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Javni razpisi

Št. 4301-42/2020 Ob-2708/21

Sprememba

Na podlagi sklepa št. 4301-42/2020/48 z dne 5. 8. 
2021 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis 
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive 
vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021).

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 
1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.

2. V Javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega 
ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO 
OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/21, 
se v 8. točki sedmi in osmi odstavek spremenita tako, 
da se glasita:

»Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so 
vsak prvi delovni četrtek v mesecu juniju in septembru 
2021 ter v februarju 2022. Vloge, ki bodo prispele za 
naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če 
razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem 
odpiranju, o čemer bo MZI na svoji spletni strani objavil 
posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za 
naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi 
sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do 3. 2. 2022.«.

Ministrstvo za infrastrukturo

 Ob-2710/21
Na podlagi prvega in drugega odstavka 144. člena 

in drugega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu oko-
lja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – 
GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v 
nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o usta-
novitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), 
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-
7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani 
https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpi-
si/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: 
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi pro-
grama Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega 
načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republi-

ke Slovenije s sklepom št. 47602-5/2021/5 z dne 30. 3. 
2021 in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči 
po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 
23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://www.
ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o- 
dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Shemo 
de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe 
gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samo-
stojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov 
(št. priglasitve M001-5854067-2014/II, mnenje o skla-
dnosti z dne 6. 1. 2021) ter Pogodbo o sodelovanju pri 
izvedbi projekta št. LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP 
CARE4CLIMATE z dne 26. 8. 2019, ki sta jo sklenila 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem 
besedilu: Eko sklad) in Ministrstvo za okolje in prostor 
Republike Slovenije, Eko sklad objavlja

javni razpis
Krediti v breme rezervnega sklada  

in nepovratne finančne spodbude za pilotne 
projekte skupnih naložb celovite prenove starejših 

večstanovanjskih stavb
1. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so finančne spodbude 

(v nadaljnjem besedilu: spodbude) v obliki ugodnih kre-
ditov v breme rezervnega sklada (v nadaljnjem besedilu: 
krediti) in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči 
(v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) 
etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove 
starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepo-
vratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita 
(brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem 
razpisu ni mogoča.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo 
naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove več-
stanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za 
pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer 
mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja grad-
benih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni in-
štrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov 
večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instru-
menta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE-
4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 
IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s 
sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za 
podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki 
bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene 
skladno z merili javnega razpisa.
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2. Upravičene osebe
Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni 

etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) 
starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena na-
ložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

– fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
– lokalne skupnosti;
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki 

in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejav-
nosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene 
dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike 
Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;

– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno 
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov 
državnega proračuna.

Do spodbude niso upravičeni etažni lastniki:
– ki so neposredni uporabniki državnega proraču-

na;
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko 

sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po 
pogodbah sklenjenih z Eko skladom;

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije;

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač 
ali socialnih prispevkov;

– gospodarske družbe in zadruge v težavah sklad-
no z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;

– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja;

– ki imajo blokiran transakcijski račun;
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi po-

slovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugo-
toviti;

– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega raz-
merja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih;

– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zasto-
pnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper 
katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja v vseh 
sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 
24. 12. 2013, str. 1 ter UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, 
str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
št. 1407/2013).

Če kateri izmed etažnih lastnikov ni upravičena 
oseba, spodbuda ne more biti dodeljena nobenemu od 
etažnih lastnikov.

3. Višina in vir razpisanih sredstev
Skupna višina nepovratnih in povratnih sred-

stev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 
2.000.000,00 EUR. Višina nepovratnih sredstev zna-
ša 500.000,00 EUR, višina sredstev za kredite pa 
1.500.000,00 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zako-
na o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; 
v nadaljnjem besedilu: ZURE) zagotavljajo s prispevkom 
na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, 
ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter 
trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite se 
zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.

4. Pogoji za dodelitev in višina spodbude
a) osnovni pogoji
Osnovni pogoji so:
– stavba, ki bo celovito prenovljena, mora imeti več 

kot 8 različnih etažnih lastnikov, več kot 8 posameznih 

delov, namembnost več kot polovice površine stavbe 
mora biti stanovanjska in več kot polovica vseh etažnih 
lastnikov stavbe mora biti fizičnih oseb (občanov);

– na povprečni letni ravni ne sme biti več kot 5 % 
neplačil v rezervni sklad, pri čemer se upoštevajo vpla-
čila predhodnega koledarskega leta in vseh mesecev 
tekočega leta;

– etažni lastniki se morajo s 100 % soglasjem, ki 
ga zahtevajo veljavni predpisi, odločiti o najemu, od-
plačevanju in zavarovanju posojila v breme rezervnega 
sklada za financiranje naložbe celovite prenove, ki bo 
predmet spodbude;

– upravnik ali drug pooblaščenec (npr. predsednik 
skupnosti etažnih lastnikov) v imenu in za račun etažnih 
lastnikov ali skupnosti etažnih lastnikov (če so etažni 
lastniki registrirali posebno pravno osebo) sklene kre-
ditno pogodbo;

– kredit se primarno poplačuje iz sredstev, ki se 
zbirajo na fiduciarnem transakcijskem računu rezerv-
nega sklada;

– za zbiranje sredstev rezervnega sklada mora biti 
odprt fiduciarni račun, ločen za posamezno večstano-
vanjsko stavbo;

– etažni lastniki morajo za čas odplačevanja kredita 
po tem javnem razpisu povečati vplačila v rezervni sklad 
za namen odplačevanja kredita tako, da bo po plačilu 
obveznosti, ki izhajajo iz kredita po tem javnem razpisu, 
v rezervnem skladu ostalo dovolj sredstev za plačilo 
ostalih obveznosti, ki se plačujejo iz rezervnega sklada, 
ter ne smejo sprejeti sklepa o zmanjšanju prispevkov v 
rezervni sklad za čas odplačevanja kredita.

b) tehnični pogoji in priznani stroški naložbe
Pravica do spodbude se dodeli za celovito preno-

vo starejše večstanovanjske stavbe, ki se lahko izvede 
bodisi kot usklajena izvedba treh ali več ukrepov ener-
gijske prenove stavbe bodisi kot skoraj ničenergijska 
prenova stavbe. Celovito prenovo je treba izvesti sklad-
no s pogoji, določenimi v prilogi Tehnični pogoji, ki je 
del javnega razpisa, v kateri so navedeni tudi priznani 
stroški naložbe.

Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na 
dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki 
fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če 
noben etažni lastnik nima pravice do odbitka vstopnega 
davka na dodano vrednost.

Starejša stavba po tem javnem razpisu je stav-
ba na območju Republike Slovenije, za katero je bilo 
gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje za 
gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe izda-
no pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji 
stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o 
dom nevi izdanega gradbenega in uporabnega dovolje-
nja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, 
št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; 
v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbo, zgrajeno pred 
31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge na ta javni razpis 
(v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lah-
ko dodeli spodbuda po tem javnem razpisu, mora imeti 
več kot 8 posameznih delov in več kot 8 različnih etažnih 
lastnikov, namembnost več kot polovice površine stavbe 
mora biti stanovanjska ter več kot polovica vseh etažnih 
lastnikov mora biti fizičnih oseb (občanov) (v nadaljnjem 
besedilu: večstanovanjska stavba).

Če to zahtevajo predpisi ali pogoji javnega razpi-
sa oziroma razpisna dokumentacija (priloga Tehnični 
pogoji), je pred projektiranjem obvezno naročiti sta-
tično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa pred 
energijsko prenovo izvesti statično sanacijo. Pravica 
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do spodbude se lahko dodeli tudi, če se poleg celovite 
prenove izvedejo nove dozidave skladno z veljavno 
zakonodajo, vendar le-te niso priznani strošek naložbe. 
Do spodbude so upravičeni tudi etažni lastniki, ki morajo 
zaradi celovite prenove, statične sanacije ali novih dozi-
dav pridobiti novo gradbeno dovoljenje. Če je potrebno 
novo gradbeno dovoljenje, je treba pri prenovi stavbe 
zagotoviti lahko dostopen pokrit prostor za shranjeva-
nje koles (velikost kolesarnice se določi tako, da se za 
vsako načrtovano ležišče v stanovanjski stavbi predvidi 
0,75 mesta za shranjevanje kolesa) in zagotoviti name-
stitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne 
kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil 
na vsakem parkirnem mestu (če ima stavba več kot de-
set parkirnih mest).

Naložba, za katero bo dodeljena pravica do spod-
bude, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavni-
mi predpisi s področja graditve objektov, energijske 
učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje pro-
izvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi 
predpisi.

Večstanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih 
bodo izvedeni ukrepi tega javnega razpisa, morajo biti 
zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.

Podatki o letnici izgradnje starejše stavbe, številu 
delov stavbe in njihovi dejanski rabi ter etažnih lastnikih 
bodo preverjeni z vpogledom v prostorski portal Geodet-
ske uprave Republike Slovenije in elektronsko Zemljiško 
knjigo. V primeru dvoma o letnici izgradnje starejše 
stavbe, v primeru, da so bili na starejši stavbi v novej-
šem času izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi ali 
v primeru dvoma o namembnosti stavbe bo Eko sklad 
pooblaščenca pozval k predložitvi gradbenega oziroma 
uporabnega dovoljenja.

Če je starejša stavba, kjer se bo naložba izvajala, 
kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba naha-
ja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, je pri 
izvedbi naložbe treba upoštevati pogoje zaščite, ki 
veljajo za ta kulturnovarstveni režim. Zaradi poseb-
ne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko 
izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri pre-
novi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od 
pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni 
v javnem razpisu. Pravica do spodbude je v tem pri-
meru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in 
izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko 
prenovo stavb kulturne dediščine (objavljeni na spletni 
strani: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDI-
SCINA/NEPREMICNA/smernice_kd-final.pdf) in upo-
rabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem 
upoštevanju razumnih stroškov. Pooblaščenec mora 
v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine.

V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s po-
goji javnega razpisa ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko 
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.

c) prepoved dodelitve spodbud za vgradnjo prototi-
pne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov

Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki 
vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene 
opreme, naprav in gradbenih proizvodov.

d) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca z registrirano dejavnostjo

Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme ter 
vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, 
lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano 
dejavnostjo.

e) višina kredita
Višina kredita je omejena na najnižji znesek kre-

dita, ki znaša 20 % priznanih stroškov naložbe, in naj-
višji znesek kredita, ki znaša 100 % priznanih stroškov 
naložbe.

Vsota kredita in nepovratne finančne spodbude ne 
sme presegati priznanih stroškov naložbe, razen v pri-
meru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda 
izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita 
Eko sklada.

Kredit se dodeli vsem etažnim lastnikom hkrati, pri 
čemer je delež posameznega etažnega lastnika omejen 
na njegov solastniški delež, ki je razviden iz predpisane-
ga obrazca, ki je del razpisne dokumentacije. K solastni-
škim deležem štejejo vsi deli stavbe, ki so razvidni iz se-
znama etažnih lastnikov na predpisanem obrazcu, ki je 
del razpisne dokumentacije, vključno z garažami, kletmi 
idr. V primeru skupne projektne dokumentacije in ko pri-
padajoči strošek projektne dokumentacije ni specifično 
porazdeljen na posamezen ukrep s strani pooblaščen-
ca, se pri izračunu vrednost projektne dokumentacije in 
opravljanja nadzora za posamezen ukrep upošteva v 
sorazmernem deležu glede na višino naložbe v posa-
mezen ukrep, ki ga projektna dokumentacija vsebuje.

f) obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem razpisu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 % 
oziroma višji fiksni pribitek, ki pravnim osebam ne zago-
tavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne 
mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne re-
ferenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, do-
ločene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi me-
tode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih 
stopenj (UL C št. 14 z dne 19. 1. 2008, str. 6) in ustrezno 
povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (ne-
gativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR 
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta 
kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse dokler 
EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna 
obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več 
referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna 
referenčna obrestna mera.

Če bi etažni lastnik, ki je pravna oseba (tj. enotno 
podjetje) s spodbudo po tem javnem razpisu ali pa iz 
drugih virov financiranja že prejel najvišjo možno višino 
pomoči po pravilu »de minimis«, se lahko obrestna mera 
zviša za toliko, da se s kreditom Eko sklada ne dodeli 
dodatna pomoč po tem pravilu. Tako določena obrestna 
mera velja za vse etažne lastnike.

g) odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v vlogi. Znašati mora od dve do 
deset let. Moratorija na odplačilo glavnice ni.

h) zavarovanje kredita
Za zavarovanje kredita se zahteva:
– zastava depozita pri banki v višini treh mesečnih 

obveznosti po kreditu;
– podpisan trajnik za bremenitev fiduciarnega ra-

čuna rezervnega sklada za poravnavanje kreditnih ob-
veznosti;

– zastava obstoječih in bodočih prilivov na fiduciarni 
račun rezervnega sklada in s tem vsakokratnega stanja 
denarnih sredstev na fiduciarnem računu rezervnega 
sklada v višini vseh obveznosti iz naslova kredita;

– pogodba o odstopu terjatev v zavarovanje do eta-
žnih lastnikov iz naslova vseh sedanjih in bodočih vplačil 
v rezervni sklad, sklenjena med Eko skladom in etažnimi 
lastniki oziroma pooblaščencem;
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– zavarovalna polica stavbe, zavarovane proti vsem 
nevarnostim (najmanj požar in izliv vode), vinkulirana v 
korist Eko sklada.

Vsa zgoraj navedena zavarovanja morajo biti ve-
ljavna za celotno odplačilno dobo kredita podaljšano 
za 30 dni.

i) stroški kredita
Stroški za sklenitev kreditne pogodbe, vodenje kre-

dita oziroma morebitni drugi stroški vezani na izvajanje 
kreditne pogodbe se etažnim lastnikom ne bodo zara-
čunali.

j) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude za celovito 

prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov ener-
gijske prenove stavbe znaša do 40 % priznanih stroš-
kov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne 
spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more 
preseči 450 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe 
pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Če 
bo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh 
ali več ukrepov energijske prenove stavbe izvedena 
statična sanacija skladno z ugotovitvami iz statične pre-
soje stavbe, se v ta namen dodeli nepovratna finančna 
spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe 
statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 
neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredelje-
ne v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne 
finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more 
presegati 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude za skoraj 
ničenergijsko prenovo stavbe znaša do 50 % priznanih 
stroškov naložbe, vendar ne več kot 550 EUR na m2 
neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opre-
deljene v projektni dokumentaciji. V okviru skoraj nič-
energijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz 
statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija. 
V ta namen se dodeli nepovratna finančna spodbuda, 
ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične 
sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogre-
vane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v pro-
jektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne 
spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 
500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude se za po-
samezno upravičeno osebo oziroma etažnega lastnika 
določi na podlagi solastniških deležev, ki so razvidni iz 
predpisanega obrazca, ki je del razpisne dokumentaci-
je. K solastniškim deležem štejejo vsi deli stavbe, ki so 
razvidni iz seznama etažnih lastnikov na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključno z 
garažami, kletmi idr. V primeru skupne projektne doku-
mentacije in ko pripadajoči strošek projektne dokumen-
tacije ni specifično porazdeljen na posamezen ukrep s 
strani pooblaščenca, se pri izračunu vrednost projektne 
dokumentacije in opravljanja nadzora za posamezen 
ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede na višino 
naložbe v posamezen ukrep, ki ga projektna dokumen-
tacija vsebuje.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kate-
regakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega jav-
nega razpisa, je za socialno šibkega občana določena 
v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na 
njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno 
šibek občan je etažni lastnik posameznega dela starejše 
večstanovanjske stavbe, ki je na dan vložitve vloge na 
ta javni razpis 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. Socialno šibek občan izka-

zuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne 
finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno 
delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, ki je obvezna priloga vlogi na ta 
javni razpis.

k) pravočasna in popolna vloga
Pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in po-

polna vloga. Vloga je pravočasna in formalno popolna, 
če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predlo-
ži izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno, žigosane 
dokumente.

Vlogo na javni razpis lahko v imenu upravičenih 
oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določ-
bami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 
14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in nasl.; 
v nadaljnjem besedilu: SZ-1), predsednik skupnosti eta-
žnih lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb 
ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem 
besedilu: pooblaščenec). Z eno vlogo se lahko kandidira 
za spodbudo za celovito prenovo največ ene starejše 
večstanovanjske stavbe.

Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti 
izpolnjen obrazec vloga tega javnega razpisa in obve-
zne priloge:

– seznam etažnih lastnikov posameznih delov stav-
be z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektron-
ski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije;

– 100 % soglasje etažnih lastnikov glede na njiho-
ve solastniške deleže, in sicer zbirno na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na 
ustreznih drugih dokumentih, iz katerega bo poleg po-
datkov o naslovih, davčnih številkah, rojstnih datumih in 
solastniških deležih vsakega posameznega etažnega 
lastnika razvidno:

– soglasje za izvedbo naložbe, ki bo predmet 
spodbude;

– soglasje za financiranje izvedbe naložbe, ki 
bo predmet spodbude, s kreditom v breme rezervnega 
sklada, in sicer o najemu, odplačevanju in zavarovanju 
kredita skladno s pogoji tega javnega razpisa;

– soglasje za povečanje vplačil v rezervni sklad 
za čas odplačevanja kredita tako, da bo po plačilu ob-
veznosti, ki izhajajo iz kredita po tem javnem razpisu, 
v rezervnem skladu ostalo dovolj sredstev za plačilo 
ostalih obveznosti, ki se plačujejo iz rezervnega sklada;

– soglasje, da ne bodo sprejeli sklepa o zmanj-
šanju prispevkov v rezervni sklad za čas odplačevanja 
tega kredita;

– pooblastilo pooblaščencu za zastopanje v 
upravnem postopku tega javnega razpisa ter izpolnje-
vanje zavez po kreditni pogodbi;

– pooblastilo pooblaščencu za sklenitev kreditne 
pogodbe, ki vključuje tudi določbe o izplačilu nepovratne 
finančne spodbude, in pogodb za zavarovanje kredita po 
tem javnem razpisu v njihovem imenu in za njihov račun;

– soglasje, da se sredstva kredita in nepovratne 
finančne spodbude nakažejo na bančni račun izvajal-
ca/ev naložbe, razen v primeru, da vsota kredita in ne-
povratne finančne spodbude presega priznane stroške 
naložbe (v tem primeru soglasje, da se dodeljena ne-
povratna finančna spodbuda izplača izključno za delno 
poplačilo odobrenega kredita Eko sklada);

– soglasje, da občasno na svoj elektronski na-
slov, prejmejo povezavo do spletne ankete o poteku na-
ložbe in izzivih, ki se pojavljajo (samo če etažni lastniki 
elektronski naslov imajo in ga navedejo);
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– soglasje, da bo projekt celovite prenove z 
namenom promocije predstavljen v javnosti, in sicer 
na spletnih straneh Eko sklada in projekta LIFE-IP- 
CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocijskih ak-
tivnosti ter materialov;

– izpolnjen obrazec Finančni podatki o naložbi, ki 
bo predmet spodbude, na predpisanem obrazcu, ki je 
del razpisne dokumentacije;

– sklenjeno pogodbo o opravljanju upravniških 
storitev ali sklep o ustanovitvi in statut skupnosti eta-
žnih lastnikov;

– zapisnik zbora etažnih lastnikov, na katerem so 
se odločili o izvedbi naložbe in financiranju naložbe s 
kreditom v breme rezervnega sklada;

– načrt vzdrževanja, ki so ga sprejeli etažni la-
stniki, v katerem je načrtovana naložba, ki bo predmet 
spodbude;

– dokazilo, da na povprečni letni ravni ni bilo več 
kot 5 % neplačil v rezervni sklad, pri čemer se upošte-
vajo vplačila predhodnega koledarskega leta in vseh 
mesecev tekočega leta;

– kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici 
do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna po-
moč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodat-
ka, za upravičence, ki uveljavljajo ustrezno višjo ne-
povratno finančno spodbudo kot socialno šibki občani;

– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh 
s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene 
osebe, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v 
kakšnem znesku je v relevantnem obdobju upravičena 
oseba še kandidirala za »de minimis« pomoč; o drugih 
že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene 
stroške; ali gre za primer pripojenega podjetja ali de-
litve podjetja; seznam vseh podjetij, ki z upravičeno 
osebo tvorijo enotno podjetje, vse na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;

– dodatne priloge, določene v prilogi Tehnični 
pogoji, ki je del javnega razpisa.

Eko sklad lahko zahteva, da pooblaščenec za vsa 
dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.

l) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu 

veljajo pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de 
minimis« za:

– pravne osebe, samostojne podjetnike posame-
znike in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane 
dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi do-
ločene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register 
Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;

– pravne osebe javnega prava v delu, ko opravlja-
jo pridobitne dejavnosti na trgu.

Pravica do spodbude se ne dodeli za naložbe v 
naslednje dejavnosti:

– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, 
kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;

– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih pro-
izvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi 
Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na 
podlagi drugega predpisa EU;

– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih pro-
izvodov, v primerih:

– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadev-
no podjetje, ali

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pravica do spodbude se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 

neposredno vezana na izvožene količine, na vzpo-
stavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;

– če pomoč daje prednost uporabi domačega 
blaga pred uporabo uvoženega;

– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja 
neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi od-
ločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila 
za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– za upravičene osebe v težavah, v skladu s 
Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z 
dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v 
težavah (Uradni list RS, št. 5/17 in nasl.). Mala in 
srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od regi-
stracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu 
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpol-
njujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, 
ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odločbe 
o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz 
naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo 
poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike 
Slovenije.

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena 
upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v za-
dnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR 
pri podjetjih v cestno tovornem prometu.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo 
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upra-
vičene osebe pa pridobil pisno izjavo:

– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno 
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku 
je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de mini-
mis« pomoč;

– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za 
iste upravičene stroške;

– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja;

– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno ose-
bo tvorijo enotno podjetje.

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir 
državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), 
kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje do-
voljene intenzivnosti ali zneska pomoči.

Pravica do spodbude dodeljene v obliki pomoči 
»de minimis« po tem javnem razpisu se pripiše pravni 
osebi, ki opravlja (tudi) pridobitno dejavnost na trgu 
in ki je etažni lastnik nepremičnine, na kateri se bo 
naložba izvedla.

m) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
spodbude

Vgrajenih gradbenih proizvodov, naprav in opre-
me, ki so bili predmet spodbude po tem javnem razpi-
su, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu 
spodbude.

n) prepoved dodelitve spodbude v primeru že 
dodeljenih spodbud

Pravica do spodbude ne more biti dodeljena za 
ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s 
strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina 
ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po 
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Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list 
RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE in nasl.).

Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so 
predmet spodbude po tem javnem razpisu, že bila do-
deljena spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli 
drugem javnem razpisu in je naložba že zaključena, 
za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravi-
ce do spodbude po tem javnem razpisu.

5. Pogoji za izplačilo spodbude
a) sklenitev kreditne pogodbe
Pravica do kredita, pridobljenega z odločbo o 

izboru vloge za dodelitev spodbude, se uveljavi s 
sklenjeno kreditno pogodbo.

Za sklenitev kreditne pogodbe mora biti opravljen 
pregled stranke v skladu z Zakonom o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma.

Lokalne skupnosti ter pravne osebe, v katerih ima 
država odločujoč vpliv na upravljanje, morajo pred 
sklenitvijo kreditne pogodbe predložiti tudi soglasje 
Ministrstva za finance k zadolžitvi.

Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta etažnega lastnika ob sklenitvi po-

slovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče 
ugotoviti,

– če etažni lastnik ob sklenitvi poslovnega raz-
merja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,

– če se etažni lastnik, njegov zakoniti zastopnik 
ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper 
katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece 
od vročitve odločbe o izboru vloge za dodelitev spod-
bude. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša 
za največ 3 mesece.

b) črpanje oziroma poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora pooblašče-

nec predložiti pogodbeno dogovorjene zavarovalne 
instrumente in izpolniti morebitne druge pogodbene 
pogoje za črpanje kredita. Poraba kredita je dokumen-
tarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe eta-
žnih lastnikov (v primeru lastne udeležbe). Pred vsa-
kim nakazilom sredstev morajo etažni lastniki porav-
nati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni 
deleži sredstev bodo izvajalcu nakazani po predložitvi 
zahtevanih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, 
začasne situacije dotlej opravljenih del idr.). Zaradi 
nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem nalož-
be pooblaščenec zaprosi Eko sklad za spremembo 
obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih 
primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, 
vendar v okviru odobrene naložbe in zneska kredita. 
Spremembe niso dopustne v delu, ki se nanaša na 
merila. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede 
najkasneje v 2 mesecih po zaključeni naložbi, in sicer 
šele po predložitvi dokumentacije o zaključku celotne 
naložbe, ki vsebuje tudi končni primopredajni zapis-
nik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in 
izvajalca del, ki izkazuje, da so dela izvedena in brez 
napak.

V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca oziro-
ma dobavitelja med potekom naložbe zaradi zamude 
ali nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o 
tem nemudoma obvesti Eko sklad, ki v primeru upra-
vičenih razlogov izda pisno soglasje k zamenjavi. V 
kolikor je kreditojemalec zamenjal izvajalca del po 
sklenitvi kreditne pogodbe in je nova predračunska 
vrednost priznanih stroškov nižja, se ustrezno nižji 
znesek kredita določi v dodatku h kreditni pogodbi. 
Za izbiro ustreznega izvajalca je odgovoren kredito-

jemalec. Ne glede na zamenjavo izvajalca mora kre-
ditojemalec zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter 
sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in novim 
izvajalcem.

Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita 
uskladi s predloženimi računi. Če pooblaščenec naj-
pozneje 15 dni pred potekom roka za zaključek nalož-
be ne dostavi Eko skladu dokumentacije o zaključku 
naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka.

c) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Pravica do nepovratne finančne spodbude, pri-

dobljene z odločbo o izboru vloge za dodelitev spod-
bude, se uveljavi na podlagi kreditne pogodbe, ki 
vsebuje tudi določbe o izplačilu nepovratne finančne 
spodbude. Nepovratna finančna spodbuda bo izpla-
čana predvidoma v 2 mesecih po predložitvi popolne 
dokumentacije o zaključku celotne naložbe na bančni 
račun izvajalca oziroma izvajalcev naložbe, razen v 
primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spod-
buda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita 
Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi 
računi ob upoštevanju pogojev javnega razpisa.

V primeru, da pravico do nepovratne finančne 
spodbude pridobi socialno šibek občan, se nepovra-
tna finančna spodbuda v višini, kot bi zanj veljala, če 
ne bi bil socialno šibek občan, izplača na način, kot 
določa predhodni odstavek, razlika do celotne višine 
nepovratne finančne spodbude, ki velja zanj kot soci-
alno šibkega občana, pa se izplača na njegov bančni 
račun.

d) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od skle-

nitve kreditne pogodbe.
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 okolišči-
ne oziroma ovire, ki jih upravičene osebe niso mogle 
predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati 
njihovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek 
naložbe pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.

Če pooblaščenec ne predloži pravočasno doka-
zila o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi za 
podaljšanje roka za izvedbo naložbe, pravica do neiz-
koriščenega dela odobrenega zneska kredita zapade, 
hkrati pa lahko Eko sklad zaradi nenamenske porabe 
sredstev sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej 
izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi za čas od koriščenja sredstev do njihovega 
vračila in s stroški izterjave.

Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem 
razpisu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden 
na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je na-
ložba v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve 
na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe 
šteje datum izdaje računa.

e) dokumentacija o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora poobla-

ščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku 
roka za zaključek naložbe. Vsebina dokumentacije o 
zaključku naložbe je določena v prilogi Tehnični po-
goji, ki je del razpisne dokumentacije.

6. Merila
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, 

pravilno označene in popolne vloge na predpisanih 
obrazcih, ki izpolnjujejo pogoje iz točk 2 in 4 tega 
javnega razpisa. Pri ocenjevanju se bodo upoštevala 
naslednja merila:
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Merila Največje 
število 
točk

1. Obseg in zahtevnost celovite prenove
V primeru skoraj ničenergijske prenove se dodeli 50 točk, v primeru usklajene izvedbe treh ali več 
ukrepov pa 30 točk. Če bodo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov poleg 
obveznih izvedeni tudi dodatni oziroma izbirni ukrepi, se dodeli do 10 dodatnih točk, in sicer po 2,5 točke 
za vsakega od naslednjih ukrepov:
– toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom;
– vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe;
– zamenjava zunanjega stavbnega pohištva;
– vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave. 

50

2. Nakup in vgradnja novih naprav za skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih 
poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije
Če bo v okviru celovite prenove na stavbi izveden tudi nakup in vgradnja novih naprav za skupnostno 
samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno 
energijo proizvajajo z izrabo sončne energije skladno s pogoji tega javnega razpisa, ali če je naprava za 
skupnostno samooskrbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa, na stavbi že izvedena in ni predmet 
spodbude po tem javnem razpisu, se dodeli 15 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.

15

3. Statična sanacija
Če bo v okviru celovite prenove izvedena statična sanacija skladno s statično presojo stavbe, se dodeli 
15 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk. Dodatne točke se v ta namen dodelijo tudi za skoraj ničener-
gijsko prenovo, kjer je statična presoja in statična sanacija skladno s presojo obvezna.

15

4. Izvedba dodatnih ukrepov trajnostne gradnje
Če bodo v okviru celovite prenove izvedeni tudi dodatni ukrepi trajnostne gradnje, se dodeli do 10 točk, 
in sicer po 2,5 točke za vsakega od naslednjih ukrepov:
– izvedba lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles – kolesarnice v ali ob stavbi, in 
sicer v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano ležišče, ki lahko vključuje 
tudi polnilne postaje za električna kolesa;
– namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih mestih znotraj stavbe ali nepo-
sredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo 
omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj stavbe, 
prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna mesta nepo-
sredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo parkirnih mest), ki 
lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila;
– izvedba sistema zajema deževnice (zbiralnik deževnice) za namakanje zunanjih zelenih površin in/ali 
ostalo rabo v stavbi;
– izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, za zmanjšanje koeficienta 
odtoka padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe.

10

5. Prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka
Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi vgradnja centralnega ali lokalnega prezračevanja z vra-
čanjem toplote odpadnega zraka skladno s pogoji tega javnega razpisa, se dodeli 5 točk, v nasprotnem 
primeru pa 0 točk. Točke se v ta namen dodelijo tudi v primeru skoraj ničenergijske prenove, kjer je 
vgradnja centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka obvezna. Pri usklajeni izved-
bi treh ali več ukrepov se točke za lokalno prezračevanje dodelijo samo, če bo le-to izvedeno na vseh 
skupnih delih stavbe. 

5

6. Dozidava
Če bo v okviru celovite prenove izvedena dozidava, se dodeli 5 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.

5

Celotno število točk 100

Pravica do spodbude se lahko dodeli le za vloge, ki 
izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev in dosežejo največje 
število točk skladno z merili. Skupaj lahko vloga doseže 
največ 100 točk. Prejete vloge bodo razvrščene glede na 
število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložlji-
vih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim 
številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje 
ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se spodbu-
da v višini preostalih sredstev lahko ponudi upravičenim 
osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe 
nepovratnih ali povratnih sredstev. Če več vlog doseže 
enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog 
liste za dodelitev spodbude presežena skupna razpolož-
ljiva sredstva, se kot ugodnejša izbere vloga za celovito 

prenovo stavbe z večjo neto ogrevano površino pred pre-
novo, opredeljeno v projektni dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija in način prijave na javni 
razpis

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na 
spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne in-
formacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega 
razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletnem naslovu www.ekosklad.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lah-
ko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@
ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 1«. 
Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana naj-
kasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

http://www.ekosklad.si
mailto:ekosklad@ekosklad.si
mailto:ekosklad@ekosklad.si
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Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno do-
kumentacijo vsebovati izpolnjeno vlogo ter vse priloge, 
ki so navedene kot obvezne sestavine vloge. Obvezne 
sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer 
je to zahtevano, in ovrednotene v evrih.

Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovoj-
nici, na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne 
odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 1« in zapi-
san naziv in naslov vlagatelja.

8. Rok za prejem in način oddaje vloge
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad 

prejme najkasneje do 31. decembra 2021, oziroma je 
oddana na pošto priporočeno najkasneje do 31. de-
cembra 2021.

Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko skla-
da, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, 
se le ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 
31. decembra 2021 do 14. ure.

Vlagatelji morajo najkasneje do vključno 31. de-
cembra 2021 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s 
prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje 
tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpi-
raj – vloga – razpis za pilotne projekte 1« ali bodo brez 
zapisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) 
bodo s sklepom zavržene.

9. Odpiranje vlog
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 

označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 14. januarja 
2022 ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po 
vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.

10. Postopek izbora in ocenjevanje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na pod-

lagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, 
opravila tričlanska strokovna komisija, katere člani so: 
dva predstavnika Eko sklada in predstavnik Instituta 
»Jožef Stefan«. Člane te komisije s pisnim sklepom 
imenuje direktor Eko sklada.

Iz vloge mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev 
javnega razpisa. V primeru formalno nepopolne vloge 
bo Eko sklad najkasneje v roku 30 dni od odpiranja 
vlog pisno pozval vlagatelja, da v določenem roku 
15 dni vlogo dopolni. Če vlagatelj nepopolne vloge v 
navedenem roku ne dopolni, ali če bo nepopolna tudi 
po zahtevani dopolnitvi, se njegova vloga s sklepom 
zavrže. Sprememba vloge (zahtevka) po izteku roka 
za oddajo vlog ni dopustna.

Po prejemu popolne vloge strokovna komisija na 
podlagi predloženih dokazil (prilog) in z vpogledom 
v uradne evidence pregleda, ali vlagatelj izpolnjuje 
pogoje za kandidiranje na javnem razpisu. V primeru, 
da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo 
vloga z odločbo zavrnjena in ne bo uvrščena v vred-
notenje vlog. V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev 
lahko Eko sklad zahteva dodatna pojasnila in dokazila.

Po končanem ocenjevanju se vloge razvrsti glede 
na povprečno število doseženih točk, ki se izračuna kot 
povprečje ocen posameznih članov komisije, zaokrože-
no na najbližje celo število. Sredstva se dodelijo v višini 
zaprošenega zneska najbolje ocenjenim vlagateljem.

Na osnovi izbrane vloge bo pooblaščencem upra-
vičenih oseb posredovana odločba o izboru vloge za 
dodelitev spodbude, hkrati pa bodo pozvani k podpisu 
kreditne pogodbe. Pooblaščenci neizbranih upraviče-
nih oseb bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s 
posredovanjem odločbe o zavrnitvi.

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da od vla-
gateljev zahteva dodatna pojasnila o načrtovanih stro-
ških ter morebitne prilagoditve. Poziv za posredovanje 
dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev bo vlagateljem 
posredovan po elektronski pošti na naslov kontaktne 
osebe, ki je naveden v vlogi. V primeru, da pojasnila 
ne bodo posredovana v roku in na način, določen v raz-
pisu, lahko strokovna komisija načrtovane stroške, za 
katere se zahteva dodatno pojasnilo, izloči kot neupra-
vičene ter vlogo ustrezno oceni glede na postavljena 
merila. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene 
navedel tudi neupravičene stroške in navedel previsok 
znesek priznanih stroškov, bo strokovna komisija zne-
sek priznanih stroškov ustrezno znižala ter vlagatelju 
predlagala nižjo višino spodbude.

11. Rok za obvestilo o izbiri: Eko sklad bo vlaga-
teljem posredoval odločbo o izboru vloge za dodelitev 
spodbude oziroma zavrnitvi predvidoma najkasneje v 
60 dneh od dneva odpiranja vlog.

12. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se 

uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), če ZVO-1 
ne določa drugače.

Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do spod-
bude ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, ome-
jitev in višine spodbude ter meril za izbor, če izpolnijo 
pogoje javnega razpisa.

Za vlogo in odločbo o izboru vloge za dodelitev 
spodbude oziroma zavrnitvi se taksa skladno z drugim 
odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 
– ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.

Odločba o izboru vloge za dodelitev spodbude 
oziroma zavrnitvi je v upravnem postopku dokončna, 
zoper njo pritožba ni dovoljena. Vlagatelj ima pravico 
odločbo izpodbijati v upravnem sporu z vložitvijo tožbe 
pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarje-
va 33, Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. 
Tožba se vloži neposredno pisno pri navedenem sodi-
šču ali se mu pošlje po pošti. Tožbi je treba poleg te 
odločbe v izvirniku ali prepisu priložiti tudi po en prepis 
ali kopijo tožbe in prilog za toženca, če je kdo prizadet 
z odločbo, pa tudi zanj. Predmet tožbe ne morejo biti 
postavljena merila za ocenjevanje vlog.

Eko sklad lahko za potrebe tega javnega razpisa 
pridobi potrdila oziroma izpise glede izpolnjevanja ne-
katerih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da le-ta 
ne bodo posredovana v roku in na način, določen v 
razpisu, bo strokovna komisija takšne vloge zavrnila. 
Vloga vlagatelja, ki ne bo izpolnjeval vseh pogojev, se 
zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugo-
tovi po izdaji odločbe o izboru vloge za dodelitev spod-
bude, se kreditna pogodba ne bo podpisala, odločba o 
izboru vloge pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu kreditne pogodbe, Eko sklad odstopi od 
pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa 
že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev na izbrani tran-
sakcijski račun do dneva vračila sredstev Eko skladu.

13. Spremljanje naložb
Za potrebe analize implementacije finančnega in-

strumenta bo Eko sklad spremljal izvedbo izbranih 
projektov celovite prenove starejših večstanovanjskih 
stavb. V ta namen je treba zagotoviti:
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– spremljanje rabe energije (energije goriv, toplote 
iz omrežja, električne energije) po prenovi in prihrankov, 
doseženih s prenovo: pooblaščenec etažnih lastnikov 
mora za namen spremljanja dejanskih prihrankov Eko 
skladu vsake 3 mesece sporočiti podatke o mesečni rabi 
energije in predložiti kopije računov za rabo energije v 
stavbi, in sicer 3 leta po končani prenovi, prav tako pa 
mora Eko skladu najkasneje ob predložitvi zaključne 
dokumentacije oziroma pred izplačilom nepovratne fi-
nančne spodbude sporočiti te podatke in predložiti ko-
pije računov za 3 leta pred prenovo;

– sodelovanje pooblaščenca etažnih lastnikov in iz-
vajalca oziroma izvajalcev na občasnih intervjujih z Eko 
skladom o poteku naložbe ter izzivih, ki se pojavljajo;

– soglasje etažnih lastnikov, da občasno na svoj 
elektronski naslov (če ga imajo in navedejo) prejmejo 
povezavo do spletne ankete o poteku naložbe in izzivih, 
ki se pojavljajo;

– soglasje etažnih lastnikov, da bo projekt celovite 
prenove z namenom promocije predstavljen v javnosti, 
in sicer na spletnih straneh Eko sklada in projekta LIFE- 
IP-CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocijskih ak-
tivnosti ter materialov;

– fotografije celovite prenove projekta (pred, med 
in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki lo-
čljivosti ter kratek video posnetek prenove s časovnim 
zamikom (timelapse);

– da pooblaščenec še pred začetkom Eko sklad ob-
vesti o začetku izvajanja del posameznega ukrepa ozi-
roma faze naložbe in Eko skladu omogoči njihov ogled.

14. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v ob-
dobju od izdaje odločbe o izboru vloge za dodelitev 
spodbude do 3 let po izplačilu spodbude z ogledi, pre-
verjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti na-
mensko porabo sredstev, skladnost dokumentacije in 
izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in veljavni-
mi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali 
odtujitve predmeta spodbude. V primeru ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali do-
ločil kreditne pogodbe je prejemnik spodbude dolžan 
Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila 
neupravičeno pridobljene spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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PRILOGA: TEHNIČNI POGOJI 
 
JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za 
pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb 
 
Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki 
fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če noben etažni lastnik nima pravice do odbitka 
vstopnega davka na dodano vrednost.  

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da zahteva dodatna pojasnila o načrtovanih stroških ter morebitne 
prilagoditve. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev bo vlagateljem posredovan po 
elektronski pošti na naslov kontaktne osebe, ki je naveden v vlogi. V primeru, da pojasnila ne bodo 
posredovana v roku in na način, določen v razpisu, lahko strokovna komisija načrtovane stroške, za katere 
se zahteva dodatno pojasnilo, izloči kot neupravičene ter vlogo ustrezno oceni glede na postavljena merila. 
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške in navedel previsok 
znesek priznanih stroškov, bo strokovna komisija znesek priznanih stroškov ustrezno znižala ter vlagatelju 
predlagala nižjo višino spodbude. 
 
1. CELOVITA PRENOVA Z USKLAJENO IZVEDBO TREH ALI VEČ UKREPOV ENERGIJSKE PRENOVE 
STAVBE 

Celovita prenova mora obsegati usklajeno izvedbo vsaj naslednjih treh obveznih ukrepov energijske prenove 
na skupnih delih stavbe: 
A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ali zunanje stene ogrevanih 

prostorov proti terenu;  
B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru; 
C - optimizacija sistema ogrevanja. 
 
Celovita prenova lahko poleg obveznih ukrepov obsega izvedbo naslednjih ukrepov na skupnih delih stavbe: 
D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom;  
E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe; 
G - skupnostna samooskrba z električno energijo; 
H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva; 
I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave; 
J - dodatni ukrepi trajnostne gradnje.  
 
Za izvedbo celovite prenove mora biti obvezno izdelana projektna dokumentacija v skladu s Pravilnikom o 
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 
51/18 – popr.,197/20 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pri izvedbi mora biti zagotovljen nadzor, kot 
ga določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20,15/21 – ZDUOP in nasl.; v 
nadaljnjem besedilu: GZ). V projektni dokumentaciji je obvezno predložiti tudi elaborat gradbene fizike 
skladno z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti 
stavbe in energetsko izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe 
stanje in stanje po prenovi. Stroški izdelave projektne dokumentacije, vključno z elaboratom gradbene fizike, 
izkazom energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe ter stroški nadzora so priznani stroški 
naložbe.  
 
A - toplotna  izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ter zunanje stene 
ogrevanih prostorov proti terenu  

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak, morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 
0,17 W/(m2K). Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren ali neogrevane prostore, 
morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,20 W/(m2K). V primeru toplotne izolacije fasade mora biti ukrep 
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izveden s preizkušenimi fasadnimi sistemi, toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju 
stavbe pa morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije;  
 postavitev gradbenega odra; 
 odstranitev in izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne 

hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«); 
 demontažo starih okenskih polic, nakup in vgradnjo okenskih polic (razen če so le-te priznani strošek pri 

ukrepu H), obdelavo špalet; 
 odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe (balkonskih ograj, nadstreškov, žlebov, ipd.); 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije ter tip fasadnega sistema;  
 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi 
Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredbo (EU) št. 
305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 
82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni 
naveden na predračunu;  

 izjava o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko 
tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta 
(EAD/ETAG), v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, 
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; 

 fotografije vseh delov oziroma strani stavbe, kjer se bo naložba izvajala, ki morajo biti vidni/-e v celoti;  
 fotografija vgrajene obstoječe toplotne izolacije, iz katere bo razvidna vrsta in debelina toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji (fotografijo je potrebno predložiti, če se vgradi dodatna 
toplotna izolacija na obstoječo). 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. V primeru izvedbe toplotne izolacije fasade je potrebno priložiti fotografije 

vseh strani stavbe po izvedbi naložbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vse v celoti 
vidne. 

 
B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije; 
 nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji 

sekundarne kritine, letvanje; 
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 zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji 
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge; 

 pri prenovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo 
estriha oziroma druge zaključne obloge; 

 odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Pri toplotni izolaciji ravne ali poševne strehe priznani stroški vključujejo tudi stroške zamenjave strešne 
kritine. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;  
 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov 

ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu; 
 fotografije dela stavbe, kjer bo naložba izvedena. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. 
 
C - optimizacija sistema ogrevanja 

Optimizacija sistema ogrevanja mora zajemati nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in 
hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja.  
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih 

termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi 
avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri 
enocevnih ogrevalnih sistemih; 

 nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje; 
 nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v 

sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa (pri uporabi 
tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni); 

 izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s pripravo 
poročila o teh nastavitvah (pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni 
potrebna); 

 izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja 
hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o 
meritvah hidravličnega uravnoteženja; 

 nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja;  
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja; 
 nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu 

ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema 
ogrevanja; 

 izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo 
regulacijskih ter ostalih ventilov;  

 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
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Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitev 

radiatorskih termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje sistema 
ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično uravnoteženje celotnega 
sistema ogrevanja stavbe, skladno s projektno dokumentacijo; 

 fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, 
obstoječi radiatorski ventili). 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov 

doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja; 
 poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s 

spremenljivim pretokom; 
 fotografije ključnih delov optimiziranega sistema ogrevanja. 
 
D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom  

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,20 W/(m2K). Toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije; 
 odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan s prenovo, izvedbo 

hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog; 
 odstranitev ostalih gradbenih materialov; 
 odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa; 
 izvedbo prezračevanja kleti; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije; 
 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov 

ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu; 
 fotografije dela stavbe, kjer bo naložba izvedena. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. 
 
E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka  

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo skupne naložbe v izbrani sistem prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v 
nadaljnjem besedilu: prezračevalna naprava) na skupnih delih stavbe. 
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Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni 
izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo 
dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje 
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %; vse prezračevalne naprave pa ne 
smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). 
 
Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz 
prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane. 
 
Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 
80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki 
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi napravami s sistemom za 

rekuperacijo toplote;  
 nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi 

elementi; 
 odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje; 
 nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka;  
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno 

oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave; 
 izjava o skladnosti prezračevalne naprave in za stanovanjsko prezračevalno napravo podatkovni list 

izdelka, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julij 2014 o dopolnitvi 
Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih 
prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem 
besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014), če izbrana stanovanjska prezračevalna 
naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; za 
nestanovanjsko prezračevalno napravo ustrezno dokumentacijo, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 
25. 11. 2014, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014); 

 fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve. 
 

Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 zapisnik o zagonu prezračevane naprave; 
 fotografije vgrajene prezračevalne naprave/naprav. 
 
F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe 

Pravica do spodbude se dodeli za vgradnjo ogrevalne naprave, namenjene skupnemu ogrevanju stavbe, in 
sicer za: 
 kotel na lesno biomaso; 
 ogrevalno toplotno črpalko; 
 plinski kondenzacijski kotel; 
 toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja; 
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ob upoštevanju v omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih. 
 
Ogrevalna naprava je lahko priklopljena na obstoječ ali novi centralni sistem ogrevanja stavbe. Za ogrevalno 
napravo se smatra ena ali več ogrevalnih naprav, ki so projektirane za pokrivanje toplotnih izgub stavbe. 
 
Na območju občin, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 
in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka 
(Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s 
kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18, 2/20, 160/20 in nasl.) zaradi prekomerne 
onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet 
Odlok o načrtu za kakovost zraka, 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 ob Savi. 
 
Spodbuda za vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla je lahko dodeljena samo na območju Mestne 
občine Celje, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na 
Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki imajo sprejet 
Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom 
določen prednostni način uporabe zemeljskega plina.  
 
Predmet spodbude so energijsko učinkovite ogrevalne naprave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov 
za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo 
to področje. 

 
Kotel na lesno biomaso mora biti skladen z Uredbo Komisije (EU) št. 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) št. 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 

samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem; 
 sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s 

samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem; 
  sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne 

presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih 
plinih. 

 
Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s 
prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo 
primerno gorivo. 

 
Toplotna črpalka mora biti skladna z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju 
Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136; nadaljnjem besedilu: 
Uredba Komisije (EU) št. 813/2013) in mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti 
ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele: 
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Tip ogrevalne 
toplotne črpalke 

Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov  
ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah 

Električna toplotna 
črpalka  

Plinska toplotna 
črpalka 

Sorpcijska toplotna 
črpalka  

Hibridna toplotna 
črpalka 

zrak/voda 140 110 110 150 

voda/voda 200 - 130 - 

slanica (kot npr. 
zemlja)/voda 170 - 130 - 

 
Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati zahteve Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013. Pravica do 
spodbude se dodeli za plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina.  
 
Nova toplotna postaja mora biti priključena na sistem daljinskega ogrevanja, izpolnjevati mora tehnične 
zahteve tega sistema ter imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo 
temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. 
 
Vgradnja ogrevalne naprave mora biti dimenzionirana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih 
toplotnih potreb stavbe, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Pri vgradnji kurilne naprave na 
lesno biomaso in ogrevalne toplotne črpalke je dovoljena souporaba kotla na fosilno gorivo za pokrivanje 
koničnih obremenitev s tem, da le-ta ne sodi med priznane stroške naložbe.  
 
Priznani stroški naložbe vključujejo:  
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 odstranitev stare ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici;  
 nakup in vgradnjo nove ogrevalne naprave;  
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja ogrevalnega sistema; 
 vgradnjo hidravlične opreme, ki bo omogočala varno in ustrezno obratovanje celotnega sistema 

ogrevanja (npr. ekspanzijska posoda, sistem za vzdrževanje tlaka, mehčalna naprava ipd.); 
 zamenjavo oziroma vgradnjo črpalk s frekvenčno regulacijo in zamenjavo oziroma vgradnjo regulacijskih 

ventilov; 
 izvedbo adaptacijskih, obrtniških ter instalacijskih del v kotlovnici, potrebnih zaradi zamenjave kurilne 

naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;  
 nakup, dobavo in montažo pripadajoče opreme, potrebne zaradi zamenjave ogrevalne naprave in 

ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;  
 pregled in morebitno sanacijo obstoječega dimnika oziroma po potrebi izgradnjo novega dimnika za 

kurilno napravo, ki je predmet spodbude;  
 izvedbo skladišča goriva do 30 % kapacitete letne potrebe goriva pri vgradnji kurilne naprave na lesno 

biomaso;  
 izvedbo priključnega voda nove toplotne postaje na obstoječe distribucijsko omrežje;  
 stroške sekundarnega razvoda in zamenjave grelnih teles; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa.  
 
Priznani stroški naložbe so lahko tudi naslednji stroški, če so načrtovani v okviru projektne dokumentacije:  
 stroški prenove skupnega distribucijskega omrežja, ki zajemajo stroške zamenjave starih cevovodov z 

novimi ali stroški prenove izolacije na obstoječih cevovodih;  
 stroški celovite prenove skupne toplotne postaje, ki zajemajo stroške nakupa in vgradnje nove toplotne 

postaje za ogrevanje in/ali stroške nakupa in vgradnje nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople 
vode ali stroške izvedbe toplotne izolacije cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji;  
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 stroški izvedbe skupne priprave tople vode s solarnim sistemom oziroma s toplotno črpalko, ki 
vključujejo stroške nakupa in vgradnje sprejemnikov sončne energije ali toplotne črpalke, hranilnika 
toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema.  

 
Med priznane stroške naložbe ne sodijo:  
 stroški morebitnih gradbenih del, prenove vodovodnih in ostalih strojnih inštalacij, ki se ne nanašajo na 

energetsko prenovo skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe;  
 stroški nakupa kurilne naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih goriv, če je naprava vgrajena za 

pokrivanje koničnih obremenitev;  
 stroški postrojenja za soproizvodnjo električne energije in toplote.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, izdelan na osnovi projektne dokumentacije;  
 izjava o skladnosti ogrevalne naprave in: 

 za kotel na lesno biomaso dokumentacija skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/1189, če 
novi kotel na lesno biomaso še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni 
strani www.ekosklad.si; 

 za toplotno črpalko podatkovni list skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, 
zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/254 z dne 30. novembra 2016, 
če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni 
strani www.ekosklad.si, oziroma priloge, ki izkazujejo skladnost toplotne črpalke z Uredbo 
Komisije (EU) št. 813/2013; 

 za plinski kondenzacijski kotel podatkovni list ali energijsko nalepko skladno z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 
2017/254 z dne 30. novembra 2016 oziroma priloge, ki izkazujejo skladnost plinskega 
kondenzacijskega kotla z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013; 

 fotografije kurilne naprave, ki bo zamenjana in kotlovnice pred izvedbo naložbe, stanja opreme, naprav 
ter sistemov, če bodo ti predmet naložbe. 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 zapisnik dimnikarske družbe o prvem pregledu kurilne naprave ali drugo ustrezno dokumentacijo, 

skladno s predpisi, ki urejajo to področje za kotel na lesno biomaso in plinski kondenzacijski kotel 
oziroma soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje in sklenjeno pogodbo o dobavi in 
odjemu toplote za toplotno postajo oziroma zapisnik o zagonu za toplotno črpalko; 

 fotografije vgrajene nove ogrevalne naprave, celotne skupne kotlovnice, opreme, naprav in sistemov, če 
so bili ti predmet naložbe (fotografije, posnete v času prenove distribucijskega omrežja, priključnega 
voda, fotografije prenovljene toplotne podpostaje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, 
fotografije ključnih delov solarnega sistema (hranilniki toplote, sprejemniki sončne energije) oziroma 
toplotne črpalke); 

 fotografije napisne tablice ogrevalne naprave. 
 
G - skupnostna samooskrba z električno energijo 

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo naprav za skupnostno samooskrbo, in sicer za 
samooskrbo večstanovanjske stavbe z električno energijo, proizvedeno z izrabo sončne energije, skladno z 
Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 
nasl.) (v nadaljnjem besedilu: skupnostna samooskrba). Dodeli se le tistim gospodinjskim odjemalcem ali 
malim poslovnim odjemalcem, ki so etažni lastniki stavbe, na kateri bo izveden ukrep, in hkrati tudi odjemalci 
(spodbuda ne more biti dodeljena tretjim osebam). Dodeli se le za nove naprave za skupnostno 
samooskrbo. Naprava za skupnostno samooskrbo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, 
izdanega na podlagi 147. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
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besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in nasl.; v nadaljnjem besedilu EZ-1) in Pravilnika o tehničnih zahtevah 
naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18 in 
nasl.). 

Naprava za skupnostno samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki bo celovito 
prenovljena, ali na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v 
skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora;   
 nakup naprave za skupnostno samooskrbo;  
 montažo naprave za skupnostno samooskrbo ter zagon sistema;  
 pripadajoče električne inštalacije in opremo; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun oziroma ponudba za nakup in montažo naprave za skupnostno samooskrbo; 
 podatki proizvajalca o napravi za skupnostno samooskrbo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi 

(znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani 
ločeno v specifikaciji naprave;  

 fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za skupnostno samooskrbo, z označeno lokacijo 
namestitve naprave;  

 kopija soglasja za priključitev;  
 seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki 

na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.  
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 kopija pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);  
 fotografije vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo. 
 
Če je naprava za skupnostno samooskrbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa, na stavbi že izvedena 
in se uveljavlja samo za dodatne točke v merilih, je treba predložiti podatke proizvajalca o napravi za 
skupnostno samooskrbo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, 
nazivna električna moč), kopijo soglasja za priključitev, seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev 
naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije, kopijo pogodbe o uporabi sistema  in fotografije vgrajene naprave za samooskrbo z 
električno energijo. 
 
H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva  

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in 
fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni ter za 
zamenjavo vhodnih vrat v toplotnem ovoju z novimi na skupnih delih stavbe. Okna in vrata v toplotnem ovoju 
morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K).  
 
Okna in vhodna vrata, ki so predmet naložbe, morajo biti vgrajena po smernici RAL. Za tesnjenje okenske 
rege bodo upoštevani le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na 
notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in 
zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske 
rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja. 
Izvedba tesnjenja rege samo z izolacijsko peno ali z izolacijsko peno in tesnilnimi masama ni ustrezna.  
 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 131 / 20. 8. 2021 / Stran 1741 

 

Priznani stroški naložbe vključujejo:   
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora;   
 odstranitev obstoječih oken in vhodnih vrat ter nakup in vgradnjo novih oken in vhodnih vrat;  
 nakup in vgradnjo senčil; 
 nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic (razen če so le-te priznani strošek pri ukrepu A);  
 popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo oken in vhodnih vrat, ki mora vključevati popis del, točno 

oznako ter toplotno prehodnost oken Uw in vhodnih vrat Ud, njihovo število in površino ter navedbo 
načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL 
za načrtovanje in izvedbo vgradnje stavbnega pohištva;  

 izjava o lastnostih za okna in vhodna vrata, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 
proizvodov, ki mora vsebovati tudi vrednost toplotne prehodnosti (Uw oziroma Ud) in poročilo o tipskem 
preizkusu za lesena okna, ki bodo vgrajena, skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter 
dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti 
toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne 
upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani 
izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, če 
leseno okno še ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;  

 poročilo neodvisne institucije o preizkušanju RAL sistema tesnjenja, če ta ni izveden 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; 

 fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni in vhodnimi vrati, ki bodo zamenjana, s pripisom 
postavk, navedenih na predračunu. 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; 
 fotografija ustrezno pripravljene odprtine (špalete) na mestu vgradnje oken in vhodnih vrat; 
 fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni tesnilni in izolacijski materiali, ki 

zagotavljajo tesnjenje rege med špaleto in okvirjem v treh ravneh; 
 fotografije vseh novih oken in vhodnih vrat, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih 

na računu. 
 
I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave  

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko učinkovitim 
sistemom razsvetljave na skupnih delih stavbe. Pri zamenjavi je potrebno zamenjati celotno svetilo, menjava 
sijalk z LED sijalkami in dodatna svetila niso upravičeni strošek. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 odstranitev starih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave;  
 nakup in vgradnjo LED-svetil, LED-svetilk oziroma LED modulov,  
 nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko 

krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave;  
 vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo;  
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave. 
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Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca, ki se nanaša na zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave, s popisom vgrajenih 

LED svetil, LED svetilk oziroma LED modulov in ostale opreme; 
 podatki o vrsti in številu obstoječih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih 

novih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, kot tudi dejanska moč starega in prenovljenega 
sistema razsvetljave, ter predvidena letna poraba električne energije novega sistema razsvetljave; 

 podatke proizvajalca o LED svetilih, LED svetilkah ali LED modulov (znamka, komercialna oznaka, tip, in 
tehnični podatki, kot so max. moč idr.), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v podatkovni 
dokumentaciji; 

 fotografije obstoječega sistema razsvetljave in vgrajenih svetil. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom;  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; 
 fotografije novega sistema razsvetljave, iz katerih bodo razvidna vsa vgrajena LED svetila, LED svetilke 

oziroma LED moduli. 
 
J - izvedba dodatnih ukrepov trajnostne gradnje 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo najmanj enega od navedenih ukrepov: 
 izvedba lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles - kolesarnice v ali ob stavbi, in sicer 

v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano ležišče v stavbi, ki lahko vključuje 
tudi polnilne postaje za električna kolesa; 

 namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih mestih znotraj stavbe ali 
neposredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da 
bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj 
stavbe, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna mesta 
neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo parkirnih 
mest), ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila; 

 izvedba sistema zajema deževnice (zbiralnik deževnice) za namakanje zunanjih zelenih površin in/ali 
ostalo rabo v stavbi, ki bo prenovljena;  

 izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, za zmanjšanje koeficienta odtoka 
padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe. 

 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
V primeru polnilnih postaj priznani stroški lahko vključujejo stroške največ treh polnilnih postaj za električna 
kolesa in največ treh polnilnih postaj za druga električna vozila.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 
 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi izvedeni; 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije izvedenih ukrepov. 
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Poleg vseh zgoraj navedenih obveznih prilog k vlogi je potrebno za celotno naložbo priložiti tudi: 
 če je gradbeno dovoljenje potrebno skladno z veljavnimi predpisi, kopijo gradbenega dovoljenja 

opremljenega z žigom o pravnomočnosti; če pa gradbeno dovoljenje skladno z veljavnimi predpisi ali 
določili javnega razpisa ni potrebno, izjavo vodje projekta o navedenem dejstvu; 

 predračun oziroma račun za projektno dokumentacijo in projektna dokumentacija, vključno z morebitno 
statično presojo stavbe; 

 če je statična sanacija potrebna skladno z veljavnimi predpisi oziroma če se za statično sanacijo 
uveljavlja dodatno nepovratno finančno spodbudo po tem javnem razpisu, dokazilo o pridobljeni statični 
presoji stavbe, predračun in drugo relevantno dokumentacijo za izvedbo statične sanacije skladno s 
pridobljeno presojo; 

 predračun za izvedbo nadzora. 
 
Namesto predračunov se lahko upoštevajo tudi pogodbe o izvedbi gradbenih del oziroma druga 
dokumentacija s popisom del oziroma priznanih stroškov naložbe, ki izkazuje njihovo vrednost.  

Poleg vseh zgoraj navedenih obveznih prilog k dokumentaciji o zaključku naložbe je potrebno za 
celotno naložbo priložiti tudi: 
 projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO);  
 račun za pripravo projektne dokumentacije;  
 račun za opravljanje nadzora;  
 račun/-i izvajalca/-ev naložbe s popisom morebitnih drugih izvedenih del, npr. statično sanacijo; 
 dokazilo/-a o plačilu računa/-ov iz predhodnih alinej; 
 končni primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, 

da so dela izvedena in brez napak; 
 fotografije celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki 

ločljivosti ter kratek video posnetek prenove s časovnim zamikom (timelapse); 
 podatke o mesečni rabi energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne energije) in kopije računov 

za rabo energije v stavbi za tri leta pred celovito prenovo. 

Namesto računov se lahko upoštevajo tudi potrjene gradbene situacije s fakturami. 
 
2. SKORAJ NIČENERGIJSKA PRENOVA STAVBE 

Ustreznost prenove se preverja na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
(DGD), projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove (PZI), izračuna PHPP za obstoječe stanje in 
stanje po prenovi ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in nasl.). Pri izvedbi 
celovite prenove mora biti zagotovljen nadzor v skladu z GZ. 
 
Pred projektiranjem je obvezno naročiti statično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa je pred 
energetsko prenovo treba izvesti statično sanacijo. 
 
Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje mora znašati QH ≤ 25,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 
kWh/(m2a). Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske podatke 
mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni 
dokumentaciji za ta javni razpis. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, 
učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi 
sistemi. Z izračunom PHPP se vrednoti tudi referenčno obstoječe stanje pred celovito prenovo. 
 
Okna in vrata v toplotnem ovoju morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu 
SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti v ustrezno pripravljeno odprtino, ustrezno mehansko 
pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske 
police in senčila ter zaključene obdelave špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL. 
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Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs, 
ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren ali proti 
neogrevanim prostorom, morajo imeti U ≤ 0,20 W/(m2K). 
 
Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za 
rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z 
entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. 
Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h). 
 
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, 
pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. 
Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih 
toplotnih potreb.  
 
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, 
prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so 
oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za 
soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom. 
 
V okviru prenove je lahko na stavbi izvedena tudi sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo, in sicer za 
samooskrbo večstanovanjske stavbe z električno energijo, proizvedeno z izrabo sončne energije, skladno z 
Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Dodeli se le tistim gospodinjskim 
odjemalcem ali malim poslovnim odjemalcem, ki so etažni lastniki stavbe, na kateri bo izveden ukrep, in 
hkrati tudi odjemalci (spodbuda ne more biti dodeljena tretjim osebam). Dodeli se le za nove naprave za 
skupnostno samooskrbo. Naprava za skupnostno samooskrbo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za 
priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z 
električno energijo iz obnovljivih virov energije. 
 
V okviru prenove so lahko izvedeni tudi dodatni ukrepi trajnostne gradnje: 
 izvedba lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles – kolesarnice v ali ob stavbi, in sicer 

v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano ležišče v stavbi, ki lahko vključuje 
tudi polnilne postaje za električna kolesa; 

 namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih mestih znotraj stavbe ali 
neposredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da 
bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj 
stavbe, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna mesta 
neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo parkirnih 
mest), ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila; 

 izvedba sistema zajema deževnice (zbiralnik deževnice) za namakanje zunanjih zelenih površin in/ali 
ostalo rabo v stavbi;  

 izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, za zmanjšanje koeficienta odtoka 
padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe.  

 
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, na katerem mora biti prisoten predstavnik Eko sklada, pri čemer 
mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 
znašati n50 ≤ 1,2 h-1. 
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Priznani stroški vključujejo: 
 vse stroške, ki so povezani z načrtovanjem, izvajanjem in nadzorom gradbenih, obrtniških in 

inštalacijskih del, potrebnih za izvedbo celovite prenove stavbe; 
 v primeru polnilnih postaj stroške največ treh polnilnih postaj za električna kolesa in največ treh polnilnih 

postaj za druga električna vozila; 
 v primeru izvedbe nove sončne elektrarne za samooskrbo iz sončne energije stroške za nakup naprave 

za samooskrbo z električno energijo, montažo naprave za samooskrbo z električno energijo ter zagon 
sistema, pripadajočih električnih inštalacij in opreme,  

 v primeru izvedbe dodatnih ukrepov trajnostne gradnje stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so 
smiselno povezani z njihovo izvedbo. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni oziroma računi za projektno dokumentacijo, vključno z morebitno statično presojo stavbe; 
 dokazilo o pridobljeni statični presoji stavbe, predračun in druga relevantna dokumentacija za izvedbo 

statične sanacije skladno s pridobljeno presojo; 
 kopija gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti; 
 dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD); 
 projektna dokumentacija za izvedbo prenove (PZI); 
 izračun PHPP za obstoječe stanje in stanje po prenovi (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteki), 

ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so 
objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;  

 povzetek vseh neto površin (v m2) ogrevanih prostorov v stavbi pred in po prenovi;  
 izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za 

delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) 
na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen v primeru izjem, ki so oskrbovane iz energetsko 
učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije 
z visokim izkoristkom; 

 predračuni za izvedbo celotne naložbe, vključno z nadzorom; 
 izjava o lastnostih oken, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po 

ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti okna (Uw) in poročilo o tipskem 
preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu 
toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti 
celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v 
zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja 
zasteklitve (g), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri 
Evropski komisiji za gradbene proizvode; 

 izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje 
gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katere je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud); 

 izjava o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za 
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne 
prehodnosti elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, 
geometrijske podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve; 

 izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za 
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) 
toplotno izolacijskih materialov; 

 izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 1254/2014 oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave, če ta 
še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;  

 podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava, ipd.), če generator toplote 
ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;   

 izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo stavba oskrbovana iz energetsko učinkovitega 
distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom;  
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 če bo vgrajena nova naprava za samooskrbo z električno energijo iz sončne energije, podatki 
proizvajalca o napravi za skupnostno samooskrbo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi 
(znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani 
ločeno v specifikaciji naprave; fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za skupnostno 
samooskrbo, z označeno lokacijo namestitve naprave; kopija soglasja za priključitev in seznam 
odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na 
predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;  

 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo izvedeni morebitni dodatni ukrepi trajnostne 
gradnje; 

 fotografije celotne stavbe, iz katerih bodo razvidne vse fasade oziroma strani stavbe;  
 fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega 

stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), ogrevalnega sistema, ipd.;  
 fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije 

(posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu), če se bo pri izvedbi ukrepa upoštevala obstoječa 
toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena. 

 
Namesto predračunov se lahko upoštevajo tudi pogodbe o izvedbi gradbenih del ali druga dokumentacija s 
popisom del oziroma priznanih stroškov naložbe, ki izkazuje njihovo vrednost.  

Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 uporabno dovoljenje; 
 projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO); 
 dopolnitev projektne dokumentacije z novimi izračuni in dokazili, če je prišlo med gradnjo do sprememb 

glede na oddano projektno dokumentacijo;  
 račun za pripravo projektne dokumentacije, račun za opravljanje nadzora ter računi in dokumentacija, ki 

se nanašajo na izvedbo prenove (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter 
strojnih naprav in opreme), iz katerih morajo biti razvidni podatki najmanj za:  

 izvedbo statične sanacije skladno s statično presojo; 
 nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in 

sistemov zunanjega senčenja;  
 nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega 

toplotnega ovoja stavbe; 
 nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
 nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu; 
 izvedbo meritve zrakotesnosti, pri kateri mora biti prisoten predstavnik Eko sklada; 

 dokazila o plačilu računov iz prejšnjih alinej; 
 končni primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, 

da so dela izvedena in brez napak; 
 merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe, s potrdilom o kalibraciji merilne opreme; 
 v primeru skupnostne samooskrbe z električno energijo kopija pogodbe o uporabi sistema;  
 podatki o mesečni rabi energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne energije) in kopije računov 

za rabo energije v stavbi za tri leta pred skoraj ničenergijsko prenovo; 
 fotografije:  

 izvedbe statične sanacije s prikazi posameznih ukrepov; 
 izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, 

obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim trakom;  
 vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo 

tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je 
opredeljeno v smernici RAL);  

 vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, 
naprava); 

 vgrajenega ogrevalnega sistema z generatorjem toplote (razvodi, naprava); 
 morebitne elektrarne za skupnostno samooskrbo z električno energijo; 
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 morebitnih dodatnih ukrepov trajnostne gradnje; 
 meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene 

vrednosti na napravi, posneto med meritvijo; 
 dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse strani stavbe; 
 celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki ločljivosti 

ter kratek video posnetek prenove s časovnim zamikom (timelapse). 
 

Namesto računov se lahko upoštevajo tudi potrjene gradbene situacije s fakturami.  
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 Ob-2711/21

Na podlagi prvega in drugega odstavka 144. člena 
in drugega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu oko-
lja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 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 nadalj-
njem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
(Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skla-
du s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Sloven-
skega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z 
dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.
ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji- 
poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji po-
slovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v 
okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, 
potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s skle-
pom št. 47602-5/2021/5 z dne 30. 3. 2021 in v skladu s 
Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de mini-
mis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na 
spletni strani: https://www.ekosklad.si/informacije/pred-
pisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu- 
de-minimis), Shemo de minimis pomoči »Spodbude za 
okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih 
oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziro-
ma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/II, 
mnenje o skladnosti z dne 6. 1. 2021) ter Pogodbo o so-
delovanju pri izvedbi projekta št. LIFE17 IPC/SI/000007 
– LIFE IP CARE4CLIMATE z dne 26. 8. 2019, ki sta jo 
sklenila Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v na-
daljnjem besedilu: Eko sklad) in Ministrstvo za okolje in 
prostor Republike Slovenije, Eko sklad objavlja

javni razpis
Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte 

skupnih naložb celovite prenove starejših 
večstanovanjskih stavb, sofinanciranih  
s strani podjetij za energetske storitve

1. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne 

spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim 
lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših 
večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja 
za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogod-
benik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske 
učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu 
ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo 
vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s 
strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku po-
plačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi 
računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s 
pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim poobla-
ščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financira-
nja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbe-
nika mora znašati vsaj deset let.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo 
naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove več-
stanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za 
pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer 
mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja grad-
benih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni in-
štrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov 

večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instru-
menta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE-
4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 
IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s 
sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada 
za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki 
bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene 
skladno z merili javnega razpisa.

2. Upravičene osebe
Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni 

etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) 
starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena na-
ložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

– fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
– lokalne skupnosti;
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki 

in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejav-
nosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene 
dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike 
Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;

– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno 
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov 
državnega proračuna.

Do spodbude niso upravičeni etažni lastniki:
– ki so neposredni uporabniki državnega proračuna;
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko 

sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po 
pogodbah sklenjenih z Eko skladom;

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije;

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač 
ali socialnih prispevkov;

– gospodarske družbe in zadruge v težavah sklad-
no z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;

– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja;

– ki imajo blokiran transakcijski račun;
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi po-

slovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugo-
toviti;

– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega raz-
merja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih;

– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zasto-
pnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper 
katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja v vseh 
sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 
2013, str. 1 ter UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3; v na-
daljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

3. Višina in vir razpisanih sredstev
Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po 

tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zako-
na o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; 
v nadaljnjem besedilu: ZURE) zagotavljajo s prispevkom 
na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, 
ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter 
trdna, tekoča in plinasta goriva.

4. Pogoji za dodelitev in višina spodbude
a) tehnični pogoji in priznani stroški naložbe
Pravica do spodbude se dodeli za celovito preno-

vo starejše večstanovanjske stavbe, ki se lahko izvede 
bodisi kot usklajena izvedba treh ali več ukrepov ener-
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gijske prenove stavbe bodisi kot skoraj ničenergijska 
prenova stavbe. Celovito prenovo je treba izvesti sklad-
no s pogoji, določenimi v prilogi Tehnični pogoji, ki je 
del javnega razpisa, v kateri so navedeni tudi priznani 
stroški naložbe.

Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na 
dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki 
fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če 
noben etažni lastnik nima pravice do odbitka vstopnega 
davka na dodano vrednost. Med priznane stroške na-
ložbe tudi ne sodijo morebitna plačila etažnih lastnikov 
njihovem pooblaščencu za vodenje naložbe.

Starejša stavba po tem javnem razpisu je stav-
ba na območju Republike Slovenije, za katero je bilo 
gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje za 
gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe izdano 
pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stav-
be, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o do-
mnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovolje-
nja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, 
št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; 
v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbo, zgrajeno pred 
31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge na ta javni razpis 
(v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lah-
ko dodeli spodbuda po tem javnem razpisu, mora imeti 
več kot 8 posameznih delov in več kot 8 različnih etažnih 
lastnikov, namembnost več kot polovice površine stavbe 
mora biti stanovanjska ter več kot polovica vseh etažnih 
lastnikov mora biti fizičnih oseb (občanov) (v nadaljnjem 
besedilu: večstanovanjska stavba).

Če to zahtevajo predpisi ali pogoji javnega razpi-
sa oziroma razpisna dokumentacija (priloga Tehnični 
pogoji), je pred projektiranjem obvezno naročiti sta-
tično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa pred 
energijsko prenovo izvesti statično sanacijo. Pravica 
do spodbude se lahko dodeli tudi, če se poleg celovite 
prenove izvedejo nove dozidave skladno z veljavno 
zakonodajo, vendar le-te niso priznani strošek naložbe. 
Do spodbude so upravičeni tudi etažni lastniki, ki morajo 
zaradi celovite prenove, statične sanacije ali novih dozi-
dav pridobiti novo gradbeno dovoljenje. Če je potrebno 
novo gradbeno dovoljenje, je treba pri prenovi stavbe 
zagotoviti lahko dostopen pokrit prostor za shranjeva-
nje koles (velikost kolesarnice se določi tako, da se za 
vsako načrtovano ležišče v stanovanjski stavbi predvidi 
0,75 mesta za shranjevanje kolesa) in zagotoviti name-
stitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne 
kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil 
na vsakem parkirnem mestu (če ima stavba več kot de-
set parkirnih mest).

Naložba, za katero bo dodeljena pravica do spod-
bude, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi 
predpisi s področja graditve objektov, energijske učin-
kovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, 
povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.

Večstanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih 
bodo izvedeni ukrepi tega javnega razpisa, morajo biti 
zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.

Podatki o letnici izgradnje starejše stavbe, številu 
delov stavbe in njihovi dejanski rabi ter etažnih lastnikih 
bodo preverjeni z vpogledom v prostorski portal Geodet-
ske uprave Republike Slovenije in elektronsko Zemljiško 
knjigo. V primeru dvoma o letnici izgradnje starejše 
stavbe, v primeru, da so bili na starejši stavbi v novej-
šem času izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi ali 
v primeru dvoma o namembnosti stavbe bo Eko sklad 
pooblaščenca pozval k predložitvi gradbenega oziroma 
uporabnega dovoljenja.

Če je starejša stavba, kjer se bo naložba izvajala, 
kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja 
na kulturnovarstveno zaščitenem območju, je pri izved-
bi naložbe treba upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo 
za ta kulturnovarstveni režim. Zaradi posebne obrav-
nave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba 
posameznega ukrepa, ki bo izveden pri prenovi kul-
turno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev 
za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem 
razpisu. Pravica do spodbude je v tem primeru lahko 
dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa 
upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kul-
turne dediščine (objavljeni na spletni strani: https://www.
gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMIC-
NA/smernice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje 
gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih 
stroškov. Pooblaščenec mora v tem primeru k vlogi prilo-
žiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s po-
goji javnega razpisa ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko 
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.

b) prepoved dodelitve spodbud za vgradnjo prototi-
pne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov

Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki 
vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene 
opreme, naprav in gradbenih proizvodov.

c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca z registrirano dejavnostjo

Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme ter 
vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, 
lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano 
dejavnostjo.

d) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude za celovito 

prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov ener-
gijske prenove stavbe znaša do 40 % priznanih stroš-
kov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne 
spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more 
preseči 450 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe 
pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Če 
bo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh 
ali več ukrepov energijske prenove stavbe izvedena 
statična sanacija skladno z ugotovitvami iz statične pre-
soje stavbe, se v ta namen dodeli nepovratna finančna 
spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe 
statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 
neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredelje-
ne v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne 
finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more 
presegati 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude za skoraj 
ničenergijsko prenovo stavbe znaša do 50 % priznanih 
stroškov naložbe, vendar ne več kot 550 EUR na m2 
neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opre-
deljene v projektni dokumentaciji. V okviru skoraj ni-
čenergijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz 
statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija. 
V ta namen se dodeli nepovratna finančna spodbuda, 
ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične 
sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogre-
vane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v pro-
jektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne 
spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 
500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude se za po-
samezno upravičeno osebo oziroma etažnega lastnika 
določi na podlagi solastniških deležev, ki so razvidni iz 
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predpisanega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije, 
razen v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh 
ali več ukrepov, kjer se pri izvedbi optimizacije sistema 
ogrevanja višina nepovratne finančne spodbude določi 
na podlagi vrednosti grelnih teles v lastniških delih stav-
be, pri izvedbi zamenjave zunanjega stavbnega pohi-
štva na posameznih lastniških delih, kjer se višina ne-
povratne finančne spodbude določi na podlagi vrednosti 
zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v lastniških 
delih stavbe, in pri izvedbi vgradnje prezračevanja z vra-
čanjem toplote odpadnega zraka na posameznih lastni-
ških delih, kjer se višina nepovratne finančne spodbude 
določi na podlagi vrednosti vgrajenega prezračevanja 
na posameznih lastniških delih. K solastniškim deležem 
štejejo vsi deli stavbe, ki so razvidni iz seznama etažnih 
lastnikov na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije, vključno z garažami, kletmi idr. V pri-
meru skupne projektne dokumentacije in ko pripadajoči 
strošek projektne dokumentacije ni specifično porazde-
ljen na posamezen ukrep s strani pooblaščenca, se pri 
izračunu višine nepovratne finančne spodbude vrednost 
projektne dokumentacije in opravljanja nadzora za po-
samezen ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede 
na višino naložbe v posamezen ukrep, ki ga projektna 
dokumentacija vsebuje.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kate-
regakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega jav-
nega razpisa, je za socialno šibkega občana določena 
v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na 
njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno 
šibek občan je etažni lastnik posameznega dela starejše 
večstanovanjske stavbe, ki je na dan vložitve vloge na 
ta javni razpis 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. Socialno šibek občan izka-
zuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne 
finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno 
delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, ki je obvezna priloga vlogi na ta 
javni razpis.

e) pravočasna in popolna vloga
Pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in po-

polna vloga. Vloga je pravočasna in formalno popolna, 
če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predlo-
ži izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno, žigosane 
dokumente.

Vlogo na javni razpis lahko v imenu upravičenih 
oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določ-
bami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 
14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in nasl.; 
v nadaljnjem besedilu: SZ-1), predsednik skupnosti eta-
žnih lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb 
ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem 
besedilu: pooblaščenec). Pooblaščenec ne sme biti v 
nikakršnem poslovnem razmerju s pogodbenikom. Z 
eno vlogo se lahko kandidira za spodbudo za celovito 
prenovo največ ene starejše večstanovanjske stavbe.

Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti 
izpolnjen obrazec vloga tega javnega razpisa in obve-
zne priloge:

– seznam etažnih lastnikov posameznih delov stav-
be z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektron-
ski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije;

– soglasje etažnih lastnikov stavbe v zakonsko 
predpisanem obsegu glede na njihove solastniške de-

leže, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del 
razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih drugih 
dokumentih, iz katerega bo poleg podatkov o naslovih, 
davčnih številkah, rojstnih datumih in solastniških dele-
žih vsakega posameznega etažnega lastnika razvidno:

– soglasje za izvedbo naložbe, ki bo predmet 
spodbude;

– soglasje za sofinanciranje izvedbe naložbe z 
nepovratnimi sredstvi Eko sklada in sredstvi pogodbe-
nika;

– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne 
spodbude nakažejo na bančni račun izvajalca/ev na-
ložbe;

– pooblastilo pooblaščencu za sklenitev pogodbe 
o izvajanju storitev energetske učinkovitosti;

– pooblastilo pooblaščencu za zastopanje v 
upravnem postopku predmetnega javnega razpisa;

– pooblastilo pooblaščencu za podpis pogodbe o 
izplačilu nepovratne finančne spodbude;

– soglasje, da občasno na svoj elektronski naslov 
(če ga imajo in navedejo), prejmejo povezavo do spletne 
ankete o poteku naložbe in izzivih, ki se pojavljajo;

– soglasje, da bo projekt celovite prenove z na-
menom promocije predstavljen v javnosti, in sicer na 
spletnih straneh Eko sklada in projekta LIFE-IP-CARE-
4CLIMATE ter v okviru drugih promocijskih aktivnosti 
ter materialov;

– kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici 
do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna po-
moč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, 
za upravičence, ki uveljavljajo ustrezno višjo nepovratno 
finančno spodbudo kot socialno šibki občani;

– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s 
strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, 
vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem 
znesku je v relevantnem obdobju upravičena oseba še 
kandidirala za »de minimis« pomoč; o drugih že prejetih 
ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške; ali 
gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja; 
seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo 
enotno podjetje, vse na predpisanem obrazcu, ki je del 
razpisne dokumentacije;

– zapisnik zbora etažnih lastnikov, na katerem so se 
odločili o izvedbi in financiranju naložbe, ki bo predmet 
spodbude;

– načrt vzdrževanja, ki so ga sprejeli etažni lastniki, 
v katerem je načrtovana naložba, ki bo predmet spod-
bude;

– pogodbo o financiranju in poplačilu naložbe, skle-
njeno s pogodbenikom, ki ga etažni lastniki izberejo na 
trgu;

– izjava pooblaščenca, da ni v nikakršnem poslov-
nem razmerju s pogodbenikom;

– dodatne priloge, določene v prilogi Tehnični pogo-
ji, ki je del javnega razpisa.

Eko sklad lahko zahteva, da pooblaščenec za vsa 
dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.

f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu 

veljajo pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de 
minimis« za:

– pravne osebe, samostojne podjetnike posamezni-
ke in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane de-
javnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene 
dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike 
Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;

– pravne osebe javnega prava v delu, ko opravljajo 
pridobitne dejavnosti na trgu.
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Pravica do spodbude se ne dodeli za naložbe v 
naslednje dejavnosti:

– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor 
jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;

– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proi-
zvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Ko-
misije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi 
drugega predpisa EU;

– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proi-
zvodov, v primerih:

– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje, ali

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pravica do spodbude se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 

neposredno vezana na izvožene količine, na vzposta-
vitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge 
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;

– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga 
pred uporabo uvoženega;

– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja 
neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odloč-
be Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smer-
nicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 
31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 
(Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki 
delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot 
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni posto-
pek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odločbe 
o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz 
naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo 
poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike 
Slovenije.

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena 
upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v 
zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR 
pri podjetjih v cestno tovornem prometu.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo 
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravi-
čene osebe pa pridobil pisno izjavo:

– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z 
navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v 
relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« 
pomoč,

– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja,

– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo 
tvorijo enotno podjetje.

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir dr-
žavne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), ku-
mulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovolje-
ne intenzivnosti ali zneska pomoči.

Pravica do spodbude dodeljene v obliki pomoči 
»de minimis« po tem javnem razpisu se pripiše pravni 
osebi, ki opravlja (tudi) pridobitno dejavnost na trgu in ki 
je etažni lastnik nepremičnine, na kateri se bo naložba 
izvedla.

g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
spodbude

Vgrajenih gradbenih proizvodov, naprav in opreme, 
ki so bili predmet spodbude po tem javnem razpisu, ni 
dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu spod-
bude.

h) prepoved dodelitve spodbude v primeru že do-
deljenih spodbud

Pravica do spodbude ne more biti dodeljena za 
ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani 
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih 
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zago-
tavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14, 
158/20 – ZURE in nasl.). Če je za posamezen ukrep ali 
več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem 
razpisu, že bila dodeljena spodbuda Eko sklada po tem 
ali katerem koli drugem javnem razpisu in je naložba 
že zaključena, za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče 
pridobiti pravice do spodbude po tem javnem razpisu.

5. Pogoji za izplačilo spodbude
a) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Pravica do nepovratne finančne spodbude, prido-

bljene z odločbo o izboru vloge za dodelitev spodbude, 
se uveljavi na podlagi pogodbe o izplačilu nepovratne 
finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda bo 
izplačana predvidoma v 2 mesecih po predložitvi popol-
ne dokumentacije o zaključku celotne naložbe, in sicer 
na bančni račun pogodbenika oziroma izvajalca nalož-
be. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi 
ob upoštevanju pogojev javnega razpisa. Izplačilo se 
lahko izvede po predložitvi končnega primopredajnega 
zapisnika, potrjenega s strani naročnika, nadzornika 
gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, da so dela izvedena 
in brez napak.

V primeru, da pravico do nepovratne finančne spod-
bude pridobi socialno šibek občan, se nepovratna fi-
nančna spodbuda v višini, kot bi zanj veljala, če ne bi bil 
socialno šibek občan, izplača na način, kot določa pred-
hodni odstavek, razlika do celotne višine nepovratne 
finančne spodbude, ki velja zanj kot socialno šibkega 
občana, pa se izplača na njegov bančni račun.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od skleni-

tve pogodbe o izplačilu 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 upravičene osebe niso mogle pred-
videti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi 
krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe 
pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.

Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem 
razpisu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na 
računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v 
celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na računu 
ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum 
izdaje računa.

c) dokumentacija o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora poobla-

ščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka 
za zaključek naložbe. Vsebina dokumentacije o zaključ-
ku naložbe je določena v prilogi Tehnični pogoji, ki je del 
razpisne dokumentacije.

6. Merila
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravil-

no označene in popolne vloge na predpisanih obrazcih, 
ki izpolnjujejo pogoje iz točk 2 in 4 javnega razpisa. Pri 
ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:
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Merila Največje 
število 
točk

1. Obseg in zahtevnost celovite prenove
V primeru skoraj ničenergijske prenove se dodeli 50 točk, v primeru usklajene izvedbe treh ali več 
ukrepov pa 30 točk. Če bodo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov poleg 
obveznih izvedeni tudi izbirni ukrepi, se dodeli do 20 dodatnih točk, in sicer po 2,5 točke za vsakega od 
naslednjih ukrepov:
– toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom;
– vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe;
– zamenjava zunanjega stavbnega pohištva;
– vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v skupnih prostorih;
– izvedba lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles – kolesarnice v ali ob stavbi, in 
sicer v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano ležišče, ki lahko vključuje 
tudi polnilne postaje za električna kolesa;
– namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih mestih znotraj stavbe ali nepo-
sredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo 
omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj stavbe, 
prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna mesta nepo-
sredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo parkirnih mest), ki 
lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila;
– izvedba sistema zajema deževnice za namakanje zunanjih zelenih površin in ostalo rabo v stavbi;
– izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, za zmanjšanje koeficienta 
odtoka padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe.

50

2. Nakup in vgradnja novih naprav za skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih 
poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije
Če bo v okviru celovite prenove na stavbi izveden tudi nakup in vgradnja novih naprav za skupnostno 
samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno 
energijo proizvajajo z izrabo sončne energije skladno s pogoji tega javnega razpisa, ali če je naprava za 
skupnostno samooskrbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa, na stavbi že izvedena in ni predmet 
spodbude po tem javnem razpisu, se dodeli 15 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.

15

3. Statična sanacija
Če bo v okviru celovite prenove izvedena statična sanacija skladno s statično presojo stavbe, se dodeli 
15 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk. Dodatne točke se v ta namen dodelijo tudi za skoraj ničener-
gijsko prenovo, kjer je statična presoja in statična sanacija skladno s presojo obvezna. 

15

4. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani pogodbenika
V primeru, ko je polovica priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika, se dodeli 5 točk, 
v nasprotnem primeru pa 0 točk.

5

5. Garancija pogodbenih prihrankov energije
V primeru, ko pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije, se dodeli 5 točk, v nasprotnem 
primeru pa 0 točk.

5

6. Prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka
Če bo v okviru celovite prenove izvedena vgradnja centralnega ali lokalnega prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka skladno s pogoji tega javnega razpisa, se dodeli 5 točk, v nasprotnem primeru 
pa 0 točk. Točke se v ta namen dodelijo tudi v primeru skoraj ničenergijske prenove, kjer je vgradnja 
centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka obvezna. Pri usklajeni izvedbi treh ali 
več ukrepov se točke za lokalno prezračevanje dodelijo samo, če bo le-to izvedeno za celotno stavbo. 

5

7. Dozidava
Če bo v okviru celovite prenove izvedena dozidava, se dodeli 5 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.

5

Celotno število točk 100

Pravica do spodbude se lahko dodeli le za vloge, ki 
izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev in dosežejo največje 
število točk skladno z merili. Skupaj lahko vloga doseže 
največ 100 točk. Prejete vloge bodo razvrščene glede 
na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpo-
ložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z naj-
višjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za 
najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se 
spodbuda v višini preostalih sredstev lahko ponudi upra-
vičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do 
porabe sredstev. Če več vlog doseže enako število točk 
in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste za dodelitev 
spodbude presežena skupna razpoložljiva sredstva, se 

kot ugodnejša izbere vloga za celovito prenovo stavbe z 
večjo neto ogrevano površino pred prenovo, opredeljeno 
v projektni dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija in način prijave na javni 
razpis

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na 
spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne in-
formacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega 
razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletnem naslovu www.ekosklad.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lah-
ko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@
ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 2«. 

http://www.ekosklad.si
mailto:ekosklad@ekosklad.si
mailto:ekosklad@ekosklad.si
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Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana naj-
kasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno do-
kumentacijo vsebovati izpolnjeno vlogo ter vse priloge, 
ki so navedene kot obvezne sestavine vloge. Obvezne 
sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer 
je to zahtevano, in ovrednotene v evrih.

Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne odpiraj 
– vloga – razpis za pilotne projekte 2« in zapisan naziv 
in naslov vlagatelja.

8. Rok za prejem in način oddaje vloge
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prej-

me najkasneje do 31. decembra 2021, oziroma je od-
dana na pošto priporočeno najkasneje do 31. decembra 
2021.

Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko skla-
da, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, 
se le-ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 
31. decembra 2021 do 14. ure.

Vlagatelji morajo najkasneje do vključno 31. de-
cembra 2021 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s 
prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje 
tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj 
– vloga – razpis za pilotne projekte 2« ali bodo brez za-
pisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo 
s sklepom zavržene.

9. Odpiranje vlog: odpirajo se samo v roku dostavlje-
ne, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v 
katerem so bile predložene. Odpiranje vlog, ki ne bo jav-
no, bo 14. januarja 2022 ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo 
odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.

10. Postopek izbora in ocenjevanje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na pod-

lagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opra-
vila tričlanska strokovna komisija, katere člani so: dva 
predstavnika Eko sklada in predstavnik Instituta »Jožef 
Stefan«. Člane te komisije s pisnim sklepom imenuje 
direktor Eko sklada.

Iz vloge mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev 
javnega razpisa. V primeru formalno nepopolne vloge 
bo Eko sklad najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog 
pisno pozval vlagatelja, da v določenem roku 15 dni vlo-
go dopolni. Če vlagatelj nepopolne vloge v navedenem 
roku ne dopolni, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani 
dopolnitvi, se njegova vloga s sklepom zavrže. Spre-
memba vloge (zahtevka) po izteku roka za oddajo vlog 
ni dopustna.

Po prejemu popolne vloge strokovna komisija na 
podlagi predloženih dokazil (prilog) in z vpogledom v 
uradne evidence pregleda, ali vlagatelj izpolnjuje po-
goje za kandidiranje na javnem razpisu. V primeru, da 
vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo vloga 
z odločbo zavrnjena in ne bo uvrščena v vrednotenje 
vlog. V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev lahko 
Eko sklad zahteva dodatna pojasnila in dokazila.

Po končanem ocenjevanju se vloge razvrsti glede 
na povprečno število doseženih točk, ki se izračuna kot 
povprečje ocen posameznih članov komisije, zaokrože-
no na najbližje celo število. Sredstva se dodelijo v višini 
zaprošenega zneska najbolje ocenjenim vlagateljem.

Na osnovi izbrane vloge bo pooblaščencem upra-
vičenih oseb posredovana odločba o izboru vloge za 
dodelitev spodbude, hkrati pa bodo pozvani k podpisu 
pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude naj-
kasneje v roku 3 mesecev od vročitve. Iz utemeljenih 
razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece. 

Pooblaščenci neizbranih upravičenih oseb bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni s posredovanjem odločbe 
o zavrnitvi.

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da od vla-
gateljev zahteva dodatna pojasnila o načrtovanih stro-
ških ter morebitne prilagoditve. Poziv za posredovanje 
dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev bo vlagateljem 
posredovan po elektronski pošti na naslov kontaktne 
osebe, ki je naveden v vlogi. V primeru, da pojasnila ne 
bodo posredovana v roku in na način, določen v razpisu, 
lahko strokovna komisija načrtovane stroške, za katere 
se zahteva dodatno pojasnilo, izloči kot neupravičene 
ter vlogo ustrezno oceni glede na postavljena merila. V 
primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel 
tudi neupravičene stroške in navedel previsok znesek 
priznanih stroškov, bo strokovna komisija znesek prizna-
nih stroškov ustrezno znižala ter vlagatelju predlagala 
nižjo višino spodbude.

11. Rok za obvestilo o izbiri: Eko sklad bo vlaga-
teljem posredoval odločbo o izboru vloge za dodelitev 
spodbude oziroma zavrnitvi predvidoma najkasneje v 
60 dneh od dneva odpiranja vlog.

12. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se 

uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), če ZVO-1 
ne določa drugače.

Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do spod-
bude ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, ome-
jitev in višine spodbude ter meril za izbor, če izpolnijo 
pogoje javnega razpisa.

Za vlogo in odločbo o izboru vloge za dodelitev 
spodbude oziroma zavrnitvi se taksa skladno z dru-
gim 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, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne pla-
čuje.

Odločba o izboru vloge za dodelitev spodbude ozi-
roma zavrnitvi je v upravnem postopku dokončna, zoper 
njo pritožba ni dovoljena. Vlagatelj ima pravico odloč-
bo izpodbijati v upravnem sporu z vložitvijo tožbe pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba 
se vloži neposredno pisno pri navedenem sodišču ali 
se mu pošlje po pošti. Tožbi je treba poleg te odločbe v 
izvirniku ali prepisu priložiti tudi po en prepis ali kopijo 
tožbe in prilog za toženca, če je kdo prizadet z odločbo, 
pa tudi zanj. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog.

Eko sklad lahko za potrebe tega javnega razpisa 
pridobi potrdila oziroma izpise glede izpolnjevanja ne-
katerih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da le-ta 
ne bodo posredovana v roku in na način, določen v raz-
pisu, bo strokovna komisija takšne vloge zavrnila. Vloga 
vlagatelja, ki ne bo izpolnjeval vseh pogojev, se zavrne. 
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po 
izdaji odločbe o izboru vloge za dodelitev spodbude, 
se pogodba ne bo podpisala, odločba o izboru vloge 
pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o izplačilu nepovratne finančne 
spodbude, Eko sklad odstopi od pogodbe, pri čemer je 
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na izbrani transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev Eko skladu.
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13. Spremljanje naložb
Za potrebe analize implementacije finančnega 

instrumenta bo Eko sklad spremljal izvedbo izbranih 
projektov celovite prenove starejših večstanovanjskih 
stavb. V ta namen je treba zagotoviti:

– spremljanje rabe energije (energije goriv, toplote 
iz omrežja, električne energije) po prenovi in prihrankov, 
doseženih s prenovo: pooblaščenec etažnih lastnikov 
mora za namen spremljanja dejanskih prihrankov Eko 
skladu vsake 3 mesece sporočiti podatke o mesečni rabi 
energije in predložiti kopije računov za rabo energije v 
stavbi, in sicer 3 leta po končani prenovi, prav tako pa 
mora Eko skladu najkasneje ob predložitvi zaključne 
dokumentacije oziroma pred izplačilom nepovratne fi-
nančne spodbude sporočiti te podatke in predložiti ko-
pije računov za 3 leta pred prenovo;

– sodelovanje pooblaščenca etažnih lastnikov in 
pogodbenika, izvajalca oziroma izvajalcev na občasnih 
intervjujih z Eko skladom o poteku naložbe ter izzivih, 
ki se pojavljajo;

– soglasje etažnih lastnikov, da občasno na svoj 
elektronski naslov prejmejo povezavo do spletne ankete 
o poteku naložbe in izzivih, ki se pojavljajo;

– soglasje etažnih lastnikov, da bo projekt celovite 
prenove z namenom promocije predstavljen v javnosti, 
in sicer na spletnih straneh Eko sklada in projekta LIFE- 
IP-CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocijskih ak-
tivnosti ter materialov;

– fotografije celovite prenove projekta (pred, med 
in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki lo-
čljivosti ter kratek video posnetek prenove s časovnim 
zamikom (timelapse);

– da pooblaščenec še pred začetkom Eko sklad ob-
vesti o začetku izvajanja del posameznega ukrepa ozi-
roma faze naložbe in Eko skladu omogoči njihov ogled.

14. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v ob-
dobju od izdaje odločbe o izboru vloge za dodelitev 
spodbude do 3 let po izplačilu spodbude z ogledi, pre-
verjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti na-
mensko porabo sredstev, skladnost dokumentacije in 
izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in veljavnimi 
predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtu-
jitve predmeta spodbude. V primeru ugotovljene nena-
menske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil 
pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je 
prejemnik spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene 
spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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PRILOGA: TEHNIČNI POGOJI 
 
JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove 
starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 
 
Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki 
fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če noben etažni lastnik nima pravice do odbitka 
vstopnega davka na dodano vrednost. Med priznane stroške naložbe tudi ne sodijo morebitna plačila etažnih 
lastnikov njihovem pooblaščencu za vodenje naložbe. 

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da zahteva dodatna pojasnila o načrtovanih stroških ter morebitne 
prilagoditve. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev bo vlagateljem posredovan po 
elektronski pošti na naslov kontaktne osebe, ki je naveden v vlogi. V primeru, da pojasnila ne bodo 
posredovana v roku in na način, določen v razpisu, lahko strokovna komisija načrtovane stroške, za katere 
se zahteva dodatno pojasnilo, izloči kot neupravičene ter vlogo ustrezno oceni glede na postavljena merila. 
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške in navedel previsok 
znesek priznanih stroškov, bo strokovna komisija znesek priznanih stroškov ustrezno znižala ter vlagatelju 
predlagala nižjo višino spodbude. 
 
1. CELOVITA PRENOVA Z USKLAJENO IZVEDBO TREH ALI VEČ UKREPOV ENERGIJSKE PRENOVE 
STAVBE 

Celovita prenova mora obsegati usklajeno izvedbo vsaj naslednjih treh obveznih ukrepov energijske prenove 
na skupnih delih stavbe: 
A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ali zunanje stene ogrevanih 

prostorov proti terenu;  
B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru; 
C - optimizacija sistema ogrevanja. 
 
Celovita prenova lahko poleg obveznih ukrepov obsega izvedbo naslednjih ukrepov na skupnih delih stavbe, 
če določbe posameznega ukrepa to omogočajo, pa lahko tudi na posameznih lastniških delih stavbe: 
D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom;  
E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe; 
G - skupnostna samooskrba z električno energijo; 
H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva; 
I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave; 
J - dodatni ukrepi trajnostne gradnje.  
 
Za izvedbo celovite prenove mora biti obvezno izdelana projektna dokumentacija v skladu s Pravilnikom o 
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 
51/18 – popr., 197/20 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pri izvedbi mora biti zagotovljen nadzor, kot 
ga določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v 
nadaljnjem besedilu: GZ). V projektni dokumentaciji je obvezno predložiti tudi elaborat gradbene fizike 
skladno z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti 
stavbe in energetsko izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe 
stanje in stanje po prenovi. Stroški izdelave projektne dokumentacije, vključno z elaboratom gradbene fizike, 
izkazom energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe ter stroški nadzora so priznani stroški 
naložbe. 
 



Stran 1756 / Št. 131 / 20. 8. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 

A - toplotna  izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ter zunanje stene 
ogrevanih prostorov proti terenu  

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak, morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 
0,17 W/(m2K). Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren ali neogrevane prostore, 
morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,20 W/(m2K). V primeru toplotne izolacije fasade mora biti ukrep 
izveden s preizkušenimi fasadnimi sistemi, toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju 
stavbe pa morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije;  
 postavitev gradbenega odra; 
 odstranitev in izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne 

hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«); 
 demontažo starih okenskih polic, nakup in vgradnjo okenskih polic (razen če so le-te priznani strošek pri 

ukrepu H), obdelavo špalet; 
 odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe (balkonskih ograj, nadstreškov, žlebov, ipd.); 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije ter tip fasadnega sistema;  
 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi 
Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredbo (EU) št. 
305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 
82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni 
naveden na predračunu;  

 izjava o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko 
tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta 
(EAD/ETAG), v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, 
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; 

 fotografije vseh delov oziroma strani stavbe, kjer se bo naložba izvajala, ki morajo biti vidni/-e v celoti;  
 fotografija vgrajene obstoječe toplotne izolacije, iz katere bo razvidna vrsta in debelina toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji (fotografijo je potrebno predložiti, če se vgradi dodatna 
toplotna izolacija na obstoječo). 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. V primeru izvedbe toplotne izolacije fasade je potrebno priložiti fotografije 

vseh strani stavbe po izvedbi naložbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vse v celoti 
vidne. 

 
B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
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Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije; 
 nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji 

sekundarne kritine, letvanje; 
 zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji 

stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge; 
 pri prenovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo 

estriha oziroma druge zaključne obloge; 
 odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Pri toplotni izolaciji ravne ali poševne strehe priznani stroški vključujejo tudi stroške zamenjave strešne 
kritine. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;  
 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov 

ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu; 
 fotografije dela stavbe, kjer bo naložba izvedena. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. 
 
C - optimizacija sistema ogrevanja 

Optimizacija sistema ogrevanja mora zajemati nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in 
hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja.  
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih 

termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi 
avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri 
enocevnih ogrevalnih sistemih; 

 nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje; 
 nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v 

sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa (pri uporabi 
tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni); 

 izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s pripravo 
poročila o teh nastavitvah (pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni 
potrebna); 

 izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja 
hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o 
meritvah hidravličnega uravnoteženja; 

 nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja;  
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja; 
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 nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu 
ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema 
ogrevanja; 

 izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo 
regulacijskih ter ostalih ventilov;  

 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitev 

radiatorskih termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje sistema 
ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično uravnoteženje celotnega 
sistema ogrevanja stavbe, skladno s projektno dokumentacijo; 

 fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, 
obstoječi radiatorski ventili). 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov 

doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja; 
 poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s 

spremenljivim pretokom; 
 fotografije ključnih delov optimiziranega sistema ogrevanja. 
 
D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom  

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,20 W/(m2K). Toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo toplotne izolacije; 
 odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan s prenovo, izvedbo 

hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog; 
 odstranitev ostalih gradbenih materialov; 
 odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa; 
 izvedbo prezračevanja kleti; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno 

prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije; 
 izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov 

ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu; 
 fotografije dela stavbe, kjer bo naložba izvedena. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, 

izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
 fotografije izvedenega ukrepa. 
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E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka  

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo skupne naložbe v izbrani sistem prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v 
nadaljnjem besedilu: prezračevalna naprava) na skupnih delih stavbe, lahko pa tudi na posameznih 
lastniških delih stavbe. 
 
Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni 
izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo 
dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje 
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %; vse prezračevalne naprave pa ne 
smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). 
 
Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz 
prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane. 
 
Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 
80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki 
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 nakup in vgradnjo sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi napravami s sistemom za 

rekuperacijo toplote;  
 nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi 

elementi; 
 odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje; 
 nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka;  
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno 

oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave; 
 izjava o skladnosti prezračevalne naprave in za stanovanjsko prezračevalno napravo podatkovni list 

izdelka, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julij 2014 o dopolnitvi 
Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih 
prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem 
besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014), če izbrana stanovanjska prezračevalna 
naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; za 
nestanovanjsko prezračevalno napravo ustrezno dokumentacijo, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 
25. 11. 2014, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014); 

 fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve. 
 

Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 zapisnik o zagonu prezračevane naprave; 
 fotografije vgrajene prezračevalne naprave/naprav. 
 



Stran 1760 / Št. 131 / 20. 8. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 

F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe 

Pravica do spodbude se dodeli za vgradnjo ogrevalne naprave, namenjene skupnemu ogrevanju stavbe, in 
sicer za: 
 kotel na lesno biomaso; 
 ogrevalno toplotno črpalko; 
 plinski kondenzacijski kotel; 
 toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja; 
ob upoštevanju v omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih. 
 
Ogrevalna naprava je lahko priklopljena na obstoječ ali novi centralni sistem ogrevanja stavbe. Za ogrevalno 
napravo se smatra ena ali več ogrevalnih naprav, ki so projektirane za pokrivanje toplotnih izgub stavbe. 
 
Na območju občin, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18  
in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka 
(Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s 
kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18, 2/20, 160/20 in nasl.) zaradi prekomerne 
onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet 
Odlok o načrtu za kakovost zraka, 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 ob Savi. 
 
Spodbuda za vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla je lahko dodeljena samo na območju Mestne 
občine Celje, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na 
Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, , Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki imajo 
sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim 
konceptom določen prednostni način uporabe zemeljskega plina.  
 
Predmet spodbude so energijsko učinkovite ogrevalne naprave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov 
za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo 
to področje. 

 
Kotel na lesno biomaso mora biti skladen z Uredbo Komisije (EU) št. 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) št. 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 

samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem; 
 sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s 

samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem; 
 sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne 

presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih 
plinih. 
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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. 

 
Toplotna črpalka mora biti skladna z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju 
Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136; nadaljnjem besedilu: 
Uredba Komisije (EU) št. 813/2013) in mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti 
ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele: 
 

Tip ogrevalne 
toplotne črpalke 

Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov  
ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah 

Električna toplotna 
črpalka  

Plinska toplotna 
črpalka 

Sorpcijska toplotna 
črpalka  

Hibridna toplotna 
črpalka 

zrak/voda 140 110 110 150 
voda/voda 200 - 130 - 

slanica (kot npr. 
zemlja)/voda 170 - 130 - 

 
Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati zahteve Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013. Pravica do 
spodbude se dodeli za plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina.  
 
Nova toplotna postaja mora biti priključena na sistem daljinskega ogrevanja, izpolnjevati mora tehnične 
zahteve tega sistema ter imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo 
temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. 
 
Vgradnja  ogrevalne naprave mora biti dimenzionirana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih 
toplotnih potreb stavbe, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Pri vgradnji kurilne naprave na 
lesno biomaso in ogrevalne toplotne črpalke je dovoljena souporaba kotla na fosilno gorivo za pokrivanje 
koničnih obremenitev s tem, da le-ta ne sodi med priznane stroške naložbe.  
 
Priznani stroški naložbe vključujejo:  
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 odstranitev stare ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici;  
 nakup in vgradnjo nove ogrevalne naprave;  
 električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja ogrevalnega sistema; 
 vgradnjo hidravlične opreme, ki bo omogočala varno in ustrezno obratovanje celotnega sistema 

ogrevanja (npr. ekspanzijska posoda, sistem za vzdrževanje tlaka, mehčalna naprava ipd.); 
 zamenjavo oziroma vgradnjo črpalk s frekvenčno regulacijo in zamenjavo oziroma vgradnjo regulacijskih 

ventilov; 
 izvedbo adaptacijskih, obrtniških ter instalacijskih del v kotlovnici, potrebnih zaradi zamenjave kurilne 

naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;  
 nakup, dobavo in montažo pripadajoče opreme, potrebne zaradi zamenjave ogrevalne naprave in 

ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;  
 pregled in morebitno sanacijo obstoječega dimnika oziroma po potrebi izgradnjo novega dimnika za 

kurilno napravo, ki je predmet spodbude;  
 izvedbo skladišča goriva do 30 % kapacitete letne potrebe goriva pri vgradnji kurilne naprave na lesno 

biomaso;  
 izvedbo priključnega voda nove toplotne postaje na obstoječe distribucijsko omrežje;  
 stroške sekundarnega razvoda in zamenjave grelnih teles; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa.  
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Priznani stroški naložbe so lahko tudi naslednji stroški, če so načrtovani v okviru projektne dokumentacije:  
 stroški prenove skupnega distribucijskega omrežja, ki zajemajo stroške zamenjave starih cevovodov z 

novimi ali stroški prenove izolacije na obstoječih cevovodih;  
 stroški celovite prenove skupne toplotne postaje, ki zajemajo stroške nakupa in vgradnje nove toplotne 

postaje za ogrevanje in/ali stroške nakupa in vgradnje nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople 
vode ali stroške izvedbe toplotne izolacije cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji;  

 stroški izvedbe skupne priprave tople vode s solarnim sistemom oziroma s toplotno črpalko, ki 
vključujejo stroške nakupa in vgradnje sprejemnikov sončne energije ali toplotne črpalke, hranilnika 
toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema.  

 
Med priznane stroške naložbe ne sodijo:  
 stroški morebitnih gradbenih del, prenove vodovodnih in ostalih strojnih inštalacij, ki se ne nanašajo na 

energetsko prenovo skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe;  
 stroški nakupa kurilne naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih goriv, če je naprava vgrajena za 

pokrivanje koničnih obremenitev;  
 stroški postrojenja za soproizvodnjo električne energije in toplote.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za izvedbo naložbe, izdelan na osnovi projektne dokumentacije;  
 izjava o skladnosti ogrevalne naprave in: 

 za kotel na lesno biomaso dokumentacija skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189, če novi 
kotel na lesno biomaso še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si; 

 za toplotno črpalko podatkovni list skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, 
zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/254 z dne 30. novembra 2016, 
če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni 
strani www.ekosklad.si oziroma priloge, ki izkazujejo skladnost toplotne črpalke z Uredbo 
Komisije (EU) št. 813/2013; 

 za plinski kondenzacijski kotel podatkovni list ali energijsko nalepko skladno z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 
2017/254 z dne 30. novembra 2016 oziroma priloge, ki izkazujejo skladnost plinskega 
kondenzacijskega kotla z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013; 

 fotografije kurilne naprave, ki bo zamenjana in kotlovnice pred izvedbo naložbe, stanja opreme, naprav 
ter sistemov, če bodo ti predmet naložbe. 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 zapisnik dimnikarske družbe o prvem pregledu kurilne naprave ali drugo ustrezno dokumentacijo, 

skladno s predpisi, ki urejajo to področje za kotel na lesno biomaso in plinski kondenzacijski kotel 
oziroma soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje in sklenjeno pogodbo o dobavi in 
odjemu toplote za toplotno postajo oziroma zapisnik o zagonu za toplotno črpalko; 

 fotografije vgrajene nove ogrevalne naprave, celotne skupne kotlovnice, opreme, naprav in sistemov, če 
so bili ti predmet naložbe (fotografije, posnete v času prenove distribucijskega omrežja, priključnega 
voda, fotografije prenovljene toplotne podpostaje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, 
fotografije ključnih delov solarnega sistema (hranilniki toplote, sprejemniki sončne energije) oziroma 
toplotne črpalke); 

 fotografije napisne tablice ogrevalne naprave. 
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G - skupnostna samooskrba z električno energijo 

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo naprav za skupnostno samooskrbo, in sicer za 
samooskrbo večstanovanjske stavbe z električno energijo, proizvedeno z izrabo sončne energije, skladno z 
Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 
nasl.) (v nadaljnjem besedilu: skupnostna samooskrba). Dodeli se le tistim gospodinjskim odjemalcem ali 
malim poslovnim odjemalcem, ki so etažni lastniki stavbe, na kateri bo izveden ukrep, in hkrati tudi odjemalci 
(spodbuda ne more biti dodeljena tretjim osebam). Dodeli se le za nove naprave za skupnostno 
samooskrbo. Naprava za skupnostno samooskrbo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, 
izdanega na podlagi 147. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in nasl.; v nadaljnjem besedilu EZ-1) in Pravilnika o tehničnih zahtevah 
naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18 in 
nasl.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). 

Naprava za skupnostno samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki bo celovito 
prenovljena, ali na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v 
skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora;   
 nakup naprave za skupnostno samooskrbo;  
 montažo naprave za skupnostno samooskrbo ter zagon sistema;  
 pripadajoče električne inštalacije in opremo; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun oziroma ponudba za nakup in montažo naprave za skupnostno samooskrbo; 
 podatki proizvajalca o napravi za skupnostno samooskrbo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi 

(znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani 
ločeno v specifikaciji naprave;  

 fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za skupnostno samooskrbo, z označeno lokacijo 
namestitve naprave;  

 kopija soglasja za priključitev;  
 seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki 

na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.  
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 
 kopija pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);  
 fotografije vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo. 
 
Če je naprava za skupnostno samooskrbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa, na stavbi že izvedena 
in se uveljavlja samo za dodatne točke v merilih, je treba predložiti podatke proizvajalca o napravi za 
skupnostno samooskrbo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, 
nazivna električna moč), kopijo soglasja za priključitev, seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev 
naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije, kopijo pogodbe o uporabi sistema  in fotografije vgrajene naprave za samooskrbo z 
električno energijo. 
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H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva  

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in 
fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni ter za 
zamenjavo vhodnih vrat v toplotnem ovoju z novimi na skupnih delih stavbe, lahko pa tudi na posameznih 
lastniških delih stavbe. Okna in vrata v toplotnem ovoju morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K).  
 
Okna in vhodna vrata, ki so predmet naložbe, morajo biti vgrajena po smernici RAL. Za tesnjenje okenske 
rege bodo upoštevani le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na 
notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in 
zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske 
rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja. 
Izvedba tesnjenja rege samo z izolacijsko peno ali z izolacijsko peno in tesnilnimi masama ni ustrezna.  
 
Priznani stroški naložbe vključujejo:   
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora;   
 odstranitev obstoječih oken in vhodnih vrat ter nakup in vgradnjo novih oken in vhodnih vrat;  
 nakup in vgradnjo senčil; 
 nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic (razen če so le-te priznani strošek pri ukrepu A);  
 popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet; 
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.  
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo oken in vhodnih vrat, ki mora vključevati popis del, točno 

oznako ter toplotno prehodnost oken Uw in vhodnih vrat Ud, njihovo število in površino ter navedbo 
načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL 
za načrtovanje in izvedbo vgradnje stavbnega pohištva;  

 izjava o lastnostih za okna in vhodna vrata, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 
proizvodov, ki mora vsebovati tudi vrednost toplotne prehodnosti (Uw oziroma Ud) in poročilo o tipskem 
preizkusu za lesena okna, ki bodo vgrajena, skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter 
dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti 
toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne 
upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani 
izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, če 
leseno okno še ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;  

 poročilo neodvisne institucije o preizkušanju RAL sistema tesnjenja, če ta ni izveden 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; 

 fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni in vhodnimi vrati, ki bodo zamenjana, s pripisom 
postavk, navedenih na predračunu. 

 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom; 
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; 
 fotografija ustrezno pripravljene odprtine (špalete) na mestu vgradnje oken in vhodnih vrat; 
 fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni tesnilni in izolacijski materiali, ki 

zagotavljajo tesnjenje rege med špaleto in okvirjem v treh ravneh; 
 fotografije vseh novih oken in vhodnih vrat, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih 

na računu. 
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I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave  

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko učinkovitim 
sistemom razsvetljave na skupnih delih stavbe. Pri zamenjavi je potrebno zamenjati celotno svetilo, menjava 
sijalk z LED sijalkami in dodatna svetila niso upravičeni strošek. 
 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 odstranitev starih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave;  
 nakup in vgradnjo LED-svetil, LED-svetilk oziroma LED modulov;  
 nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko 

krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave;  
 vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo;  
 ostale stroške, ki so smiselno povezani z zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračun izvajalca, ki se nanaša na zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave, s popisom vgrajenih 

LED svetil, LED svetilk oziroma LED modulov in ostale opreme; 
 podatki o vrsti in številu obstoječih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih 

novih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, kot tudi dejanska moč starega in prenovljenega 
sistema razsvetljave, ter predvidena letna poraba električne energije novega sistema razsvetljave; 

 podatke proizvajalca o LED svetilih, LED svetilkah ali LED modulov (znamka, komercialna oznaka, tip, in 
tehnični podatki, kot so max. moč idr.), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v podatkovni 
dokumentaciji; 

 fotografije obstoječega sistema razsvetljave in vgrajenih svetil. 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom;  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; 
 fotografije novega sistema razsvetljave, iz katerih bodo razvidna vsa vgrajena LED svetila, LED svetilke 

oziroma LED moduli. 
 
J - izvedba dodatnih ukrepov trajnostne gradnje 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo najmanj enega od navedenih ukrepov: 
 izvedba lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles - kolesarnice v ali ob stavbi, in sicer 

v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano ležišče v stavbi, ki lahko vključuje 
tudi polnilne postaje za električna kolesa; 

 namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih mestih znotraj stavbe ali 
neposredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da 
bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj 
stavbe, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna mesta 
neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo parkirnih 
mest), ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila; 

 izvedba sistema zajema deževnice (zbiralnik deževnice) za namakanje zunanjih zelenih površin in/ali 
ostalo rabo v stavbi, ki bo prenovljena;  

 izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, za zmanjšanje koeficienta odtoka 
padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe. 

 
Priznani stroški naložbe vključujejo: 
 izdelavo projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 
 stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 
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V primeru polnilnih postaj priznani stroški lahko vključujejo stroške največ treh polnilnih postaj za električna 
kolesa in največ treh polnilnih postaj za druga električna vozila.   
 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 
 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi izvedeni; 
 
Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,  
 dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 
 fotografije izvedenih ukrepov. 
 
Poleg vseh zgoraj navedenih obveznih prilog k vlogi je potrebno za celotno naložbo priložiti tudi: 
 če je gradbeno dovoljenje potrebno skladno z veljavnimi predpisi, kopijo gradbenega dovoljenja 

opremljenega z žigom o pravnomočnosti; če pa gradbeno dovoljenje skladno z veljavnimi predpisi ali 
določili javnega razpisa ni potrebno, izjavo vodje projekta o navedenem dejstvu; 

 predračun oziroma račun za projektno dokumentacijo in projektna dokumentacija, vključno z morebitno 
statično presojo stavbe; 

 če je statična sanacija potrebna skladno z veljavnimi predpisi oziroma če se za statično sanacijo 
uveljavlja dodatno nepovratno finančno spodbudo po tem javnem razpisu, dokazilo o pridobljeni statični 
presoji stavbe, predračun in drugo relevantno dokumentacijo za izvedbo statične sanacije skladno s 
pridobljeno presojo; 

 predračun za izvedbo nadzora. 
 
Namesto predračunov se lahko upoštevajo tudi pogodbe o izvedbi gradbenih del oziroma druga 
dokumentacija s popisom del oziroma priznanih stroškov naložbe, ki izkazuje njihovo vrednost.  

Poleg vseh zgoraj navedenih obveznih prilog k dokumentaciji o zaključku naložbe je potrebno za 
celotno naložbo priložiti tudi: 
 projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO);  
 račun za pripravo projektne dokumentacije;  
 račun za opravljanje nadzora;  
 račun/-i izvajalca/-ev naložbe s popisom morebitnih drugih izvedenih del, npr. statično sanacijo; 
 dokazilo/-a o plačilu računa/-ov iz predhodnih alinej; 
 končni primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, 

da so dela izvedena in brez napak; 
 fotografije celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki 

ločljivosti ter kratek video posnetek prenove s časovnim zamikom (timelapse); 
 podatki o mesečni rabi energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne energije) in kopije računov 

za rabo energije v stavbi za tri leta pred celovito prenovo. 

Namesto računov se lahko upoštevajo tudi potrjene gradbene situacije s fakturami. 
 
2. SKORAJ NIČENERGIJSKA PRENOVA STAVBE 

Ustreznost prenove se preverja na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
(DGD), projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove (PZI), izračuna PHPP za obstoječe stanje in 
stanje po prenovi ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in nasl.). Pri izvedbi 
celovite prenove mora biti zagotovljen nadzor v skladu z GZ. 
 
Pred projektiranjem je obvezno naročiti statično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa je pred 
energetsko prenovo treba izvesti statično sanacijo. 
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Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje mora znašati QH ≤ 25,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 
kWh/(m2a). Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske podatke 
mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni 
dokumentaciji za ta javni razpis. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, 
učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi 
sistemi. Z izračunom PHPP se vrednoti tudi referenčno obstoječe stanje pred celovito prenovo. 
 
Okna in vrata v toplotnem ovoju morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu 
SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti v ustrezno pripravljeno odprtino, ustrezno mehansko 
pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske 
police in senčila ter zaključene obdelave špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL. 
 
Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs, 
ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren ali proti 
neogrevanim prostorom, morajo imeti U ≤ 0,20 W/(m2K). 
 
Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne 
prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za 
rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z 
entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. 
Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h). 
 
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, 
pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. 
Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih 
toplotnih potreb.  
 
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, 
prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so 
oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za 
soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom. 
 
V okviru prenove je lahko na stavbi izvedena tudi sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo, in sicer za 
samooskrbo večstanovanjske stavbe z električno energijo, proizvedeno z izrabo sončne energije, skladno z 
Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Dodeli se le tistim gospodinjskim 
odjemalcem ali malim poslovnim odjemalcem, ki so etažni lastniki stavbe, na kateri bo izveden ukrep, in 
hkrati tudi odjemalci (spodbuda ne more biti dodeljena tretjim osebam). Dodeli se le za nove naprave za 
skupnostno samooskrbo. Naprava za skupnostno samooskrbo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za 
priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z 
električno energijo iz obnovljivih virov energije. 
 
V okviru prenove so lahko izvedeni tudi dodatni ukrepi trajnostne gradnje: 
 izvedba lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles – kolesarnice v ali ob stavbi, in sicer 

v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano ležišče v stavbi, ki lahko vključuje 
tudi polnilne postaje za električna kolesa; 

 namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih mestih znotraj stavbe ali 
neposredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da 
bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj 
stavbe, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna mesta 
neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo parkirnih 
mest), ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila; 
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 izvedba sistema zajema deževnice (zbiralnik deževnice) za namakanje zunanjih zelenih površin in/ali 
ostalo rabo v stavbi;  

 izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, za zmanjšanje koeficienta odtoka 
padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe.  

 
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, na katerem mora biti prisoten predstavnik Eko sklada, pri čemer 
mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 
znašati n50 ≤ 1,2 h-1. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
 vse stroške, ki so povezani z načrtovanjem, izvajanjem in nadzorom gradbenih, obrtniških in 

inštalacijskih del, potrebnih za izvedbo celovite prenove stavbe; 
 v primeru polnilnih postaj stroške največ treh polnilnih postaj za električna kolesa in največ treh polnilnih 

postaj za druga električna vozila; 
 v primeru izvedbe nove sončne elektrarne za samooskrbo iz sončne energije stroške za nakup naprave 

za samooskrbo z električno energijo, montažo naprave za samooskrbo z električno energijo ter zagon 
sistema, pripadajočih električnih inštalacij in opreme,  

 v primeru izvedbe dodatnih ukrepov trajnostne gradnje stroške materiala, opreme in druge stroške, ki so 
smiselno povezani z njihovo izvedbo. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 
 predračuni oziroma računi za projektno dokumentacijo, vključno z morebitno statično presojo stavbe; 
 dokazilo o pridobljeni statični presoji stavbe, predračun in druga relevantna dokumentacija za izvedbo 

statične sanacije skladno s pridobljeno presojo; 
 kopija gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti; 
 dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD); 
 projektna dokumentacija za izvedbo prenove (PZI); 
 izračun PHPP za obstoječe stanje in stanje po prenovi (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteki), 

ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so 
objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;  

 povzetek vseh neto površin (v m2) ogrevanih prostorov v stavbi pred in po prenovi;  
 izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za 

delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) 
na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen v primeru izjem, ki so oskrbovane iz energetsko 
učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije 
z visokim izkoristkom; 

 predračuni za izvedbo celotne naložbe, vključno z nadzorom; 
 izjava o lastnostih oken, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po 

ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti okna (Uw) in poročilo o tipskem 
preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu 
toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti 
celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v 
zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja 
zasteklitve (g), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri 
Evropski komisiji za gradbene proizvode; 

 izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje 
gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katere je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud); 

 izjava o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za 
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne 
prehodnosti elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, 
geometrijske podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve; 
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 izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za 
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) 
toplotno izolacijskih materialov; 

 izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 1254/2014 oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave, če ta 
še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;  

 podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava, ipd.), če generator toplote 
ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;   

 izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo stavba oskrbovana iz energetsko učinkovitega 
distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom;  

 če bo vgrajena nova naprava za samooskrbo z električno energijo iz sončne energije, podatki 
proizvajalca o napravi za skupnostno samooskrbo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi 
(znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani 
ločeno v specifikaciji naprave; fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za skupnostno 
samooskrbo, z označeno lokacijo namestitve naprave; kopija soglasja za priključitev in seznam 
odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na 
predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;  

 fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo izvedeni morebitni dodatni ukrepi trajnostne 
gradnje; 

 fotografije celotne stavbe, iz katerih bodo razvidne vse fasade oziroma strani stavbe;  
 fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega 

stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), ogrevalnega sistema, ipd.;  
 fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije 

(posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu), če se bo pri izvedbi ukrepa upoštevala obstoječa 
toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena. 

 
Namesto predračunov se lahko upoštevajo tudi pogodbe o izvedbi gradbenih del ali druga dokumentacija s 
popisom del oziroma priznanih stroškov naložbe, ki izkazuje njihovo vrednost.  

Obvezne priloge k dokumentaciji o zaključku naložbe: 
 uporabno dovoljenje; 
 projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO); 
 dopolnitev projektne dokumentacije z novimi izračuni in dokazili, če je prišlo med gradnjo do sprememb 

glede na oddano projektno dokumentacijo;  
 račun za pripravo projektne dokumentacije, račun za opravljanje nadzora ter računi in dokumentacija, ki 

se nanašajo na izvedbo prenove (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter 
strojnih naprav in opreme), iz katerih morajo biti razvidni podatki najmanj za:  

 izvedbo statične sanacije skladno s statično presojo; 
 nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in 

sistemov zunanjega senčenja;  
 nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega 

toplotnega ovoja stavbe; 
 nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
 nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu; 
 izvedbo meritve zrakotesnosti, pri kateri mora biti prisoten predstavnik Eko sklada; 

 dokazila o plačilu računov iz prejšnjih alinej; 
 končni primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, 

da so dela izvedena in brez napak; 
 merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe, s potrdilom o kalibraciji merilne opreme; 
 v primeru skupnostne samooskrbe z električno energijo kopija pogodbe o uporabi sistema;  
 podatki o mesečni rabi energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne energije) in kopije računov 

za rabo energije v stavbi za tri leta pred skoraj ničenergijsko prenovo; 
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 fotografije:  
 izvedbe statične sanacije s prikazi posameznih ukrepov; 
 izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, 

obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim trakom;  
 vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo 

tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je 
opredeljeno v smernici RAL);  

 vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, 
naprava); 

 vgrajenega ogrevalnega sistema z generatorjem toplote (razvodi, naprava); 
 morebitne elektrarne za skupnostno samooskrbo z električno energijo; 
 morebitnih dodatnih ukrepov trajnostne gradnje; 
 meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene 

vrednosti na napravi, posneto med meritvijo; 
 dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse strani stavbe; 
 celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki ločljivosti 

ter kratek video posnetek prenove s časovnim zamikom (timelapse). 
 

Namesto računov se lahko upoštevajo tudi potrjene gradbene situacije s fakturami. 
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Št. 341-1/2021-2 Ob-2674/21
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve 

za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, 
št. 57/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 
– ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr.) Statuta Občine 
Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 
34/15, 55/15, 50/17, 16/19) objavlja Občina Majšperk 
(v nadaljevanju: občina), Majšperk 39, 2322 Majšperk

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

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

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

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

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v 
občini,

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

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

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

4. Višina sredstev: višina sredstev je 1.502,30 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

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

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

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

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

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

mentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od 

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

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

čeno pošiljko na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 
2322 Majšperk ali jo osebno vložijo v vložišču občine, 
in sicer najkasneje do vključno 30. 9. 2021 (velja datum 
poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji stra-
ni levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagate-
lja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno 
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

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

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

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

vlog bo vodila komisija imenovana s strani županje, 
dne 4. 10. 2021 ob 11. uri v prostorih Občine Majšperk, 
Majšperk 39, 2322 Majšperk. Odpiranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu razpisa

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

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

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

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

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

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani občine www.majsperk.si. ali pa jo v tem 
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, v času 
uradnih ur občinske uprave Občine Majšperk.

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

Občina Majšperk

Št. 410-0009/2021-3 Ob-2675/21
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine 
Komen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19, 3/21, 
97/21)

javni razpis
za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, 

ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna 
Občine Komen za leto 2021

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen.

2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 82/19, 3/21, 97/21).

3. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-
ranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pome-
nijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepo-
znavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov 
in dostopnost do različnih dejavnosti.
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4. Upravičenci do sofinanciranja:
– društva s sedežem v Občini Komen;
– društva s sedežem v drugi občini, če programe, 

projekte, prireditve izvajajo na območju Občine Komen.
Do sofinanciranja niso upravičena društva, ki so 

prejela sredstva za isti program, projekt, prireditev iz 
proračuna Občine Komen.

5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2021 na proračunski postavki 180418 'Sofi-
nanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov' 
v višini 7.700 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena do 31. 12. 2021.

6. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
30. 10. 2021.

7. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Prijava mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku, v 
zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – pri-

java na JR za programe, projekte, prireditve«
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila najkasneje zadnji 
dan roka za oddajo vlog (30. oktober 2021) oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno 
pisarno Občine Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 
– ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno ta-
kso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na pod-
račun Občine Komen, št. SI56 01249-4490309166, koda 
namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002. 
Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 
21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
8. Odpiranje prijav
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 

vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 
obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, 
ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po more-
bitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev.

9. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o so-

financiranju upošteva naslednja merila:
1. Prispevek k prepoznavnosti in ugledu Občine 

Komen (0–30 točk)
1.1. Prispevek programov, projektov, prireditev k 

prepoznavnosti in ugledu Občine Komen (0–10 točk)
A. Velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu ob-

čine (7–10 točk)
B. Srednji prispevek k prepoznavnosti in ugledu 

občine (4–6 točk)
C. Manjši prispevek k prepoznavnosti in ugledu 

občine (0–3 točk)
1.2. Pričakovana udeležba, doseg programov, pro-

jektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velika udeležba, doseg (7–10 točk)
B. Srednje velika udeležba, doseg (4–6 točk)
C. Manjša udeležba, doseg (0–3 točk)
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1.3. Promocijski učinek programov, projektov, pri-
reditev (0–10 točk)

A. Velik promocijski učinek (7–10 točk)
B. Srednji promocijski učinek (4–6 točk)
C. Majhen promocijski učinek (0–3 točk)
2. Jasna opredeljenost ciljev in namena (0–20 točk)
2.1. Jasna opredeljenost ciljev in namena progra-

mov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Dobra opredeljenost ciljev in namena programov, 

projektov, prireditev (7–10 točk)
B. Srednje dobra opredeljenost ciljev in namena 

programov, projektov, prireditev (4–6 točk)
C. Slabša opredeljenost ciljev in namena progra-

mov, projektov, prireditev (0–3 točk)
2.2. Izvedljivost programov, projektov, prireditev 

(0–10 točk)
A. Zahtevna izvedljivost programov, projektov, pri-

reditev (6–10 točk)
B. Manj zahtevna izvedljivost programov, projektov, 

prireditev (0–5 točk)
3. Kvaliteta, inovativnost, izvirnost (0–30 točk)
3.1. Kvaliteta programov, projektov, prireditev 

(0–10 točk)
A. Zelo kvaliteten program, projekt, prireditev 

(7–10 točk)
B. Kvaliteten program, projekt, prireditev (4–6 točk)
C. Manj kvaliteten program, projekt, prireditev 

(0–3 točk)
3.2. Inovativnost in izvirnost programov, projektov, 

prireditev (0–10 točk)
A. Inovativnost in izvirnost programov, projektov, 

prireditev (6–10 točk)
B. Neinovativnost in neizvirnost programov, projek-

tov, prireditev (0–5 točk)
3.3. Atraktivnost programov, projektov, prireditev 

(0–10 točk)
A. Velika atraktivnost programov, projektov, priredi-

tev za obiskovalce od drugod (7–10 točk)
B. Srednje velika atraktivnost programov, projektov, 

prireditev za obiskovalce od drugod (4–6 točk)
C. Manjša atraktivnost programov, projektov, prire-

ditev za obiskovalce od drugod (0–3 točk)
4. Reference prijavitelja in dosedanje sodelovanje 

z Občino Komen (0–20 točk)
4.1. Reference (0–10 točk)
A. Uspešnost na mednarodnem nivoju (7–10 točk)
B. Uspešnost na državnem nivoju (4–6 točk)
C. Uspešnost na občinskem nivoju (0–3 točk)
4.2. Dosedanje sodelovanje z Občino Komen 

(0–10 točk)
A. Sodelovanje na prireditvah ali projektih z Občino 

Komen (1–10 točk)
B. Prijavitelj do sedaj ni sodeloval na prireditvah ali 

projektih z Občino Komen (0 točk)
5. Pomen programov, projektov, prireditev za ob-

čane Občine Komen in za Občino Komen (0–100 točk)
A. Velik pomen programov, projektov, prireditev 

(0–50 točk)
B. Izjemen pomen programov, projektov, prireditev 

(50–100 točk)
Točke, dodeljene za posamezna merila, se sešte-

vajo. Možnih točk je 200. Vrednost točke je 15,00 EUR.
Prijavljeni programi, projekti, prireditve, ki ne bodo 

dosegli najmanj 15 točk se izločijo iz nadaljnjega po-
stopka in niso upravičeni do sofinanciranja na podlagi 
tega razpisa.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obvešče-
ni pisno v roku 30 dni od odpiranja.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je ob-
javljena na spletni strani Občine Komen www.komen.si 
ali pa jo zainteresirani dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni občine.

12. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri 
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofi-
nanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti.

13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 604-0001/2021 Ob-2676/21
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) 
objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

izobraževanja odraslih v letu 2021
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Obči-

na Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne 
na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne 

na Koroškem za leto 2021 sofinancirala naslednje pro-
grame:

3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine 
Ravne na Koroškem

4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne 

na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koro-
škem,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načr-
tovanih programov in aktivnosti,

– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti 

izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze 

za tretje življenjsko obdobje – 40 točk;
– Dejavnost se izvaja v okviru programov javnega 

zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Ravne na 
Koroškem – 40 točk;

– Obseg posameznega programa je 40 ur in več 
– 10 točk;
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– V posamezni program je vključenih vsaj 10 ude-
ležencev – 10 točk;

– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov 
(nadgradnja) za isto skupino udeležencev:

– vsaj 3 leta – 20 točk
– nad 3 leta – 30 točk;

– Vključene so različne oblike učenja (skupaj mo-
žnih 40 točk):

– tečaji / delavnice – 10 točk
– študijski krožki – 10 točk
– razstave – 10 točk
– ekskurzije – 10 točk;

– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk.
Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenj-

skega učenja
– koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja – 

30 točk;
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prire-

ditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andrago-
škega centra RS (rezultati razpisa MIZŠ 2021) – 20 točk;

– prireditve so občinskega pomena – 20 točk;
– sodelovanje podizvajalcev: od 25 do 44 – 10 točk
nad 45 – 20 točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 5 let 

– 5 točk
od 6 do vključno 10 let – 10 točk
nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 2.096 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine 

1.328 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2021.

7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v spre-

jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji 
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s 
pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izobra-
ževanje odraslih 2021«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem 
oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno 
8. 9. 2021.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in 
naslov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija 
opravila 9. 9. 2021 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine 
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Ko-
roškem.

9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji po-
polnih vlog.

10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje 

programov izobraževanja odraslih v skladu z razpisno 
dokumentacijo, ki jo od 20. 8. 2021 dobijo v sprejemni 
pisarni Občine Ravne na Koroškem. Razpisno doku-
mentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne 
strani občine http://www.ravne.si.

Podrobne informacije o prijavi dobite na Obči-
ni Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas 
(02/82-16-007).

11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Ko-
roškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov 
izobraževanja odraslih za leto 2021.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 014-0002/2021 Ob-2692/21

Na podlagi 42. člena Zakona o javno zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP), 36. čle-
na Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN, 57/11; ZGJS) in 18. člena Odloka o načinu 
in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne 
službe upravljanja s postajališčem za avtodome in sis-
temom za izposojo električnih koles v Občini Markovci 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/21) župan Ob-
čine Markovci objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje izbirne  

lokalne gospodarske javne službe upravljanja  
s postajališčem za avtodome in samopostrežnim 

sistemom za izposojo električnih koles MARKOLO
Naročnik: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 

Markovci
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za oprav-

ljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe uprav-
ljanja s postajališčem za avtodome in samopostrežnim 
sistemom za izposojo električnih koles MARKOLO.

2. Vrsta postopka: postopek naročila male vredno-
sti; objava v Uradnem listu RS.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 5 let od 
sklenitve koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: na spletni 
strani Občine Markovci: https://www.markovci.si/objave/58.

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

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v 
zaprti ovojnici na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 
2281 Markovci. Na prednji strani ovojnice morajo biti 
navedeno: »Ne odpiraj – Prijava – JR koncesija PZA in 
MARKOLO«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno 
naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 27. 8. 2021 
do 10. ure.

6. Izdelava prijave
Ponudnik mora oddati prijavo na obrazcih, pred-

pisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v sloven-
skem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku 
izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine raz-
pisne dokumentacije.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti na-
tipkana ali ročno čitljivo napisana in podpisana s strani 
osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudnik lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in 
dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali 
potrebni zaradi odprave napak ponudnika.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma, če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma 
in ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna, če je podana na vseh razpisanih 
obrazcih in če vsebuje vso dokumentacijo, ki je zahteva-
na v razpisni dokumentaciji.

6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki po-

sredovati najkasneje do 25. 8. 2021 (do 10. ure) po ele-
ktronski pošti na naslov: tajnistvo@markovci.si.
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Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja 
objavil na spletni stran Občine Markovci.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje dva dni pred potekom 

roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno 
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki "Spremembe 
oziroma Dopolnila" objavljena na spletni strani Občine 
Markovci.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi ustrezno po-
daljšal rok za oddajo prijave, da bo ponudnikom omogo-
čil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne 
dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se 
pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na 
nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka 
za oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno 

merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merilo za izbor koncesionarja je najugodnejša po-

nudbena cena javne službe z DDV, ki je predmet kon-
cesije.

9. Ugotavljanje sposobnosti
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so dolo-

čeni v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji 
so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave.

Ponudnik mora ponuditi vse storitve, ki jih zajema 
javna služba. Ponudnik, ki ne bo ponudil vseh storitev, 
bo izločen iz ocenjevanja.

Strokovna komisija za vodenje postopka razpisa in 
oceno ponudb po končanem pregledu in vrednotenju 
ponudb sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe 
izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te ponudbe 
s predlogom tako, da je razvidno, katera izmed njih 
najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen 
je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim 
merilom. Komisija posreduje poročilo občinski upravi, 
ki izvede upravni postopek za podelitev koncesije po 
uradni dolžnosti.

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

Občina Markovci

Št. 430-0110/2021-2 Ob-2694/21
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), 
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) in Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 
49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni 

občini Murska Sobota za študijsko leto 2021/2022
Ime in sedež naročnika: Mestna občina Murska 

Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je šti-

pendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivali-
ščem v Mestni občini Murska Sobota v študijskem letu 
2021/2022, ki traja od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.

Upravičenci: študenti dodiplomskega in podiplom-
skega študija, ki imajo status rednega ali izrednega štu-
denta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini (v 
nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

– ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso 
starejši od 21 let,

– ob prijavi niso starejši od 30 let,
– imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče na ob-

močju Mestne občine Murska Sobota, od objave pred-
metnega javnega razpisa,

– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovi-

telji ali soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Za-

vodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki 

Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
– imajo študenti prvega letnika v preteklem šolskem 

letu v zaključnem letniku srednjega izobraževanja pov-
prečno oceno najmanj 4,5 iz vseh ocenjenih predmetov,

– študenti, ki se izobražujejo po programu dodi-
plomskega in podiplomskega študija, pa imajo v prete-
klem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,5 iz 
vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, 
študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno,

– študentje, ki koristijo prvič status absolventa – ne 
upošteva se podaljšan status študenta.

Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni 
letnik na isti stopnji le eno leto.

Višina razpoložljivih sredstev: višina štipendij in šte-
vilo dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih 
sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska 
Sobota za leto 2021 in leto 2022. Komisija za štipendije 
vsako leto na podlagi prejetih vlog določi višino najvišje 
in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih šti-
pendij. Štipendija se izplačuje na transakcijski račun šti-
pendista praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Prijava: 
Razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne občine 

Murska Sobota in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu 

»Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študen-
te Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 
2021/2022«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih stra-
neh: www.murska.sobota.si pod rubriko »Odprti Raz-
pisi – področje izobraževanje« ali na sedežu Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota – vložišče.

Kandidat mora predložiti:
– izpolnjeno vlogo za podelitev štipendije za štu-

dente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 
2021/2022,

– podpisano izjava kandidata-ke,
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
– dokazilo šole o šolskem uspehu preteklega šol-

skega leta (fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega 
srednješolskega letnika) ter dokazilo šole o maturite-
tnem uspehu (fotokopijo maturitetnega spričevala iz ka-
terega je razvidno število doseženih točk) – študenti 
prvega letnika,

– dokazilo o študijskem uspehu preteklega študij-
skega leta oziroma šolskega leta (v kolikor kandidat za 
podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k 
vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih 
sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne usta-
nove z obrazložitvijo s priloženim prevodom v slovenski 
jezik. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do iz-
plačila prve štipendije),

– dokazila o izjemnih dosežkih, ki se uveljavljajo,
– potrdilo o stalnem bivališču,
– fotokopijo bančne izkaznice.
Odpiranje vlog: odpiranje vlog z ugotavljanjem po-

polnosti vlog bo izvedla Komisija za štipendije, ki jo se-

http://www.murska.sobota.si
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stavljajo dva predstavnika Mestne občine Murska Sobota 
in en predstavnik Pomurske izobraževalne fundacije. Od-
piranje vlog bo Komisija za štipendije izvedla predvidoma 
v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno iz-
polnjene in označene vloge. Vloge oddane po izteku pri-
javnega roka (nepravočasne prijave) ali vloge, oddane v 
nepravilno izpolnjenih oziroma označenih kuvertah, se 
s sklepom zavržejo.

Obravnava vlog: komisija za štipendije obravnava 
in ovrednoti vloge na podlagi Kriterijev za vrednotenje 
vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendi-
stov Mestne občine Murska Sobota. Kandidate razvrsti 
glede na doseženo število točk, od najvišje do najnižje 
zbranih točk. Komisija pripravi predlog podelitve štipen-
dij, ki ga predlaga v potrditev direktorju mestne uprave. 
O podelitvi štipendij za nadarjene študente bodo kan-
didati pisno obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za 
oddajo vlog. Komisija bo obravnavala le pravočasne in 
popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana 
na zahtevanem obrazcu in vsebuje v razpisu in razpisni 
dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma 
dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati po-
zvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor 
nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in 
skladno z zahtevo za dopolnitev, se bodo vloge zavrgle.

Rok za oddajo vlog:
– študentje oddajo vlogo najkasneje do 4. 10. 2021.
Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici (kuverti) 

z navedbo: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za šti-
pendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska 
Sobota za študijsko leto 2021/2022«.

Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: 
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 
Murska Sobota, ali osebno vložijo v vložišče Mestne 
občine Murska Sobota.

Dodatne informacije in pojasnila: dodatne informa-
cije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri 
kontaktni osebi Darja Kadiš, tel. 02/525-16-30 ali na 
elektronski naslov darja.kadis@murska-sobota.si.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. javni razpis za štipendiranje nadarjenih študen-

tov Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 
2021/2022,

2. vloga za podelitev štipendije za študente Mestne 
občine Murska Sobota za študijsko leto 2021/2022,

3. izjava kandidata-ke,
4. kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbo-

ra nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine 
Murska Sobota,

5. vzorec pogodbe o štipendiranju,
6. obrazec za opremo kuverte.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 410-0184/2021 Ob-2707/21
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetni-

štva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14) in 
priglašene prve dopolnitve sheme državne pomoči 
št. M001-5880173-2014/I, z dne 22. 6. 2021, pri Mini-
strstvu za finance, objavlja Občina Brežice

javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini 

Brežice za leto 2021
1. Predmet javnega razpisa
Predmet oziroma namen javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju na-

men A).

B. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo 
podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in 
storitev (v nadaljevanju namen B).

C. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem 
jedru (v nadaljevanju namen C).

2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 120.000 

EUR (proračunska postavka 00217 – sredstva za vzpod-
bujanje podjetništva).

Namen A: 110.000 EUR
Namen B: 5.000 EUR
Namen C: 5.000 EUR
SKUPAJ: 120.000 EUR.
V kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložlji-

vih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo 
vsem upravičencem. V primeru, da je za določen namen 
več sredstev kot je upravičenih vlog, se lahko sredstva 
prerazporedijo za namen, kjer je sredstev manj kot je 
upravičenih vlog. Prednost pri dodeljevanju sredstev do 
najvišjega limita po posameznem namenu imajo namen 
B in C. Preostala sredstva se namenijo za namen A.

3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so 

investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega 
ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvod-
nega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s po-
močjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) 
in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki 
je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.

Upravičene so investicije v nakup nove ali rabljene 
proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerial-
nih pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve novega 
podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja 
novega proizvodnega oziroma storitvenega programa 
(bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in 
ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti 
proizvodov in storitev).

Sofinancirajo se investicije, izvedene v obdobju od 
poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 9. 2020) do 
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog (15. 9. 
2021). Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni in-
ventar. Upoštevajo se računi brez DDV.

Neupravičeni stroški so: nakup telefonov, faksov in 
ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne 
police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), nakup ko-
pirnih strojev, računalnikov, osebnih avtomobilov, kom-
biniranih vozil, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, 
promocijskih aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev 
itd.), opreme za varovanje in video nadzor; opreme, 
ki je sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala, okna, 
vrata itd.), nepremičnin, šotorov, elektrokomunikacijske 
opreme, ogrevalne opreme, sanitarne opreme, čistilnih 
naprav, sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, strojev 
za urejanje okolice. Neupravičen je tudi strošek nakupa 
strojev ali opreme na leasing ter strošek nakupa opreme 
in strojev, ki niso namenjeni izvajanju registrirane dejav-
nosti prijavitelja ali so namenjeni za izvajanje dejavnosti 
dajanja strojev in opreme v najem in zakup.

Do sofinanciranja investicij (namen A) so upravi-
čena mikro in majhna podjetja, ki v letih 2019 in 2020 
(dvakrat zapored) še niso prejela sredstva iz občinskega 
proračuna za namen A.

Intenzivnost pomoči:
Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno 

znaša največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov inve-
sticije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije 
v višini do 40.000,00 € brez DDV.

mailto:darja.kadis@murska-sobota.si
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Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in preje-
mnik pomoči prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev 
za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči 
zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov 
(sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna 
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vred-
nost investicije v višini 40.000,00 EUR (brez DDV), v ko-
likor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena 
maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vred-
nost investicije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), v ko-
likor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev 
po tem razpisu. Za podjetja, ki so bila ustanovljena po 
15. 9. 2017 (podjetja mlajša od treh let) je spodnji limit 
1.000,00 € brez DDV-ja.

Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz 
več računov, vendar mora skupna vrednost te investi-
cije biti najmanj 4.200,00 EUR (brez DDV), za podjetja 
mlajša od treh let pa najmanj 1.000,00 €. Pri tem mora 
biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR 
(brez DDV).

V primeru, da bo prijavitelj izkazal, da je ob izvedbi 
investicije zaposlil dodatne delavce za nedoločen čas 
in je prišlo do neto povečanja zaposlitev v razpisnem 
obdobju, se dodeljen delež sredstev namenjenih sofi-
nanciranju s strani občine podvoji. V tem primeru mora 
vlagatelj priložiti opis investicije za katero so bile nove 
zaposlitve za nedoločen čas.

V kolikor se prijavitelj prijavi za namen A, ne more 
vložiti vlogo za namen B.

Namen B:
Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo pod-

jetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev 
v obdobju od 16. 9. 2020 do 15. 9. 2021. Sofinancirajo 
se stroški udeležbe na domačih in tujih sejmih. Sofinan-
ciranje je lahko do 40 % upravičenih stroškov. Upravičeni 
stroški so: najem razstavnega prostora, stroški vpisa v 
razstavni katalog.

Pri sofinanciranju stroškov, povezanih z udeležbo 
podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proi-
zvodov in storitev, je zgornja meja upravičenih stroškov 
v višini 5.000 € brez DDV.

Do sofinanciranja so upravičena tudi mikro in majh-
na podjetja, ki bodo na sejmih predstavljala turistično 
ponudbo in inovativne turistične produkte. Ta bodo ime-
la, skladno s smernicami sprejete »Strategije turizma 
Občine Brežice 2018–2021«, prednost pred ostalimi 
prijavitelji.

Namen C:
Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prosto-

rov v starem mestnem jedru v obdobju od 1. 9. 2020 do 
31. 8. 2021.

Upravičen strošek najemnine je maksimalno do 
7€/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo 
in potrdili o plačilu. Maksimalno upravičena površina je 
do 100 m2.

Višina subvencioniranja je do 40 % upravičenih 
stroškov oziroma največ do 2,8 €/m2.

Subvencijo za najem poslovnih prostorov je možno 
pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem me-
stnem jedru.

V primeru, da vloge upravičencev presegajo raz-
pisana sredstva, se subvencija dodeli vsem, vendar se 
znesek dodeljenih sredstev linearno zniža.

Za območje starega mestnega jedra se šteje obmo-
čje, ki je določeno z naslednjimi mejnimi parcelami, ki so 
vse v k.o. Brežice: 1501, 1502, 1218, 1243, 1246, 779/3, 
779/1, 526/1, 525, 1495, 258, 259, 233, 232, 231, 230, 

229, 136, 139, 145, 1498, 96/2, 96/4, 99, 104, 67, 113, 
117, 122, 123, 663/2, 663/3 646, 641/1, 641/2, 634, 633, 
628, 626, 624, 621, 667, 669, 672, 679, 683, 686, 689, 
692, 695, 698, 701, 704, 1250, 1255, 1265, 1267, 1268.

Grafični del si lahko stranke ogledajo na Občini 
Brežice, CPB 18, 8250 Brežice v pisarni št. 38 in se tako 
prepričajo ali je poslovni objekt znotraj starega mestne-
ga jedra, kar je pogoj za subvencijo.

4. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena 

mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v 
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:

– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije 
na območju Občine Brežice ali

– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, 
v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v ka-
teri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s 
stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na 
območju Občine Brežice.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega 
odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Za mikro in majhna podjetja se uporablja definicija, 
ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.

Pri namenu C so upravičenci mikro in majhna pod-
jetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem jedru 
po 1. 7. 2012. Za datum pričetka izvajanja dejavnosti, se 
šteje datum vpisa podjetja v Ajpes.

Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravi-
čeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih 
se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno 
uporabljajo.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu 
de minimis, kar pomeni da skupni znesek pomoči dode-
ljen istemu upravičencu ne bo presegel 200.000 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega 
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (držav-
ni, občinski, sredstva EU) ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja 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 se-
znama v Prilogi I k Pogodbi 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.
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Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, 
ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Ob-
čine Brežice.

Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

Pomoč de minimis se ne sme 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 po-
moči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 
360/2012.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomoč-
jo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

V kolikor se prijavitelj prijavi za namen A, ne more 
vložiti vlogo za namen B in obratno.

V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za 
črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota 
sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma 
je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.

Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v 
Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih 
je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo po-
trebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. 
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso 
namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.

Po pregledu prispelih vlog na javni razpis in pred 
dodelitvijo sredstev upravičencem, se opravi ogled do-
ločenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani 
članov komisije.

Podrobnejše omejitve so navedene pri posamez-
nem ukrepu.

5. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne 

narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja 
o dodelitvi sredstev po tem razpisu.

Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo po-
datke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za 
namene ocenjevanja.

6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih investicij
1. Osnovni podatki prosilca (OBRAZEC 1);
2. Podatki o investicijskem projektu (OBRAZEC 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava 

(OBRAZEC 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, sklad-

no s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od 
poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, 
ki je določen za oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljenje; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o značilnosti začetne investicije (OBRA-
ZEC 4);

8. Izjava o resničnosti podatkov (OBRAZEC 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (OBRA-

ZEC 6);
10. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (OBRAZEC 7);
11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetni-

ke, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – kopija 
M1 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti – OBRA-
ZEC 8);

12. Poimenski seznam zaposlenih pristojnega ura-
da Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za 
obdobje od 1. 9. 2020–31. 8. 2021, (seznam se priloži v 
kolikor prijavitelj uveljavlja investicijo z neto povečanjem 
zaposlitev za nedoločen čas);

13. Podatki o novih zaposlitvah (OBRAZEC 9), (se-
znam se priloži v kolikor prijavitelj uveljavlja investicijo z 
neto povečanjem zaposlitev za nedoločen čas;

14. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – Sofinanciranje stroškov, povezanih z 

udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inova-
tivnih proizvodov in storitev

1. Osnovni podatki prosilca (OBRAZEC 1);
2. Podatki o udeležbi na sejmu (OBRAZEC 2-B);
3. Predstavitev stroškov udeležbe na sejmu speci-

fikacija in izjava (OBRAZEC 3-B);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu ude-

ležbe na sejmih za obdobje od poteka prejšnjega raz-
pisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za 
oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljenje; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (OBRAZEC 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (OBRA-

ZEC 6);
9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (OBRAZEC 7);
10. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen C – Sofinanciranje najemnine v starem 

mestnem jedru
1. Osnovni podatki prosilca (OBRAZEC 1);
2. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu naje-

mnine za obdobje od 1. 9. 2020–31. 8. 2021;
3. Predstavitev stroškov – subvencioniranje naje-

mnine (OBRAZEC 3-namen C);
4. Kopija najemne pogodbe;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 

oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljenje; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (OBRAZEC 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (OBRA-

ZEC 6);
9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (OBRAZEC 7);
10. Vzorec pogodbe (parafiran).
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7. Rok in način prijave
Rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2021.
Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Obči-

na Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z na-

pisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev 
sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva 
– 2021« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja 
(npr. »Namen A«).

Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv 
in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po 
zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.

8. Izid javnega razpisa
Sklep o dodelitvi sredstev na tem javnem razpisu 

bo posredovan prosilcem najkasneje v roku 15 dni od 
izteka roka za dopolnitev vseh vlog. Odpiranje prispelih 
vlog ne bo javno.

Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v 
roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, Brežice, vloži pa se na naslov Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik po-
godbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse 
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dode-
litvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe. 
Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja stro-
kovna komisija za obravnavo vlog.

9. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v 

Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si, za-
interesirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na 
sedežu Občine Brežice.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32.

Občina Brežice

Št. 410-0040/2021-10 Ob-2709/21
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov ne-

vladnih organizacij s področja kmetijstva in podeželja, goz-
darstva, lovstva in ribištva v Občini Divača (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 29/15, 12/18 in 22/21), Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka o 
Rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2021 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 33/21) in odločitve Komisije za 
izvedbo javnega razpisa, Občina Divača objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov nevladnih organizacij 

s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, 
lovstva in ribištva v Občini Divača za leto 2021  

(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 

6215 Divača.
2. Predmet razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz pro-

računa Občine Divača za leto 2021, postavka 11029001 
– Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu –11000101 
Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu za 
društva – namenjena za sofinanciranje letnih programov 
nevladnih organizacij, ki delujejo z namenom ohranja-
nja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva 
in razvoja podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v 
Občini Divača.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izva-
jajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki 

se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, 
da so namenjene občanom Občine Divača in promociji 
občine skozi njihovo dejavnost.

Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-
gramov:

– predstavitev in promocija dejavnosti nevladne 
organizacije ter območja delovanja,

– organizacija prireditve ali predstavitev na priredi-
tvah lokalnega in širšega pomena,

– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti 
kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,

– izobraževalne vsebine,
– materialnih stroškov vezani na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 

razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi nevladnih or-

ganizacij,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so nevladne organizacije, 

ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja, gozdar-
stva, lovstva in ribištva in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež na območju Občine Divača ali izvaja-
jo svoje programe na območju Občine Divača,

– so registrirana skladno s predpisi Zakona o dru-
štvih ali Zakona o nevladnih organizacijah ter imajo 
dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja, goz-
darstva, lovstva ali ribištva opredeljeno v ustanovitve-
nem aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
programov,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja, goz-

darstva, lovstva in ribištva več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javne-
ga razpisa, če so na njem sodelovali.

Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli 
sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so 
bili (bodo) njihovi programi v letu 2021 kakorkoli že fi-
nancirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni 
do sredstev po tem razpisu.

4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 
4.000,00 EUR.

5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2021.

6. Zadnji rok za predložitev prijav je petek, 24. 9. 
2021.

7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu "Pri-
java na javni razpis za sofinanciranje programov ne-
vladnih organizacij s področja kmetijstva in podeželja, 
gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini Divača za leto 
2021". Vloga mora biti čitljivo izpolnjena, na ustreznih 
mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazložitve k javnemu razpisu, obrazec za prijavo na 
razpis, izjave, vzorec pogodbe in obrazce za poročila 
se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so 
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača 
http://www.divaca.si.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina 

http://www.brezice.si
http://www.divaca.si
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Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji 
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne 
odpiraj, vloga za javni razpis – Nevladne organizacije 
s področja kmetijstva, podeželja, gozdarstva, lovstva 
in ribištva – leto 2021«. Na hrbtni strani kuverte mora 
biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pra-
vočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno 
zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v spre-
jemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno 
po pošti.

10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 

pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom 
župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od po-
teka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog 
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravil-
no izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. 
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in 
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno 
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge 
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva 
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma 
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zah-
teva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu 
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo 
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril 
ovrednotila programe. Višina sofinanciranja posamez-
nega programa je odvisna od skupnega števila zbra-
nih točk in vrednosti točke. Nato bo komisija pripravila 
predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter raz-
delitev razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom 
predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki 
je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o 
dodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa obvešče-

ni najkasneje v roku 30 dni od dneva oddaje vloge. Na 
sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v katerih 
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih 
strank.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine 
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na 

podlagi spodaj navedenih meril.

1. Število članov iz Občine Divača št. točk

Do pet članov 3 točke

Od šest do deset članov 4 točke

Od enajst do petnajst članov 6 točk

Od šestnajst do dvajset članov 8 točk

Nad enaindvajset članov 10 točk

Število mladih članov društva od 15–29 leta do 5 mladih – dodatna 1 točka
nad 5 mladih – dodatni 2 točki

Če ima nevladna organizacija sedež v Občini Divača je upravičen do dodatnih 10 točk

2. Kontinuiteta delovanja nevladne organizacije št. točk

Manj kot 1 leto 1 točka

Od  vključno 1 do  vključno 5 let 2 točki

Nad 5 let do vključno 10 let 3 točke

Nad 10 let do vključno 20 let 4 točke

Nad 20 let 5 točk

3. Predstavitvene in promocijske aktivnosti št. točk

Internetna stran 1 točka

Objave v raznih časopisih, informatorjih, razna strokovna literatura, strokovna 
obvestila … 1 točka

Izobraževanja  preko računalnika 1 točka

4. Druge aktivnosti št. točk

Certificiranje 3 točke

Drugo 1 točka/aktivnost

Občina Divača
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Razpisi delovnih mest

– strokovni izpit za delo na področju socialnega var-
stva;

– opravljen program za vodenje socialno varstvenega 
zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglas-
ju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje;

– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi 
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz 
prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu 
od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat 
na podlagi zakona preneha;

– predložiti mora svoj program razvoja zavoda za 
mandatno obdobje.

2. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno 
delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. 
Mandat traja pet let.

3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju 
pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delov-
nih izkušnjah in program dela za zavod, morajo kandida-
ti/ke poslati priporočeno po pošti na naslov: Svet zavoda 
VDC Vrhnika – Idrija, Rožna ulica 16, 5280 Idrija, najkas-
neje v 15 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«.

4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zako-
nitem roku.

Svet zavoda Varstveno delovnega centra  
Vrhnika – Idrija

 Ob-2681/21
Na podlagi sklepa Sveta Vrtca Šentjur, Gajstova 

pot 2a, 3230 Šentjur, z dne 20. 5. 2021, Svet vrtca Šentjur, 
Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/-ice

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

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 
delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na de-
lovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (overjena dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravlje-
nem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu 
(če ga kandidat/-ka nima, mora le-tega pridobiti najkasneje 
v enem letu po začetku mandata), dokazilo o delovnih iz-
kušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evi-
dence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (oba izda Ministrstvo 
za pravosodje in ne smeta biti starejša od 30 dni) ter potrdi-
lo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki tudi ne 
sme biti starejše od 30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda Vrtec Šentjur, Gajstova pot 2a, 
3230 Šentjur, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za-
voda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek 
življenjepis.

 Ob-2679/21
Na podlagi sklepa Sveta Vrtca Otona Župančiča Mari-

bor, ki je bil sprejet na 18. seji sveta dne 16. 6. 2021, Svet 
Vrtca Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, 2000 
Maribor razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice,

v skladu s prvim odstavkom 53. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24 in 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, v nadaljnjem 
besedilu ZOFVI) mora kandidat za ravnatelja javnega vrtca 
izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca 
Otona Župančiča Maribor ter 5 let delovnih izkušenj v 
vzgoji in izobraževanju.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 
delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. 
Predviden začetek dela bo 1. 12. 2021.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokov-
nem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (že opravljen 
ravnateljski izpit ali pridobljen najkasneje v enem letu po 
začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva 
za pravosodje – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni), 
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca 
Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, 2000 Maribor, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi predložiti tudi program vode-
nja vrtca za mandatno obdobje.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Sveta Vrtca Otona Župančiča Maribor

 Ob-2680/21
V skladu z določili 34. člena Zakona o zavodih (Uradni 

list RS, št. 12/91, s spremembami), 56., 57. in 69. člena Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, s spre-
membami), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 21/13 s spremembami) ter 14., 29., 30., 31. in 32. člena 
Statuta VDC Vrhnika – Idrija, je Svet zavoda VDC Vrhnika 
– Idrija (v nadaljevanju Svet zavoda) dne 25. 2. 2021 spre-
jel sklep o razpisu prostega delovnega mesta

direktorja/direktorice
Varstveno delovnega mesta Vrhnika – Idrija

1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom dolo-
čenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 
pet let delovnih izkušenj;

– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena 
Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izku-
šenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih 
delovnih mestih;
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Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet vrtca Šentjur

 Ob-2687/21
Svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca Velenje, 

Jenkova cesta 2, 3320 Velenje, na podlagi sklepa, spre-
jetega na 3. seji dne 17. 6. 2021, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Urad-
ni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 1. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 

30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 

postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost (ne sme biti starejše 
od 30 dni),

– program vodenja zavoda za razpisano mandatno 
obdobje,

– kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih 
izkušenj ter izkazanih delovnih uspehov pri pedagoškem 
in drugem delu
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Antona Aškerca Velenje, Jenkova 
cesta 2, 3320 Velenje, s pripisom »Prijava na razpis za 
ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca Velenje

Št. 100-542/2021 Ob-2688/21
Svet Osnovne šole Sostro, Cesta II. grupe odredov 

47, 1261 Ljubljana Dobrunje, na podlagi 53. člena ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07) in na podlagi sklepa z dne 3. 6. 
2021 razpisuje delovno mesto

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v na-
daljevanem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje za-
voda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na de-
lovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da 
kandidat ni v kazenskem postopku, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ju izda Ministrstvo 
za pravosodje) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Svet zavoda Osnovne šole Sostro, Cesta II. grupe 
odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje, s pripisom »Prijava 
za razpis ravnatelja«.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, 
k prijavi predložiti program vodenja zavoda za mandatno 
obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Sostro

 Ob-2689/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o no-

tariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije na 
predlog notarke Maje Rampre Erznožnik razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Maji Rampre Erznožnik v Idriji

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen delovni 
čas s šestmesečnim poskusnim delom. Za notarskega po-
močnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani prav-
nik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega 
odstavka 8. člena Zakona 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

 Ob-2690/21
Svet zavoda Osnovne šole Leskovec pri Krškem, 

Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem, na podlagi 
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Urad-
ni list RS, št. 16/07, 36/06, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) in sklepa 
Sveta zavoda OŠ Leskovec pri Krškem z dne 12. 8. 2021, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice Osnovne šole Leskovec pri Krškem, Pio-
nirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem, izpolnjevati 
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/06, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj in 123/21).

Kandidat/-ka mora za imenovanje na prosto delov-
no mesto ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje, določene 
z veljavnimi zakonskimi predpisi, in sicer:

– pridobljena izobrazba po študijskih programih za pri-
dobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje,
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– izpolnjevanje pogojev za učitelja ali za svetovalnega 
delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet 
let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Za prosto delovno mesto ravnatelja/-ice je lahko ime-
novan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa 
si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj 
kandidati/-ke priložijo pisni prijavi:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (vsaj pet let mentor 

ali naziv svetovalec oziroma svetnik),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem nazivu (ne-

obvezno),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence 

Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku 

– ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda in
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Pred-

viden začetek dela je 31. 12. 2021.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti s priporočeno 

pošiljko v zaprti ovojnici najpozneje v 8 dneh po objavi 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov: 
Svet zavoda Osnovne šole Leskovec pri Krškem, Pionirska 
cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem, s pripisom »Za razpis 
ravnatelja/ravnateljice – Ne odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka 
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprot-
nem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz 
izbirnega postopka izločena.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet Zavoda Osnovne šole Leskovec pri Krškem

Št.110-0028-2021-1 Ob-2691/21
Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hra-

stovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih 
goricah na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 34. člena Statuta SVZ Hrastovec ter sklepa Sveta 
zavoda SVZ Hrastovec št. 129/2021 s 16. korespondenč-
ne seje, razpisuje delovno mesto

direktorja
Socialno varstvenega zavoda Hrastovec (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki 

poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
še pogoje, določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o 
socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo s spremembami), in sicer:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo 
in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialne-
ga varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno 
varstveno dejavnostjo ali

– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih 
in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti soci-
alnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec.

Direktor socialno varstvenega zavoda mora poleg po-
gojev iz prve ali druge alineje imeti opravljen program za 
vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Soci-
alna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz 

prejšnje alineje je lahko za direktorja imenovan kandidat, 
ki nima opravljenega programa za vodenje, moral pa ga 
bo opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja 
nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu 
mandat na podlagi zakona preneha.

Kandidati pisne prijave z življenjepisom, z dokazili o 
izpolnjevanju razpisnih pogojev (dokazilo o izobrazbi, do-
kazilo o 5-letnih delovnih izkušnjah na področju dejavnosti 
socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana 
s socialno varstveno dejavnostjo (prva alineja), dokazilo 
o 20-letnih delovnih izkušnjah, od tega najmanj 5 let na 
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju de-
javnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec 
(druga alineja), informacija oziroma dokazilo o opravljenem 
programu za vodenje socialno varstvenega zavoda ter la-
stno vizijo razvoja SVZ Hrastovec za mandatno obdobje, 
pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda SVZ Hra-
stovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart 
v Slovenskih goricah, z oznako »Ne odpiraj – prijava za 
razpis za direktorja«.

Rok za prijavo je 10 dni po objavi razpisa.
Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne vlo-

ge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi 

podane prijave, dokazil, kandidatove vizije razvoja SVZ 
Hrastovec za mandatno obdobje in osebne predstavitve 
kandidata na seji sveta zavoda.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, dolo-
čenem z zakonom. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat 
direktorja začne teči z dnem imenovanja s strani sveta 
zavoda.

Svet zavoda SVZ Hrastovec

 Ob-2693/21
Svet zavoda Osnovne šole Fram, Turnerjeva 

ulica 120, 2313 Fram, na podlagi sklepa št. 9 seje Sveta 
zavoda z dne, 5. 7. 2021, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje funkcije 
ravnatelja/- ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

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

Predviden začetek dela je 4. 1. 2022. Izbrani kandidat 
bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim skle-
njena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja 
za polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev morajo vsebovati: dokazila o izobrazbi, nazivu, 
opravljenem strokovnem in ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju ter potrdila o nekazno-
vanosti (izpis iz kazenske evidence Ministrstvo za pravo-
sodje, potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/-
-ka ni v kazenskem postopku ter pisno izjavo, da zoper 
kandidata/-ke ni uveden kazenski postopek pri katerem koli 
drugem sodišču zoper spolno nedotakljivost). Prijavi je po-
trebno priložiti še program vodenja zavoda in življenjepis.

Vaše vloge pošljite po pošti v 15 dneh po objavi raz-
pisa na zgornji naslov s pripisom: »Razpis za ravnatelja 
– Ne odpiraj«.

Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni o imenovanju v 
zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Fram
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Druge objave

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
V javni interes na področju izvajanja posebnih pro-

gramov muzejske dejavnosti spadajo programi, ki se 
dogovorno izvajajo za Občino Ravne na Koroškem.

3.2. Finančna podpora posebnim programom v ob-
čini, ki so državnega značaja.

V javni interes na področju izvajanja posebnih pro-
gramov s področja glasbene umetnosti spadajo progra-
mi, ki se dogovorno izvajajo v Občini Ravne na Koro-
škem ter s tem pripomorejo, da so Ravne prepoznavno 
kulturno središče. Občina bo finančno podprla izvajanje 
programov, ki so državnega pomena in so finančno pod-
prti tudi s strani pristojnega ministrstva.

4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in drugi zavodi, 
zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z mu-
zejsko dejavnostjo ter posebnimi programi državnega 
značaja, ob pogoju, da:

– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem in 
izvajajo dejavnost na območju občine, program mora 
biti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Ravne na Koroškem,

– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogod-
bah z Občino Ravne na Koroškem,

– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na pod-
ročju muzejske dejavnosti, glasbene dejavnosti,

– imajo izkušnje z upravljanjem muzejskih zbirk 
oziroma izvajanju posebnih programov s področja glas-
bene umetnosti,

– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in dru-
ge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno ure-
sničitev zastavljenega programa,

– za prijavljen program imajo izdelano natančno 
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in 
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen naj-
manj 50 % delež sredstev pridobljenih iz drugih virov,

– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobe-
nem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri 
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 3.000 € za sofinanciranje 
muzejske dejavnosti in 5.000 € za podporo posebnim 
programom v občini, ki so državnega značaja.

6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlagani-
mi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost 
in medijska odmevnost programa.

7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo 
opravljena na osnovi kriterijev pravilnika ter izvedbo 
programov, določenih v predmetu tega poziva.

8. Uporaba kriterijev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posa-

meznega programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh po 
vložitvi popolne vloge ocenila komisija za spremljanje 
javnega poziva ter predlagala županu višino sofinan-
ciranja.

Dodeljena sredstva za posamezni program mora 
predlagatelj realizirati najkasneje do 31. 12. 2021, na 
podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa.

9. Razpisni rok: javni poziv se začne 20. 8. 2021 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2021.

Št. 60402-5/2021-1 Ob-2698/21

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 družba SŽ – Potniški promet, d.o.o., 
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo, aluminij in 
baker.

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija nahajanja odpadnega materiala:
– sklop 1 (Jesenice, Ljubljana – VIT Zaloška, posta-

ja Ptuj, postaja Novo mesto, Maribor – VIT Kurilniška)
– sklop 2 (postaja Rače, postaja Maribor, postaja 

Ljubljana, postaja Pragersko).
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 1326 t odpadnega železa, cca 23,200 t 

odpadnega aluminija in cca 19,650 t odpadnega bakra 
v Cu kablih (EMV in DMV po specifikaciji) iz lokacije 
Jesenice, VIT Ljubljana – Zaloška, postaja Ptuj, postaja 
Novo mesto, VIT Maribor – Kurilniška

– sklop 2 cca 560,500 t odpadnega železa, 
cca 14,820 t odpadnega aluminija in cca 0,950 t odpa-
dnega bakra v Cu kablih (potniški vagoni po priloženi 
specifikaciji) iz lokacije postaje Rače, postaja Maribor, 
postaja Ljubljana, postaja Pragersko.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– za sklop 1; 318.240,00 EUR brez DDV-ja za od-

padno železo, 10.440,00 EUR brez DDV-ja za odpadni 
aluminij, 24.563,00 EUR brez DDV-ja za odpadni baker. 
Skupaj za sklop 1: 353.243,00 EUR brez DDV-ja

– za sklop 2; 84.075,00 EUR brez DDV-ja za od-
padno železo, 6.669,00 EUR brez DDV-ja za odpadni 
aluminij, 1.188,00 EUR brez DDV-ja za odpadni baker. 
Skupaj za sklop 2: 91.932,00 EUR brez DDV-ja.

Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 
445.175,00 EUR brez DDV-ja.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 7. 9. 2021 ob 
12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje 
tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom proda-
je, bo dosegljivo od 20. 8. 2021 na spletni poveza-
vi: http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-
zelez nice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala

SŽ – Potniški promet, d.o.o.

Št. 610-0008/2021-201 Ob-2677/21

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o sofinanciranju 
programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) in Letnega progra-
ma kulture 2021 objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje muzejske dejavnosti in posebnih  

programov v Občini Ravne na Koroškem  
za leto 2021

1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno 
poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za so-
financiranje kulturnih programov in projektov, ki so v 
javnem interesu.

http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala
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10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projek-

tov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in 

izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj pri-

ložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Rav-
ne na Koroškem, vsak delovni dan od dneva objave 
tega poziva do razdelitve sredstev.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak 
program ustrezno označiti in za vsak program pred-
ložiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči 
iz nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z na-
zivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s 
pripisom »Ponudba ne odpiraj« »Javni poziv – kultura 
2021« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 

v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po po-
šti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z 
vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka 
za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozi-
vom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, 
e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naroč-
nik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih 
sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posa-
meznega predlagatelja obvestil o podpori predlagane-
mu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne 
vloge. V primeru hkratne pridobitve prijav, se programi 
vrednotijo v skladu s pravilnikom ter se glede na raz-
položljivost sredstev ter potrebna sredstva za izvedbo 
programa procentualno porazdelijo.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 610-0008/2021-201 Ob-2678/21

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – urad-
no prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Statuta Občine Rav-
ne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 16/2016) in Pravilnika o sofinanciranju programov 
kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koro-
škem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja Občina Rav-
ne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov  

v Občini Ravne na Koroškem za leto 2021
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno 
poziva lastnike oziroma upravljavce kulturnih objektov k 
predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kultur-
nih objektov, ki so v javnem interesu.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje kulturnih 

objektov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki 

imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristi-
jo za javne namene in so namenjeni izvajanju kulturnih 
dejavnosti, ob pogoju, da:

– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogod-

bah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrže-

vanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge 

tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih 
programov v kulturnem objektu ter imajo zastavljene ci-
lje za kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.

Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– Objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju 

kulturnih dejavnosti
– Za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja 

javni interes
– Lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne 

cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdr-
ževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem

– Izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov 
za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje 
izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane 
rezultate

– Priložena so dokazila o deležih zagotovljenih 
drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Mini-
strstvo za kulturo, druge občine)

– Objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča 
izvajanje kulturnih prireditev tudi drugim društvom.

Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta 
ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za 
vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih 
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na 
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 3.500 €.

6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 
najkasneje do 30. 11. 2021, na podlagi pisne izjave in z 
dokazili o izvedbi programa.

7. Razpisni rok: javni poziv se začne 20. 8. 2021 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2021.

8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, 
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.

9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala stro-
kovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat me-
sečno. Prispele vloge do zadnjega v mesecu, bo komisi-
ja obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.

10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posamez-
nega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore 
predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne 
vloge.
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11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, vsak delovni dan in na spletnih straneh 
naročnika www.ravne.si od dneva objave tega poziva do 
razdelitve sredstev.

11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku 
predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz na-
daljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z na-
zivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s 
pripisom: »Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv – kul-
tura-vzdrževanje kulturnih objektov – 2021« na naslov: 
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne 
na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem
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Evidence sindikatov

Št. 101-27/2021-6 Ob-2588/21
Statut Sindikata železniških delavcev Sloveni-

je, Sindikalne enote Železniška postaja Ljubljana 
(kratica: SŽDS, SE ŽP Ljubljana), Trg Osvobodilne 
fronte 7, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub-
ljana na podlagi odločbe številka 101-15/2018-2 z dne 
24. 4. 2018, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov 
pod zaporedno številko 371, se z dnem 21. 7. 2021 iz-
briše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 14/2021 Os-2569/21
Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi, 

opr. št. N 14/2021, vodeni na predlog predlagateljev: 
1. Geza Somi in 2. Olga Somi, oba Slomškovo nase-
lje 15, Lendava, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Gorjup 
iz Maribora, zoper nasprotno udeleženko Elizabeto Tot 
Nyakaš, Brazilija, v postopku za razdružitev solastnih 
nepremičnin (sporna vrednost 972,00 EUR), s sklepom 
N 14/2021 z dne 13. 7. 2021, na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku (ZNP-1), nasprotni udeleženki Elizabeti Tot Nya-
kaš postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Lovra 
Pratnekarja iz Lendave.

Začasni zastopnik nasprotne udeleženke ima v 
predmetnem postopku, za katerega je postavljen, vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice 
in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve 
in vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 13. 7. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 139/2021 Os-2511/21
V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas 

obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Robert Ilc, rojen 6. 3. 1962, 

EMŠO 0603962500168, nazadnje stanujoč Mala Do-
lina 20, Brežice, umrl 13. 3. 2021 v Mali Dolini.

Opravilna številka zapuščinske zadeve: 
D 139/2021.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 2. 7. 2021

D 338/2020 Os-2452/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojni Mariji Magdaleni Pogačar, rojeni 

2. 6. 1947, nazadnje stanujoči Cesta Tomšiča 69, Jese-
nice, ki je umrla dne 11. 10. 2020.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 6. 2021

D 59/2021 Os-2453/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojni Ifeti Čučuk, rojeni 7. 8. 1924, na-
zadnje stanujoči Cesta revolucije 1A, Jesenice, ki je 
umrla dne 15. 12. 2020.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 6. 2021

D 9/2021 Os-2454/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Stojković Slaviši, rojenem 9. 7. 
1959, nazadnje stanujoč Kurilniška ulica 15, Jesenice, 
ki je umrl dne 1. 11. 2020.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 6. 2021

D 321/2020 Os-2515/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Saidu Čučuku, rojenem 26. 5. 
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1956, nazadnje stanujočem Aljaževa ulica 14A, Jeseni-
ce, ki je umrl dne 19. 9. 2020.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapust-
nikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 7. 2021

D 472/2019 Os-2611/21
Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu Stepančiču, sinu 

Mateja, vnuku Benedetta, z zadnjim znanim prebivali-
ščem v Movražu, Gračišče, ki je bil razglašen za mrtvega 
s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 59/2018 z dne 
22. 3. 2019 in določenim datumom smrti 30. 10. 1936.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 2021

I D 1955/2019 Os-2655/21
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 

sodiščem v Mariboru po dne 24. 11. 2019 umrli Jožefi 
Horvat, roj. 19. 3. 1926, drž. Republike Slovenije, vdo-
va, nazadnje stan. Zrinjskega ulica 36, Maribor, pridejo 
kot dediči II. dednega reda po zapustnici v poštev tudi 
zap. pranečak Franc Zamuda (sin zapustničinega po-
kojnega nečaka Franca Zamude), neznanega bivališča, 
domnevno v tujini, ter potomci zap. pokojnega nečaka 
Milana Zamude iz Kanade, neznanih imen in naslovov 
(domnevno v tujini). 

Sodišče zato poziva vse potencialne dediče II. ded-
nega reda neznanih imen in naslovov (predvsem zap. 
pranečaka Franca Zamudo in potomce zap. pokojne-
ga nečaka Milana Zamude) oziroma vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od 
objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod opr. 
št. I D 1955/20219, v skladu z 206. členom Zakona o 
dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
s postopkom v skladu z zakonskimi določili oziroma bo 
določilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 8. 2021

D 783/2016 Os-2439/21
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojni Rozaliji Skaza, roj. Širec, hčeri 

Franca, rojeni 30. 7. 1896, vdovi, umrli 11. 5. 1973, na-
zadnje stanujoči Hajdoše 20.

Ker se ne ve, ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi 
bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in 
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 6. 2021

O 199/1953 Os-2545/21
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Emiliji Rodica, roj. Kobal, roj 9. 7. 1884 – Erzel, ki je umr-
la 10. 3. 1953 – Šmarje, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Šmarje pri Sežani 21, 6210 Sežana.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapust-
ničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne 
dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 7. 2021

D 147/2017 Os-2582/21
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Mariju Abramu, pok. Bojana, roj. 5. 2. 1986 – državljanu 
Slovenije, ki je umrl 19. 3. 2017–20. 3. 2017, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Lukovec 5, 6222 Štanjel.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapust-
nikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebi-
tne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 7. 2021

D 183/2017 Os-2603/21
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Jožetu Rebcu, pok. Jožefa, roj. 11. 1. 1908, ki je umrl 
27. 12. 1986, z zadnjim stalnim prebivališčem Gorenje 
pri Divači 11, 6215 Divača, glede dedovanja zapustniko-
vega nepremičnega premoženja, ki tvori sklop Agrarne 
skupnosti Povir.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 7. 2021

D 701/2019 Os-2468/21
Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Momčilu Stjelja, roj. 
19. 9. 1957, umrlem 26. 10. 2019, državljanu Republike 
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Slovenije, nazadnje stanujočem Center 21a, Črna na 
Koroškem.

Dediči prve dednega reda in vsi dediči drugega 
dednega reda so se odpovedali dedovanju po zapu-
stniku, prav tako ni znanih drugih podatkov o osebah, 
sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na 
oklic neznanim dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pokojnem Momčilu Stjelji obve-
ščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o 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 odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 6. 2021

D 84/2021 Os-2505/21
Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski posto-

pek po pokojni Frančiški Kravanja, rojena 13. 5. 1923, 
umrla 5. 11. 2020, Kal-Koritnica 68, Bovec.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zako-
nu poklicani dediči drugega in tretjega dednega reda, o 
katerih sodišče nima vseh podatkov.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnice 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 1. 7. 2021

D 128/2020 Os-2606/21
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski 

postopek po dne 29. 2. 2020 umrlem Miroslavu Jeraj, 
EMŠO: 1805972500129, državljan Republike Slovenije, 
samski, zadnje prebivališče Kidričeva ulica 9, Žalec, ki 
se vodi pod opr. št. D 128/2020. Zakoniti dediči so se 
dedovanju po zapustniku odpovedali.

Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo 
zahtevo a prenos zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
Okrajnem sodišču v Žalcu.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 14. 7. 2021

Oklici pogrešanih

N 8/2021 Os-2510/21
Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni posto-

pek predlagatelja Alojzija Ponikvar, Nemška vas na 
Blokah 4, Nova vas, za razglasitev domnevno pogreša-
ne Marije Modic (tudi: Modec), Nemška vas 8, Nova vas, 
rojene 15. 1. 1901, za mrtvo. O pogrešani ve sodišče le 
še to, da je bila leta 1919 vknjižena kot imetnica služno-
sti stanovanja na nepremičnini lastnik nepremičnine ID 
znak parcela 1660 1466/1.

Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti 
domnevno pogrešane Marije Modic (tudi: Modec), naj to 
sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica. 
Po preteku tega roka lahko sodišče pogrešano razglasi 
za mrtvo in določi verjetni datum njene smrti.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 6. 7. 2021



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 131 / 20. 8. 2021 / Stran 1791 

Preklici

Spričevala preklicujejo 

Ilievski Aleksandar, 586 Park St, 02124 Boston, 
ZDA, magisterij št. M123/12, izdajatelj Fakulteta za var-
nostne vede, Univerza v Mariboru, leto izdaje 2012. 
gnt-343402

Marković Darko, Cankarjeva ulica 54, Nova Gorica, 
diplomo št. G-371, izdajatelj Šolski center, Višja strokov-
na šola Celje, leto izdaje 2006. gns-343403

Drugo preklicujejo 

Akoš Nađ, Zapotok 30a, Ig, certifikat NPK: izvajalec 
zidanja in ometavanja, št. IZO-07/1725, izdano leta 2007 
- trajna veljava, izdal Šolski center Celje na ime Čočić 
Đerđ. gnj-343387

 Aleksander Majde s.p., Poljane pri Mir-
ni Peči 3, Mirna Peč, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500055794000, izdal Cetis d.d. gnl-343385

 Antonijević Marko, Cesta 1. maja 52, Jesenice, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500053510000, 
izdal Cetis d.d. gnp-343406

AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P., 
DRAŠIČI 8, Metlika, izvod licence št. 016947/021 za 
vozilo MAN TGX 26.460 z reg. št. NM DS 899, veljav-
nost 8. 4. 2025. gng-343390

BN ŠPED d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, do-
volilnico št. 01460, oznaka države 070, država BIH. 
gnm-343384

 Ćoralić Kamili Anita, Rakuševa 4, Ljubljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500049908000, izdal 
Cetis d.d. gno-343407

Drolec Gašper, Štajerska ulica 1a, Kamnik, študent-
sko izkaznico, št. 63090078, izdala Fakulteta za računal-
ništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. gnu-343405

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 014399/BGD72-2-6032/2019, ve-
ljavnost od 10. 11. 2019 do 7. 9. 2021, izdala OZS na 
ime Ervin Aljić. gne-343392

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 014399/BGD72-2-5086/2018, ve-
ljavnost od 11. 10. 2018 do 7. 9. 2021, izdala OZS na 
ime Miralem Avdić. gnd-343393

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 014399/AĆ72-3186/2021, ve-
ljavnost od 3. 6. 2021 do 7. 9. 2021, izdala OZS na ime 
Nadir Britvarević. gnc-343394

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 014399/BGD72-3-5086/2018, ve-
ljavnost od 11. 10. 2018 do 7. 9. 2021, izdala OZS na 
ime Edis Kahvedžić. gnb-343395

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 014399/BGD72-2-3850/2019, ve-
ljavnost od 3. 7. 2019 do 7. 9. 2021, izdala OZS na ime 
Jusuf Ljevaković. gnz-343396

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 014399/SŠD72-2-5163/2018, ve-
ljavnost od 16. 10. 2018 do 7. 9. 2021, izdala OZS na 
ime Amer Ocuz. gny-343397

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 014399/BGD72-2-6370/2019, ve-
ljavnost od 18. 10. 2019 do 7. 9. 2021, izdala OZS na 
ime Nusmir Poljaković. gnx-343398

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 014399/RB72-2-920/2019, veljav-
nost od 12. 2. 2019 do 7. 9. 2021, izdala OZS na ime 
Ramiz Šarić. gnw-343399

FINALI d.o.o., Sermin 7A, Koper - Capodistria, iz-
vod licence št. GE008395/07588/005 za tovorno vozilo z 
reg. št. KP 32-36G, veljavnost 21. 10. 2021. gnh-343389

IVANIĆ d.o.o., Beblerjeva ulica 14, Koper - Capo-
distria, dovolilnico št. 3517, oznaka države 070, država 
BIH. gnk-343386

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika št. 016715/SŠD16-3-6931/2019, 
veljavnost od 30. 12. 2019 do 31. 8. 2021, izdala Obrtno 
podjetniška zbornica Slovenije leta 2019 na ime Bajrić 
Mirza. gnr-343408

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
288/a Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska 
cesta 50. gni-343388

PREVOZI MAČEK, d.o.o., Stopče 26, Grobelno, 
potrdilo za voznika št. 41632, veljavnost od 31. 1. 2019 
do 31. 1. 2024, izdala GZS leta 2019 na ime Branislav 
Živković. gnm-343409

PREVOZI MAČEK, d.o.o., Stopče 26, Grobelno, 
potrdilo za voznika št. 37911, veljavnost od 18. 9. 2018 
do 18. 9. 2023, izdala GZS leta 2018 na ime Emin Mer-
danić. gnl-343410

Selimoski Muzafer, Ul. Kamniško-zasav. odreda 6a, 
Kamnik, certifikat NPK: izvajalec del nizkih gradenj, 
št. 7582853011-9-2017-10849, leto izdaje 2017, izdal 
Šolski center Celje. gnf-343391

TMS TRANS d.o.o., Glinškova ploščad 20B, Ljub-
ljana, izvod licence št. GE011978/07415/004 za vozilo 
z reg. št. LJ 75ESD, veljavnost do 17. 3. 2026. gnu-
343401

Turnšek Franc, Verače 45, Podčetrtek, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu 
št. 602125, izdalo Ministrstvo za promet in zveze leta 
1997. gnr-343404

ZIDARSTVO STANONIK d.o.o., Zabrežnik 3, Žiri, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021004002, 
izdal Cetis d.d. na ime Boštjan Stanonik. gnv-343400
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