupščino
za ustanovitev gospodarske zbornice
Zbornice socialnega podjetništva,
ki bo v soboto, 3. aprila 2021, ob 17. uri, v prostorih
Povod, so.p., na Čučkovi ulici 3, 2250 Ptuj. Ustanovne
skupščine se lahko udeležijo vsi, ki svojo udeležbo prijavijo najpozneje do srede, 31. marca 2021. Prijave so
možne preko e-pošte na: povod@povod.si Ob prijavi
boste prejeli predlog statuta zbornice.
Robert Križanič
V imenu sklicateljev
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Objave sodišč
Izvršbe
2522 I 4000/2019

Os-1692/21

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani z dne 10. 12. 2019, opr. št. I 4000/2019, je
bil dne 7. 1. 2020 v korist upnika Družba za upravljanje
terjatev bank d.d. opravljen rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je del stavbe – stanovanje
z ID znak 1737-168-6, v I. nadstropju (v etaži 3), v skupni izmeri 95,38 m2, v stavbi na naslovu Pražakova 7,
Ljubljana, s pripadajočim solastniškim deležem na stavbišču (parcela št. 2183, k.o. 1737 Tabor) ter na skupnih
delih, prostorih in napravah stavbe, ki pripadajo temu
stanovanju, last zastavnega dolžnika do 75/100, in na
delu stavbe – shramba z ID znak 1737-168-25, v etaži 1,
v skupni izmeri 6,60 m2, v stavbi na naslovu Pražakova
7, Ljubljana, s pripadajočim solastniškim deležem na
stavbišču (parcela št. 2183, k.o. 1737 Tabor) ter na skupnih delih, prostorih in napravah stavbe, ki pripadajo tej
shrambi, last zastavnega dolžnika do celote (1/1).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 1194 381/2019

Os-1392/21

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika RS Ministrstvo za finance, Finančna uprava
RS, Finančni urad Celje, Aškerčeva ulica 12, Celje, ki
ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije,
Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Franciju Tuhtar, Ulica Dušana Kvedra 11, Šentjur, zaradi izterjave
15.497,31 EUR sklenilo:
Dolžniku Franciju Tuhtar, Ulica Dušana Kvedra 11,
Šentjur, se v tem izvršilnem postopku postavi začasnega
zastopnika, odvetnika Iztoka Šubaro, Ulica 1. junija 36,
Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD
Šentjur pri Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 2. 2021
Z 55/2020

Os-1690/21

Okrajno sodišče v Velenju je po okrajnemu sodniku Ferdu Cviklu v zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Finančna uprava
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27,
Celje, zoper dolžnika Franca Hudournik, Na Trgu 7,
Mozirje, zaradi zavarovanja denarne terjatve v zne-

sku 13.179,92 EUR s pripadki, z vknjižbo zastavne
pravice na nepremičnini, na podlagi določbe 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z določbo
15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dne
3. marca 2021 sklenilo:
Dolžniku
Francu
Hudourniku,
EMŠO:
1904970500103, nazadnje stan. Na Trgu 7, Mozirje, se
postavi začasni zastopnik Matjaž Pajk, odvetnik v Velenju, Trg Mladosti.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 3. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 762/2019

Os-1619/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Viljemu Korošcu, sinu
Ignaca, upokojencu, rojenemu 14. 1. 1939, Slovencu,
vdovcu, umrlemu 2. 10. 2019, nazadnje stanujočemu
Kraigherjeva ulica 6, Celje.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Kot dediča I. dednega reda prideta
v poštev zapustnikova sinova Aleš Korošec in Viljem
Tinauer, pri čemer sodišču prebivališče slednjega ni
znano.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski in spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem
roku ne bodo priglasili, bo sodišče zaključilo zapuščinski
postopek na podlagi podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 2. 2020
D 183/2020-9

Os-1390/21

Pri Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni je v teku
zapuščinski postopek za pokojno Marijo Adam Divjak,
roj. 13. 11. 1890, v Hrastju 55, z zadnjim prebivališčem
Milkwankee 28, Amerika, ki je umrla 31. 12. 1960 (po
sklepu Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni o razglasitvi
za mrtvo, opr. št. N 22/2019-25 z dne 3. 6. 2020).
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Gornji Radgoni v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 17. 2. 2021
D 533/2018

Os-1548/21

Caterina Sancin, rojena Zerbo, hči Mattea Zerba,
roj. dne 18. 5. 1880, nazadnje stanujoča Via dei Soncini
183, Trst, Republika Italija, ki je umrla dne 7. 1. 1957 in
ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

843

Stran

844 /

Št.

51 / 2. 4. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da je imela zapustnica Caterina Sancin (rojena Zerbo), hčer Olgo Sanzin, poročeno Zupin
(8. 6. 1904–9. 3. 1972) in sina Maria Sancina (12. 7.
1915–12. 7. 1983), ki sta oba že pokojna. Zapustničina
pokojna hčer Olga Sanzin je imela hčer Andreano Zupin
(14. 3. 1927–25. 12. 2007) in sina Franca Zupina (30. 7.
1930–30. 6. 2000), ki sta oba že pokojna. Zapustničin
pokojni sin Mario Sancin pa je imel hčerko Gianno Sanzin (rojeno 15. 2. 1941), ki naj bi bila edina še živeča
dedinja zapustnice, zaradi česar jo je sodišče pozvalo
na pridobitev podatkov o zapustničinih potomcih, vendar
se le-ta ni odzvala.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 3. 2021
D 436/2019

Os-1704/21

Zapuščinska zadeva po pokojni Sever Mariji, vdovi
pok. Josipa, z zadnjim prebivališčem v Črnem Kalu, ki
je bila razglašena za mrtvo s sklepom tega sodišča, opr.
št. N 16/2016 z dne 6. 9. 2016 in določenim datumom
smrti 22. 12. 1905.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na podlagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugotovilo, da je bila zapustnica rojena med leti 1830 in 1831 ter
poročena s Sever Josipom, ki je umrl leta 1891 v Črnem
Kalu. Skupaj sta imela tri otroke, in sicer Sever Ano (roj.
leta 1873, prvič poročeno Cah, drugič poročeno Semec),
Sever Marijo (roj. leta 1883) in Sever Andreja (roj. leta
1869). Vsi navedeni so že davno pokojni. V njihova dednopravna upravičenja so vstopili njihovi dediči, ki pa
sodišču vsi niso znani. Sodišče išče vse zapustnikove
dediče I. dednega reda.
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 17. 3. 2021
D 1526/1978

Os-1195/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski
postopek po pokojni Mariji Slovnik, rojeni Šašek, hči Janeza, rojena 25. 1. 1905, Božič vrh; Metlika, umrli 15. 4.
1977, nazadnje stanujoči Celovška cesta 74, Ljubljana,
državljanki SFRJ SR Slovenije, zaradi naknadno najedenega premoženja.
Pokojna je imela sina Ivana Cerjanca, roj. 10. 4.
1942, ki je umrl 23. 8. 1988, nazadnje stanujoč Kogojeva ulica 8, Ljubljana in po podatkih sodišča ni imel
potomcev. Sodišče je iskalo dediče II. dednega reda
s poizvedbami pri organih, ki vodijo matične evidence,
in sicer pri Upravni enoti Ljubljana, ta pa je opravila tudi
poizvedbo pri Nadškofijskem arhivu, ki pa ne razpolagata s podatki o starših pokojne in njenih morebitnih
bratih in sestrah.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Mariji Slovnik poziva, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-

daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2021
III D 12/2020

Os-1335/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Antonu Mlakar, rojen 9. 9. 1957,
umrl 24. 11. 2019, stan. Kamnogoriška cesta 47, Ljub
ljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti samski in
brez potomcev. Starša zapustnika sta umrla pred zapustnikom. Zapustnikov oče naj bi imel nezakonsko hči,
zapustnikova sestra, o kateri sodišče nima podatkov.
Sodišče nima podatkov o osebah, ki bi prišle v poštev
kot drugi dediči II. oziroma III. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustnikove brate in sestre ter njihove potomce in dede in babice, njihove potomce oziroma
strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnika ter vse
ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča
in na spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2021
IV D 3555/2017

Os-1386/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Rajku Slugi, roj. dne 25. 8. 1969,
umrl dne 29. 10. 2017, nazadnje stanujoč na naslovu
Cesta Ceneta Štuparja 48, Ljubljana, drž. Republike
Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih zakonitih ali oporočnih dedičih, je bil objavljen oklic neznanim
dedičem, na katerega se ni javil nihče, ki bi imel pravico
do dedovanja.
Morebitne upnike po pok. Rajku Slugi obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v 6 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 (če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in priložijo 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 Zakona o dedovanju ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2021
D 179/2020

Os-1394/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Miklavc Veroniki, od Edvarda, roj. 7. 12.
1988, z zadnjim stalnim prebivališčem Delpinova 18b,
Nova Gorica, ki je umrla dne 9. 3. 2020.
Zap. mati in oče sta se dedovanju odpovedala,
zato kot zakoniti dediči pridejo v poštev zapustničini
dediči 3. dednega reda (zap. bratranci in sestrične), ki
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sodišču niso znani oziroma njihovi potomci, ki sodišču
tudi niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 11. 2020
D 132/2020

Os-1393/21

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Nadi Đerić, rojeni 14. 1. 1928, nazadnje stanujoči na naslovu Vojkova ulica 40, Lucija in
umrli dne 24. 3. 2020.
Sodišče ne razpolaga z vsemi podatki o zapustničinih dedičih, in sicer njenih bratih in sestrah oziroma
njihovih potomcih. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo v roku 1 leta od objave.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 2. 2021
D 179/2019

Os-1391/21

V zapuščinski zadevi po dne 11. 10. 2018 umrli
Kristini Šumljak, roj. 27. 12. 1956, nazadnje stanujoči Keršičeva cesta 47, Trbovlje, državljanki Republike
Slovenije.
Premoženje zapustnice, ki je brez dedičev, obsega:
neizplačane pokojninske prejemke v višini 264,48 EUR;
denarna sredstva na osebnem računu zapustnice pri
Delavski hranilnici v višini 18,71 EUR (stanje na dan
11. 4. 2019); pravnomočno terjatev zapustnice kot upnice v zadevi opr. št. I 138/2017, Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, zoper dolžnika Stanislava Gostenčnika,
v višini 1.066,06 EUR s pp.
Neznane upnike sodišče opozarja, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahtevek za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine
dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih.
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Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Če postane zapuščina lastnina Republike Slovenije
na podlagi 9. člena tega zakona, Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 18. 2. 2021

Os-1604/21

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Štimfel Mirku, rojen 26. 6. 1972, umrl
17. 2. 2020, Koglo 30, Šmarješke Toplice, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči III. dednega reda po
pokojnem Štimfel Mirku, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za
socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, Enota Novo
mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 3. 3. 2021
D 88/2020

Št.

Oklici pogrešanih
N 117/2020

Os-1700/21

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek
za razglasitev za mrtvega Jakoba Ojo, pok. Ivana, qm
Kristjan, Loka 18, Črni Kal.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, se
poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 2021
I N 73/2020

Os-3459/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji
oddelek v Novi Gorici, postopek razglasitve pogrešanega za mrtvega Ivana Mraka, Čepovan 36, Čepovan, ki
ga zastopa skrbnik za poseben primer odv. Ivan Rutar,
Cesta IX. korpusa 100, 5250 Solkan.
Iz predloženih listin izhaja, da je bila v korist Ivana, pok. Ivana Mraka, vknjižena solastninska pravica
do deleža 1/1 na nepremičninah s parc. št. 2365/282
in 2365/284, obe k.o. 2297 Čepovan. Na podlagi listin,
in sicer Odloka Krajevnega namestništva za Primorsko
z dne 4. 6. 1894, št. 10340, zapisnika z dne 17. 6. 1896
in načrta z dne 12. 7. 1896 in na podlagi 2. člena ZLNDL
in 1. člena ZLNDL-A. Drugi podatki o pogrešancu ne
obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti Ivana Mraka, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku
30 dni po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 12. 2020
I N 63/2020

Os-3525/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike
Slovenije, Zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek razglasitve pogrešanega za mrtvega Franca Šuligoja, pok.
Petra, Idrija 75, Idrija, ki ga zastopa skrbnik za poseben
primer odv. Gregor Veličkov, Gradnikove brigade 4a,
Nova Gorica.
Iz predloženih listin izhaja, da je bila v korist Franca
Šuligoja, pok. Petra, Idrija 75, Idrija, vknjižena lastninska pravica do deleža 2/24 na nepremičnini s parc.
št. 2365/272 in parc. št. 2365/273, obe k.o. 2297 Čepo-
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van, na podlagi Prisojilne listine z dne 11. 4. 1904. Drugi
podatki o pogrešancu ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti Franca Šuligoja, naj javijo tukajšnjemu sodišču
v roku 3 mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS,
oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 12. 2020
I N 65/2020

Os-3526/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike
Slovenije, Zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek razglasitve pogrešanega za mrtvega Petra Šuligoja, Štandrež, Italija, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer
odv. Jernej Velikonja, Tovarniška cesta 4A, Ajdovščina.
Iz predloženih listin izhaja, da je bila v korist Petra
Šuligoja iz Standreža, Italije, vknjižena lastninska pravica do deleža 2/24 na nepremičnini s parc. št. 2365/272
in parc. št. 2365/273, obe k.o. 2297 Čepovan, na podlagi
Prisojilne listine z dne 11. 4. 1904. Drugi podatki o pogrešancu ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti Petra Šuligoja, naj javijo tukajšnjemu sodišču
v roku 3 mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS,
oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 12. 2020
I N 62/2020

Os-3527/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike
Slovenije, Zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek razglasitve pogrešanega za mrtvega Andreja Šuligoja, pok.
Petra, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za
poseben primer odv. Maruška Trunkl Glavič, Kidričeva
ulica 11, Nova Gorica.
Iz predloženih listin izhaja, da je bila v korist Andreja
Šuligoja, pok. Petra, neznanega bivališča, vknjižena lastninska pravica do deleža 2/24 na nepremičnini s parc.
št. 2365/272 in parc. št. 2365/273, obe k.o. 2297 Čepovan, na podlagi Prisojilne listine z dne 11. 4. 1904. Drugi
podatki o pogrešancu ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti Andreja Šuligoja, naj javijo tukajšnjemu sodišču
v roku 3 mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS,
oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodi-

šča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 12. 2020
I N 59/2020

Os-3528/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike
Slovenije, Zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek razglasitve pogrešane za mrtvo Štefanije Gorjup, pok. Valentina, Via Media 30, Trst, Italija, ki jo zastopa skrbnik
za poseben primer odv. Miran Škrinjar, Goriška cesta 25,
Ajdovščina.
Iz predloženih listin izhaja, da je bila v korist Štefanije Gorjup, pok. Valentina, Via Media 30, Trst, Italija,
vknjižena lastninska pravica do deleža 1/24 na nepremičnini s parc. št. 2365/272 in parc. št. 2365/273, obe
k.o. 2297 Čepovan, na podlagi Prisojilne listine z dne
11. 4. 1904. Drugi podatki o pogrešanki ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti Štefanije Gorjup, naj javijo tukajšnjemu sodišču
v roku 3 mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS,
oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 12. 2020
I N 60/2020

Os-3529/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike
Slovenije, Zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek razglasitve pogrešane za mrtvo Marijano Simonetti, Via
Molin a Veneto 52, Trst, Italija, ki jo zastopa skrbnica za
poseben primer odv. mag. Nataša Škrlj, Prvomajska 23,
Nova Gorica.
Iz predloženih listin izhaja, da je bila v korist Marijane Simonetti, Via Molin a Veneto 52, Trst, Italija,
vknjižena lastninska pravica do deleža 2/24 na nepremičnini s parc. št. 2365/272 in parc. št. 2365/273, obe
k.o. 2297 Čepovan, na podlagi listine, in sicer Prisojilne
listine z dne 11. 4. 1904. Drugi podatki o pogrešanki ne
obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti Marijane Simonetti, naj javijo tukajšnjemu sodišču
v roku 3 mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS,
oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 12. 2020
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Preklici
Spričevala preklicujejo
UL, Kongresni trg 12, Ljubljana, diplomo, št. 11, izdano na ime Dejan Kaligaro, izdala Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, leta 2019. gnv-342900

Drugo preklicujejo
AVTOPREVOZNIŠTVO ZUPANČIČ JOŽE ml.
s.p., STRAŽARJEVA ULICA 28, Ljubljana, licenco,
št. 014356. gnu-342901
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 543013, država Albanija, oznaka države
008/11. gnj-342912
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 543305, država Albanija, oznaka države
008/11. gni-342913
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 00128, država Armenija, oznaka države
051/09. gnh-342914
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 00137, država Armenija, oznaka države
051/09. gng-342915
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 0208540, država Belorusija, oznaka države 112/01. gnf-342916
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 0208541, država Belorusija, oznaka države 112/01. gne-342917
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 0208542, država Belorusija, oznaka države 112/01. gnd-342918
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 4684, država BIH, oznaka države 070/11.
gnc-342919
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 4885, država BIH, oznaka države 070/11.
gnb-342920
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 4888, država BIH, oznaka države 070/11.
gnz-342921
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 5101, država BIH, oznaka države 070/11.
gny-342922
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 278376, država GEO, oznaka države
268/01. gnx-342923
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 278381, država GEO, oznaka države
268/01. gnw-342924
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 278396, država GEO, oznaka države
268/01. gnv-342925
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 278442, država GEO, oznaka države
268/01. gnu-342926
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 0761392, država RUS, oznaka države
643/09. gnt-342927

DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 0761395, država RUS, oznaka države
643/09. gns-342928
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 0761396, država RUS, oznaka države
643/09. gnr-342929
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 0778562, država RUS, oznaka države
643/11. gnq-342930
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 0778563, država RUS, oznaka države
643/11. gnp-342931
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, dovolilnico, št. 686346, država TR, oznaka države
792/63. gno-342932
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, dovolilnico, št. 686350, država TR, oznaka države
792/63. gnn-342933
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, dovolilnico, št. 686411, država TR, oznaka države
792/63. gnm-342934
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, dovolilnico, št. 687847, država TR, oznaka države
792/36. gnl-342935
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, dovolilnico, št. 687901, država TR, oznaka države
792/36. gnk-342936
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, dovolilnico, št. 541190, država UA, oznaka države
804/03. gnj-342937
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, dovolilnico, št. 541191, država UA, oznaka države
804/03. gni-342938
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, dovolilnico, št. 554872, država UA, oznaka države
804/11. gnh-342939
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 00120, država Armenija, oznaka države
051/09. gnq-342905
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 543041, država Albanija, oznaka države
008/11. gnp-342906
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 543029, država Albanija, oznaka države
008/11. gno-342907
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 687826, država Turčija, oznaka države
792/36. gnn-342908
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 687822, država Turčija, oznaka države
792/36. gnm-342909
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 4702, država BIH, oznaka države 070/11.
gnl-342910
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
dovolilnico, št. 4701, država BIH, oznaka države 070/11.
gnk-342911
Katana Avni, Goriška cesta 52, Velenje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. 5820.009.3.1-02-2008-10710, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnr-342904
MATJAŽ BERGANT S.P., Polje pri Vodicah 37, Vodice, izvod licence, št. 014824/001, za vozilo MAN, reg.
št. LJ 19-0AN, veljavnost do 20. 7. 2022. gnw-342899
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MV HARI OM, d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Celje,
potrdilo za voznika, št. 53132, izdano na ime Goran
Simčević, veljavnost od 12. 12. 2019 do 21. 10. 2021,
izdajatelj GZS Ljubljana. gnx-342898
Pangerc Anže, Jakopičeva ulica 14, Kamnik, dijaško
izkaznico, izdala GSŠRM, št. X770-6301-R184.-A956.
gng-342940
SENICA AA d.o.o., Na produ 92, Prevalje, izvod licence, št. GE010347/06914/013, za vozilo DAF LF, reg.
št. SGCR-858, veljavnost do 26. 2. 2024. gnt-342902
Thaqi Sabri, Goriška cesta 52, Velenje, certifikat
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/1935,
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007.
gns-342903
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