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Javni razpisi
Št. 3021-5/2021-SRRS-4

Ob-3723/21

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje
projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3,
ANS, št. 3021-5/2021-SRRS-1, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021, v katerem se podaljša rok za oddajo vlog.
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se
besedilo spremeni, kot sledi:
II. Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 25. 10. 2021 do 28. 2. 2022
oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred
oziroma po razpisnem roku.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 6316-11/2021-8

Ob-3731/21
Popravek

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja popravek Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021, in sicer:
1. Besedilo javnega razpisa se v prvi alineji
6.1.4.3. točke z naslovom »Pogoji za vodje velikih projektov so:« spremeni tako, da se glasi:
»– Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določa
2. člen Pravilnika o kriterijih za vodjo projekta,«.
2. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo
nespremenjena.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-3722/21
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za vlaganja v kakovostno in trajnostno
preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev
njegove odpornosti
Na podlagi določb:
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)

št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skup
nih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5) s spremembo;
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov
na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira
Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne
20. 5. 2014, str. 1) z vsemi spremembami;
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (Uredba (EU,
Euratom) 2018/1046);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/207
z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast
in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter
metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov
in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila
o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«
(UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1) s spremembo;
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
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Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65) z vsemi spremembami;
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje
podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) z vsemi
spremembami;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 2. 7. 2021, verzija
6.0, z vsemi spremembami;
– Partnerskega
sporazuma
med
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
št. CCI 2014SI16M8PA001 verzija 4.1 z dne 20. 4. 2020,
z vsemi spremembami;
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 330-14/2015/8
z dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami;
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), z vsemi spremembami
(v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– Uredbe (EU) št. 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 glede posebnih
ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi
evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na
izbruh COVID-19;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193
z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe o postopkih, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5.
2016; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR);
– Uredbe (EU) 2020/460 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi uredb (EU)
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v zdrav
stvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev na odziv in izbruh COVID-19 (naložbena pobuda v odziv na koronavirus) (UL L št. 99 z dne
31. 3. 2020, str. 5) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU)
št. 2020/460);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba Komisije 1407/2013/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), z vsemi
spremembami;
– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
(Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.,
15/17, 69/17, 67/18 in in 51/21);
– Sheme državne pomoči: »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. priglasitve:
BE03-2399245-2015/II, potrjena z dne 20. 1. 2021)«,
trajanje do 31. 12. 2023;
– Sheme državne pomoči: »Prestrukturiranje gorskih centrov« (št. priglasitve: BE01-2399245-2021, potrjena z dne 3. 12. 2021), trajanje do 31. 12. 2023;
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 13/18);
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 158/20);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20,
15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21 – ZIPRS2223);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 13/18 in 195/20 –
odl. US);
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18 – ZSInv);
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah – ZPRPGDZT
(Uradni list RS, št. 5/17);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20,
v nadaljevanju: ZVOP-1);
– Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Pojasnil k načrtovanju, potrjevanju in evidentiranju projektov ter ukrepov, ki se financirajo s sredstvi
državnega proračuna (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/NRP/Pojasnila_NRP.pdf);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma
2017–2021;
– Evalvacije Strategije trajnostne rasti slovenskega
turizma 2017–2021;
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289), z vsemi spremembami (v nadaljnjem
besedilu: Uredba (EU) št. 1301/2013);
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad, št. 3032-235/2021/13 za »Javni razpis za vlaganja
v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti« z dne 24. 12. 2021.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo), nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma
za krepitev njegove odpornosti (v nadaljevanju: javni
razpis) v vlogi posredniškega organa.
2. Namen, cilji in predmet javnega razpisa
2.1 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno
preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Pri tem sledimo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer
razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki
temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih
naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih
storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo
turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, Prednostna
os (PO) 15 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«, Prednostna naložba (PN) 15.1
»Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije
covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega
okrevanja gospodarstva«.
2.2 Cilji javnega razpisa so:
– krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta 'počitnice v gorah in outdoor' z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska
središča za aktivni oddih,
– dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom
dviga kakovosti storitev,
– dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza
potovanj.
S cilji javnega razpisa bodo zasledovani kazalniki
učinka operativnega programa »število podjetij, ki prejmejo podporo« in »število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva« in specifični kazalnik učinka »število novih
turističnih produktov«.
2.3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh
sklopov investicij:
Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih
slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za ak-
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tivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za
outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko
sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom
na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.
Sklop B: izgradnja in/ali obnova1 nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:
– hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo
po zaključeni operaciji imeli vsaj 152 nastanitvenih enot
(sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*,
– kampov in glampingov3 kategorije vsaj 4*.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij,
nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.
2.4 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na programskem območju Celotna Slovenija.
3. Ciljne skupine/prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo
vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri
čemer so prijavitelji lahko:
– na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala,
srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot
pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko
dejavnost najkasneje na dan 31. 12. 2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki
posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj).
– na Sklop A se lahko prijavijo (poleg navedenih
v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi
javni subjekti (npr.: javni zavodi …), ki so upravljalci večjih4 slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16).
– na Sklop B se med naštetimi v prvi alineji tega
odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem
državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša
več kot 25 %, ali posrednim5 deležem državnega in/ali
občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.
– Za Sklop B so upravičeni le pravni subjekti, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma:
– SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.
Prijavitelj lahko odda vlogo za Sklop A in/ali Sklop B.
V kolikor želi prijavitelj kandidirati na oba sklopa, odda
dve ločeni vlogi.

1
Obnova lahko vključuje tudi dozidavo/širitev nastanitvenih kapacitet, vendar mora biti pridobljena kategorija
obstoječih in dodatnih kapacitet vsaj 3*, pri tem pa mora
širitev obsegati vlaganja v vsaj pet novih nastanitvenih enot.
2
Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele, motele, penzione in gostišča).
3
Za glampinge ne obstaja nacionalni sistem kategorizacije, zato bodo glampingi, ki bodo predmet sofinanciranja
na javnem razpisu, morali ob zaključku projekta izkazati
pridobitev kategorizacije vsaj 4* po sistemu World of Glamping ali drugemu primerljivemu mednarodnemu sistemu
kategorizacije glampingov.
4
Večja smučišča na podlagi določb Zakona o varnosti
na smučiščih (ZVS-1) so: Krvavec, Rogla, Vogel, Cerkno,
Mariborsko Pohorje, Kranjska Gora, Golte, Kanin, Stari
vrh, Soriška planina, Straža – Bled, Velika planina in Kope,
Gače – Rog Črmošnjice, Ribniška koča, Macesnovec – Rateče, Družinski center Pokljuka, Viševnik – Pokljuka, Marela
in Španov vrh.
5
Posredno občinsko in/ali državno lastništvo pomeni lastništvo preko lastništva v drugi pravni osebi, ki je
(so)lastnica subjekta, ki se prijavlja na javni razpis.
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Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije
651/2014/EU.
V primeru, da je prijavitelj lokalna skupnost (občina)
se na podlagi vsebine vloge (posameznega projekta)
oceni ali zaprošena pomoč vsebuje elemente državnih
pomoči. V primeru, da ministrstvo oceni, da vloga ne vsebuje elementov državnih pomoči, se glede tega posvetuje in pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za finance.
V kolikor se oceni, da gre za državno pomoč, se uporabi
shema: Prestrukturiranje gorskih centrov, v nasprotnem
primeru pa ni potrebno upoštevati pravil državnih pomoči.
4. Pogoji za kandidiranje na tem javnem razpisu
Vsi spodaj navedeni pogoji (splošni in posebni) veljajo za Sklop A in Sklop B, razen tisti pogoji, pri katerih
je navedeno, da veljajo zgolj za enega od sklopov.
Prijavitelj mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge vključno s prilogami. V primeru dvoma glede
izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala
vseh pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu (izjava je del vloge – prijavnega obrazca).
Pogoji za kandidiranje in navodila za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so podrobneje
navedeni v razpisni dokumentaciji v točki IV.
V primeru, da se bo neizpolnjevanje pogojev ugotovilo po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba
o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru
operacije pa se bo odpravil oziroma razveljavil.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko ministrstvo
odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3 Ciljne skupine/upravičenci
(glede velikosti, dejavnosti in pravne oblike oziroma
vrste podjetja).
2. Prijavitelj mora imeti na dan 31. 12. 2020 sedež/poslovno enoto/podružnico na območju Slovenije,
ki mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni
register.
3. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih
zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do
ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega regionalno
razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti
izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane v pravnomočni odločbi pristojnega organa.
4. Prijavitelj nima neplačanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali
več na dan oddaje vloge) ter ne sme imeti nepredloženih
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obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US,
69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
7. Pomoč ni dovoljena za prijavitelja, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na
osnovi sklepa Evropske komisije, ki je prejeto državno
pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti – v primerih,
ko bi se uporabi domačega blaga dajala prednost pred
uporabo uvoženega blaga.
8. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju pravnomočno ugotovljene
s sodno odločbo hujše nepravilnosti pri porabi javnih
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa
od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih
sredstvih pa da med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih
pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
9. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in
36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 158/20).
10. Prijavitelj lahko pridobi tudi druga sredstva za
sofinanciranje upravičenih stroškov tega javnega razpisa, vendar v nobenem primeru ne sme preseči dovoljene
intenzivnosti pomoči, določene z obema v tem javnem
razpisu uporabljenima shemama državne pomoči. Dvojno
sofinanciranje istega upravičenega stroška je prepovedano. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
11. Pomoč se ne dodeli za operacije, ki se izvajajo
v naslednjih dejavnostih:
1. primarni sektor kmetijske proizvodnje,
2. sektor ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1),
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska
družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno
ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce,
4. za pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih po-
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močeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov
(UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24).
12. Pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se uporabi
domačega blaga dajala prednost pred uporabo uvoženega blaga.
13. Prijavitelj nima poravnanega vračila preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance.
4.2. Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj ima za operacijo nepremičnino v svoji lasti, v upravljanju ali v koncesiji s strani pristojnega organa,
v dolgoročnem najemu s soglasjem lastnika, upravljalca
ali koncesionarja za izvedbo gradbenih del ali pridobljeno
stavbno pravico, slednje dvoje za obdobje, ki ni krajše od
amortizacije naložbe, pri čemer pa to obdobje ne sme biti
krajše od treh let za mala in srednje velika podjetja ter
petih let za velika podjetja od zaključka operacije.
2. Prijavitelji na Sklop B ne smejo biti velika podjetja
in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot
25 %, ali posrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.
3. Prijavitelj se zaveže k ohranitvi obstoječih delovnih mest.
4.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020«.
2. Operacije iz Sklopa A morajo izkazati preoblikovanje gorskega centra, in sicer z razvojem novega turističnega produkta in trajnostnim ravnanjem na območju
investicije.
3. Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in
neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj:
a. Za Sklop A: najmanj 2 mio EUR,
b. Za Sklop B: najmanj 500.000 EUR.
4. Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na
razpis (izkazan spodbujevalni učinek subvencije). Začetek izvajanja operacije pomeni začetek gradbenih del
v okviru investicije ali prvo pravno zavezujočo zavezo za
naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere
investicije ni več mogoče preklicati, v kolikor je zaveza
dana pred začetkom gradbenih del. Nakup zemljišča
in pripravljalna dela (na primer pridobivanje dovoljenj,
opravljanje predhodnih študij izvedljivosti) se ne štejejo
za začetek izvajanja investicije.
5. Operacija/investicija se mora zaključiti najkasneje do 10. 11. 2023. Zaključek investicije pomeni, da so
dela končana in je investicija izvedena v višini, obsegu in
času, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju.
6. Operacija iz Sklopa A se lahko izvaja na območju večjih slovenskih smučišč, katerih evidenco, ki med
drugim vsebuje razvrstitev smučišča glede na velikost,
na podlagi izdanih dovoljenj za obratovanje smučišča,
skladno z Zakonom o varnosti na smučiščih (Uradni list
RS, št. 44/16) upravlja Ministrstvo za infrastrukturo.
7. Za Sklop A: Večnamenske infrastrukture ne uporablja izključno en sam profesionalni uporabnik. Uporaba večnamenske infrastrukture s strani drugih profesionalnih ali neprofesionalnih uporabnikov predstavlja vsaj
20 % letne časovne zmogljivosti.
8. Za Sklop A: Dostop do večnamenske infrastrukture ima več uporabnikov, dostop je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način. Podjetjem, ki so financirala najmanj 30 % naložbenih stroškov infrastrukture,
se lahko dodeli le prednostni dostop pod ugodnejšimi
pogoji, če so navedeni pogoji javno dostopni.
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9. Za Sklop A: Če večnamensko infrastrukturo uporabljajo poklicni klubi, prijavitelj zagotovi, da so cenovni
pogoji za njeno uporabo na voljo javnosti.
10. Za Sklop A: V primeru, da je prijavitelj javni sub
jekt, se vsaka morebitna koncesija tretji osebi ali druga
pogodba s tretjo osebo za izgradnjo, nadgradnjo in/ali
upravljanje večnamenske infrastrukture dodeli na odprt,
pregleden in nediskriminatoren način ob upoštevanju
veljavnih relevantnih pravil (o javnem naročanju itd.).
11. Nabavljena osnovna sredstva (ali poslovna enota v primeru, ko je to relevantno) morajo biti nova in
nabavljena od poslovno ali zasebno nepovezanih oseb
(nabava je dovoljena od tretjih oseb, ki niso povezana
s kupcem), pri čemer pri nabavi: v primeru da investitor ni zavezanec za javno naročanje po ZJN-3, mora
pri nabavi izkazati transparentnost, gospodarnost ter
tržnost pogojev, pod katerimi so bile opravljene nabave,
v primeru, da je investitor zavezanec za javno naročanje
po ZJN-3, mora v celoti spoštovati pravila in postopke
javnega naročanja.
12. Za Sklop B: Upravičene turistične kapacitete so obstoječi nastanitveni obrati, ki so evidentirani
v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategorizirane v sistemu kategorizacije www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov) in novi nastanitveni obrati,
ki bodo ob zaključku operacije vpisani v oba navedena
sistema (z izjemo glampingov).
13. Vloga mora izkazati:
a. za Sklop A: nadgradnjo oziroma prestrukturiranje
smučišča v celoletno gorsko središče za aktiven oddih,
vključno z razvojem novega turističnega produkta,
b. za Sklop B:
– izgradnja in/ali obnova oziroma širitev nastanitvenega objekta vsaj kategorije 3* (za kampe in glampinge
kategorije 4*),
– kampi in glampingi bodo morali po zaključeni operaciji obratovali skozi celo leto,
– za izgradnjo ali obnovo oziroma širitev glampingov se za namen tega razpisa upoštevajo standardi,
določeni s pogoji, navedenimi v opombah,6
6
(1) Nastanitveni obrat, ki se označuje kot glamping,
je prostorsko in funkcionalno zaokroženo območje, ki ima
najmanj 5 bivalnih enot butičnega značaja in enotne zunanje podobe, ki so skladno umeščene v naravno okolje in
omogočajo pristen stik z naravo.
(2) Nastanitvene enote glampinga so stalno postavljeni: udobni šotori, lesene hiške na drevesih, brunarice
in druge oblike lesenih hišk, igluji in druge vrste butičnih
stalno postavljenih nastanitvenih enot. Nastanitvene enote
so zgrajene pretežno iz naravnih materialov, s poudarjenimi
značilnostmi avtohtonega lokalnega okolja.
(3) Vsaka glamping enota mora imeti vsaj:
– oskrbo s tekočo pitno vodo,
– udobno enojno ležišče ali dvojno ležišče,
– lastne sanitarije, za katere se smiselno uporabljajo
določbe 10. člena pravilnika,
– možnost ogrevanja,
– teraso ali prostor pred bivalno enoto z možnostjo
sprostitve, ki ima vsaj mizo in toliko vrtnih ali druge oblike
udobne možnosti sedenja, kolikor ima število ležišč,
– dovolj velik prostor, ki zagotavlja mir in intimo.
(4) Glamping nudi:
– različne oblike sproščanja v nastanitvenih enotah ali
izven njih, na primer: bazene, vodne kopeli, savne, masaže,
meditacije, opazovanje narave,
– bližino različnih oblik dejavnosti v naravi, na primer:
sprehajale in pohodne poti, kolesarjenje, vodni športi, adrenalinski športi,
– možnost samostojne priprave hrane ali ponudbo pripravljenih jedi,
– posode za ločeno zbiranje odpadkov.
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– pridobitev ekološkega znaka7 za nastanitvene
obrate (v kolikor so znotraj operacije med upravičene
stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak
za gostinske obrate) ob zaključku projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga
ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
– energetsko izkaznico vsaj razreda B ob zaključku
projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja
projekta,
– nastanitveni obrat mora pridobit ekološki znak
Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega
turizma ob zaključku projekta oziroma najkasneje v roku
enega leta po zaključku projekta,
– nastanitveni obrat mora oblikovati in prijaviti na
odprti poziv Slovenske turistične organizacije za 5-zvezdična doživetja vsaj eno 5-zvezdično doživetje (ali s svojim produktom biti del 5-zvezdičnega doživetju drugega
nosilca) do zaključka projekta oziroma najkasneje v roku
enega leta po zaključku projekta.
14. Za operacijo mora biti priloženo dokazilo o skladnosti investicijske namere s prostorskimi akti občine,
kjer se bo izvajala investicija.
15. Za operacije je izdelana in priložena projektna
in investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16, v nadaljevanju: uredba),
in sicer:
a. Operacije nad vrednostjo 500.000 eurov priložijo
dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program (DIIP);
b. Projekti nad vrednostjo 2,5 mio eurov priložijo
dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).
V primeru, ko gre za operacije zasebnih subjektov,
za katere se uporabljajo pravila državnih pomoči, mora
vloga vsebovati vse bistvene sestavine investicijskih
dokumentov (zgoraj navedeni DIIP, IP, PIZ) iz uredbe.
Zasebni subjekt mora v tem primeru priložiti dokument (npr. poslovni načrt),8 ki bo vseboval bistvene
elemente zgoraj navedenih dokumentov, ni pa potrebno
prilagati DIIP, IP, PIZ.
16. Operacija mora imeti pridobljena vsa ustrezna
dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, upoštevaje,
da:
– mora biti gradbeno dovoljenje pridobljeno v roku
šestih mesecev po prejemu sklepa o sofinanciranju
in predloženo najkasneje do prvega zahtevka za izplačilo. V nasprotnem primeru ministrstvo ne prične
izplačevati javnih sredstev in hkrati odstopi od pogodbe
o sofinanciranju.
– obratovalno dovoljenje mora biti pridobljeno ob
zaključku projekta oziroma najkasneje v roku treh mesecev po zaključku projekta. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva
7
Upoštevani ekološki znaki: EU – EU ECOLABEL, Bio
Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, Ecocamping,
World of Glamping Green, L.E.A.F.
8
Vlagatelji morajo za projekte, katerih skupna vrednost
stroškov projekta je enaka ali presega 500.000,00 eurov,
v poslovni načrt vključiti vsebine, ki jih predpisuje Uredba,
za projekte te velikosti. Poslovni načrt s podrobnim terminski planom mora vsebovati planirane bilance stanja,
izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov vsaj za 5 let
naprej.
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vračilo vseh izplačanih sredstev, vključno z zamudnimi
obrestmi.
17. Za Sklop A: Prijavitelj mora za prijavljeno operacijo priložiti izračun finančne vrzeli investicije.9
Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046, Uredbo (EU)
št. 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom
Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020«.
Finančna vrzel se določi na nivoju celotne vrednosti investicije z DDV (povračljiv DDV se v vrednosti
investicije ne upošteva), pri čemer se upošteva 15-letno
obdobje in 4 % finančna diskontna stopnja. V izračunu
finančne vrzeli je treba jasno prikazati izračun prihodkov
in stroškov. V zadnjem letu se v izračunu upošteva tudi
ostanek vrednosti investicije. Na podlagi upravičenih
stroškov se izračuna finančna vrzel.
18. Prijavitelj se zaveže, da bo kot rezultat operacije posloval tudi izven glavne zimske in letne sezone,
vendar ne manj kot 9 mesecev.
19. Prijavitelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno
konstrukcijo, kar pomeni, da ima na voljo sredstva za
plačilo vseh obveznosti, ki izhajajo iz predmetne operacije. To zajema plačilo obveznosti iz naslova upravičenih
stroškov do zaprošene višine sofinanciranja (v primeru
odobritve pomoči časovno le do trenutka izplačila državne pomoči), za vse upravičene stroške, ki presežejo zaprošeno višino sofinanciranja in tudi neupravičene stroške, vključno z DDV. Pri tem se poleg lastnih sredstev
(lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva
iz naslova tega javnega razpisa.
20. Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova.
Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
21. Nakup osnovnih sredstev je dovoljen le od
tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem. Vsa kupljena
sredstva se morajo amortizirati, vključiti v sredstva podjetja, ki prejme pomoč in ostati povezana s projektom še
najmanj 3 leta v primeru MSP oziroma 5 let v primeru
velikih podjetij.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje minister s sklepom.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje
javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
9
Izračun finančne vrzeli se pripravi v skladu s formulo
A-B=X, pri čemer:
– A so upravičeni stroški investicije,
– B poslovni dobiček, ki predstavlja razliko med diskontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški iz poslovanja
financiranega projekta v ekonomski življenjski dobi predmetne naložbe, kadar je ta razlika pozitivna. Stroški poslovanja
vključujejo stroške, kot so: stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne zajemajo pa stroškov administracije in
stroškov financiranja, če so ti vključeni v pomoč za naložbe,
– X finančna vrzel, ki predstavlja osnovo za dodelitev
maksimalne možne državne pomoči skladno s pogoji tega
razpisa.
Pri pripravi izračuna finančne vrzeli prijavitelj uporablja
4 % diskontno stopnjo in 15 letno ekonomsko življenjsko
dobo.
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Sklop A
Merilo
1.
2.

1.1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

6.

5.1.
5.2.
6.1.

IZVEDLJIVOST OPERACIJE DO KONCA OBDOBJA UPRAVIČENOSTI
DVIG KONKURENČNOSTI
Starost (od začetka obratovanja do oddaje vloge na razpis) obstoječih žičniških naprav
Dvig površine prog žičniških naprav
Povečanje kapacitet žičniških naprav
Pokritost s tehničnim zasneževanjem oziroma visoka nadmorska višina
VZDRŽNOST POSLOVNEGA MODELA PRIJAVITELJA
Število novo ustvarjenih delovnih mest
Dvig dodane vrednosti na zaposlenega glede na povprečje v panogi
TRAJNOST PREDVIDENIH REZULTATOV
Razvoj novih outdoor turističnih produktov za preoblikovanje gorskega centra v celoletnega
gorskega središča za aktivni oddih z vplivom na trajnost predvidenih rezultatov
Zaveza k prijavi 5-zvezdičnega doživetja na poziv STO
TRAJNOSTNO PREOBLIKOVANJE
Okoljska trajnost
Družbena trajnost
DIGITALIZACIJA
Skupaj:

Največje
št. točk
10
32
5
10
12
5
21
6
15
15
10
5
17
10
7
5
100

Sklop B
Merilo
1.
2.

1.1.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.

6.
7.

5.1.
5.2.
6.1.
7.1.

IZVEDLJIVOST OPERACIJE DO KONCA OBDOBJA UPRAVIČENOSTI
DVIG KONKURENČNOSTI
Vzdržnost in trajnost poslovnega modela prijavitelja
Bonitetna ocena prijavitelja – boniteta (finančna) na osnovi podatkov GViN
podjetja Bisnode d.o.o.
Število novo ustvarjenih delovnih mest tri leta po izvedbi investicije)
Povišanje dodane vrednosti na zaposlenega glede na povprečje v panogi SKD dejavnosti
(tri leta po izvedbi investicije)
DVIG KAKOVOSTI TURISTIČNE PONUDBE V TURISTIČNI DESTINACIJI
Vpliv operacije na dvig ravni turistične ponudbe v destinaciji
Raven kakovosti
Pridobljeni znaki kakovosti
Ohranjanje kulturne dediščine – zaščiteni objekti
Trajnost predvidenih rezultatov
OKOLJSKA TRAJNOST
Okoljski standardi
Trajnostna mobilnost
DRUŽBENA TRAJNOST
Sodelovanje lokalne skupnosti
Vlaganja v zaposlene
DIGITALIZACIJA
PROBLEMSKA OBMOČJA
Skupaj:

Za posamezen Sklop A in Sklop B je največje število točk 100. Način uporabe in pomen določenih meril za
ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji v poglavju III. Definicije oziroma pojasnitve pojmov.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 ali več točk. Vloge, ki ne bodo dosegle navedenega praga točk, se bo s sklepom zavrnilo.
Vloge, ki dosežejo prag za sofinanciranje, ministrstvo
razdeli v dve ločeni tabeli, za vsak posamezni sklop
posebej. Razpoložljiva sredstva za posamezni sklop se
vlogam, ki so dosegle prag, dodelijo po vrsti od najvišje

Največje
št. točk
10
24
5
6
13
32
10
7
5
5
5
15
10
5
10
5
5
5
4
100

ocene dalje, na način da se praviloma podpre operacija
do polne višine zaprošene državne pomoči, vendar do
izčrpanja razpoložljivih sredstev.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavitelji, ki so pridobili več točk pri merilu št. 1, nato pri
merilu št. 2, nato pri merilu št. 3, nato pri merilu št. 4,
nato se upošteva čas oddaje vloge. Ministrstvo lahko
pozove prijavitelja, katerega vloga je pri posameznem
sklopu dosegla najmanj minimalni prag za sofinanciranje
in je prva naslednje najboljše ocenjena v tem sklopu,
v primeru, ko predvidena sredstva po tem sklopu ne
zadostujejo za sofinanciranje upravičenih stroškov v ob-
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segu, ki ga je predvidel prijavitelj v svoji vlogi oziroma
v finančni konstrukciji, naj v postavljenem roku prilagodi
oziroma zagotovi zaprto finančno konstrukcijo še razpoložljivim sredstvom tega sklopa. V kolikor prijavitelj
v postavljenem roku na to ne bo pristal ali se v roku ne
bo odzval, lahko ministrstvo, po istem postopku, v okviru
časovnih zmožnosti, ponudi sredstva prijavitelju, ki je
naslednji najbolje ocenjen in je hkrati presegel minimalni
prag, vse v okviru posameznega sklopa. Razpoložljiva
sredstva se lahko razdelijo tudi vlogam iz drugega sklopa v kolikor sredstev znotraj istega sklopa ni bilo mogoče dodeliti prijaviteljem v skladu z zgoraj navedenim
postopkom. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog
ministru v odločanje za vse formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge.
Na enak način se lahko razdelijo naknadna razpoložljiva sredstva, do katerih pride, ko prijavitelj/upravičenec ne podpiše pogodbe o sofinanciranju v postavljenem roku ali do katerih pride zaradi odstopa od pogodb.
V tem primeru se sklep o neizboru (izdan prijaviteljem
zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev) odpravi oziroma razveljavi.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
48.823.529,41 EUR.
Za sklop A je predvideno 30.000.000,00 EUR, za
sklop B je predvideno 18.823.529,41 EUR.
Proračunska postavka
Programsko območje
PN15.1- Spodbujanje odprave posledic
krize v okviru pandemije covid-19
in priprava zelenega, digitalnega in
Celotna Slovenija
odpornega okrevanja gospodarstva –
EU – React-EU
PN 15.1 – 15.1 Spodbujanje odprave
posledic krize v okviru pandemije covid-19
in priprava zelenega, digitalnega in
Celotna Slovenija
odpornega okrevanja gospodarstva –
SLO – React-EU
SKUPAJ
Sredstva EU so namenska sredstva iz virov
React-EU.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunski leti 2022 in 2023.
Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 10. 11. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov je do 10. 11. 2023.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov traja do 31. 12.
2023.
V primeru, da ostane del sredstev na enem sklopu nerazdeljen oziroma so na tem sklopu razpoložljiva
sredstva, pa se le-ta ne razdelijo za vloge v okviru tega
istega sklopa, ministrstvo višino teh sredstev in prerazporeditev na drugega izmed sklopov, objavi na spletni
strani ministrstva.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe
na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi
javni razpis in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom

Leto 2022
28.500.000,00

5.029.411,76
33.529.411,76

Leto 2023

Skupaj

13.000.000,00 41.500.000,00

2.294.117,65

7.323.529,41

15.294.117,65 48.823.529,41

ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od
pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali
prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za
sofinanciranje operacij znaša 85 %:15 %.
8. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo
na osnovi priglašene sheme državne pomoči:
Sklop A: »Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in
108 Pogodbe« – 55. člen uredbe, ki se nanaša na pomoč
za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo,
shema državne pomoči: »Program izvajanja finančnih
spodbud MSP« (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/II,
potrjena z dne 20. 1. 2021)«, trajanje do 31. 12. 2023 (v
nadaljevanju: shema GBER).
Sklop B: »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« št. sheme: BE03-2399245-2015/I in
BE03-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 20. 1.
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2021; trajanje sheme: 31. 12. 2023) (v nadaljevanju:
shema državne pomoči).
9. Upravičeni stroški in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopnimi na spletni strani
http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Upravičenci iz obeh sklopov lahko na podlagi četrtega, petega in šestega odstavka 131. člena
Uredbe 1303/2013/EU v zvezi s 1. točko prvega odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21
– ZIPRS2223) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS,
št. 187/21) za predfinanciranje upravičenih stroškov
podprte operacije uveljavljajo predplačilo pod nasled
njimi pogoji:
– v višini do največ 30 % vrednosti dodeljene državne pomoči,
– uveljavljanje možnosti predplačil in višine predplačil mora biti razvidna iz vloge,
– upravičenec mora zagotoviti ministrstvu brezpogojno bančno garancijo, vnovčljivo na prvi poziv v višini
vrednosti predplačila z veljavnostjo eno leto po zaključku
investicije,
– predplačilo se poračuna do celote najkasneje
z oddanimi zahtevki za izplačilo v letu 2023,
– pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank
v zvezi z izplačilom in poračunom predplačila se uredijo v pogodbi o sofinanciranju oziroma v dodatku k tej
pogodbi.
Upravičenci bodo morali dostaviti ministrstvu zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki
brezpogojne bančne garancije, vnovčljive na prvi poziv
v višini vrednosti dodeljene spodbude z veljavnostjo
eno leto po zaključku investicije (Obrazec 12 razpisne
dokumentacije).
9.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani
s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
Sklop A: V okviru sklopa A se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali
nadgradnjo večnamenske rekreacijske infrastrukture.
Upravičeni stroški za pomoč za naložbe v večnamensko infrastrukturo so stroški naložbe v opredmetena in
neopredmetena sredstva, in sicer:
a) Stroški gradnje žičniške, spremljajoče žičniške
infrastrukture in druge infrastrukture v prestrukturiranje
ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za
aktivni oddih:10
– stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč,
gradbenih in inštalacijskih del (GOI dela), postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih
računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.

10
Druga infrastruktura v prestrukturiranje ponudbe
gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih predstavlja investicije v postavitev ali obnovo infrastrukture za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na
zimsko sezono, in sicer:
– Infrastrukturo za adrenalinske outdoor turistične aktivnosti (zip line, adrenalinske parke, proge za downhill in
gorsko kolesarjenje …)
– Infrastrukturo za ostale outdoor turistične aktivnosti
(ureditev tematskih pohodniških poti in drugih športov) in
doživetja (tematski parki, doživljajski parki …).
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b) Investicije v opremo in druga opredmetena
osnovna sredstva:
– investicije v žičniško infrastrukturo (žičniške naprave, kot so sedežnice, gondole itd.), v spremljajočo
žičniško infrastrukturo (servisni prostori, sanitarije, osvetlitev, info točke itd.), in drugo infrastrukturo v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska
središča za aktivni oddih (glej opombo 10), dobava in
montaža, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih
računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev:
– nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev
drugih neopredmetenih osnovnih sredstev, povezanih
s preoblikovanjem v celoletno gorsko središče za aktivni oddih.
Upravičeni stroški investicij v drugo infrastrukturo
v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna
gorska središča za aktivni oddih (iz opombe št. 10) morajo obsegati vsaj 5 % in ne več kot 20 % celotnih upravičenih stroškov operacije Sklopa A.
Sklop B: V okviru sklopa B se sofinancirajo stroški
za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so
stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, in sicer:
a) Stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture:
– stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč,
gradbenih, inštalacijskih del (GOI dela) in fino-zaključnih del, postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to
skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov
knjiži kot osnovna sredstva.
b) Investicije v opremo in druga opredmetena
osnovna sredstva:
– stroji in oprema v objektu in neposredni okolici
(pripadajoč vrt ali terasa itd.), v kolikor se to skladno
s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot
osnovna sredstva.
c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev:
– nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev
drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Strošek za pripravo vlog na razpis ter strošek za pripravo zahtevkov za sofinanciranje, ni upravičen strošek.
9.2. Načini financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec
dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa uprav
ljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
(http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Dokazovanje upravičenih stroškov mora biti skladu z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 (objavljena na spletni strani https://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:
Sklop A:
Intenzivnost pomoči je določena:
– dovoljena intenzivnosti pomoči temelji na pravilih
iz sheme državne pomoči po 55. členu GBER, pri čemer:
– znesek pomoči za naložbe v športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ne presega razlike
med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek
mehanizma za vračilo sredstev;
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– ter hkrati sofinanciranje znaša do največ 80 %
upravičenih stroškov ob dodatni zahtevi, da je zgornja
meja sofinanciranja do največ 8.000.000,00 EUR.
Sklop B:
Intenzivnost pomoči je za pomoč za naložbe MSP
določena:
– do 20 % upravičenih stroškov v primeru mikro in
malih podjetij in
– do 10 % upravičenih stroškov v primeru srednje
velikih podjetij.
Najvišja višina pomoči v okviru tega razpisa za
Sklop B znaša 2.000.000,00 EUR.
10. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da
se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki
bodo do navedenega roka priporočeno oddane na pošti.
Upošteval se bo datum razviden iz poštnega žiga, odtis
njenega na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši
od roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne
bo razviden datum na poštnem žigu velja datum, vpisan
na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne
sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. Vloga na
razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo na
sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– Vloga – naslov javnega razpisa«, in s polnim nazivom
in naslovom prijavitelja.
11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek
in način izbora
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje
vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana, najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi
z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh
ministrstva:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Vloge, ki bodo oddane po roku za predložitev vlog,
neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge
se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in
vrnjene prijaviteljem.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki
se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki
jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili
za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne,
formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna
zavrne.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 90 dni od dne odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od
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prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prijavitelj lahko sam umakne vlogo za pridobitev sredstev do
pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge, se
lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa
pogodb o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
13. Spremljanje in evidentiranje operacije: v skladu
s 125. členom Uredbe št. 1303/2013/EU morajo upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju operacij,
za katere se povračajo upravičeni in dejansko nastali
izdatki, voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo, ne
glede na nacionalna računovodska pravila.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115.
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na
področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in
spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo, ter
zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe
1303/2013/EU.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU je
upravičenec dolžan voditi in spremljati operacijo na računovodsko ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni
računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo,
tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za
operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni
računovodski kodi, iz svojih knjig ne more ločeno izpisati
evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi
zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi
druge pomožne knjige.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja,
organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih
slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
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operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo in ostali nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu
brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati
skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov
in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih
možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti
v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1
ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Skladno s tem velja, da je upravljavec osebnih podatkov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-33-11, spletna stran: http://www.mgrt.gov.si/, ki ga predstavlja minister Zdravko Počivalšek, elektronski naslov pooblaščene
osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo.mgrt@gov.si.
Več o varstvu osebnih podatkov, namenu njihove
obdelave, roku njihove hrambe, o posredovanju podatkov
tretjim osebam, o pravicah posameznikov, na katere se
informacije nanašajo in o drugih sorodnih informacijah
oziroma zavezah ministrstva v zvezi s tem, je navedeno
v Obrazcu 11 razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14,
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki
niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do
sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagota-
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vljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije
še tri leta po zaključku operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije)
bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in
bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
Kazalniki in dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno
zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v poglavju IV razpisne dokumentacije
(točka 3. Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se
ocena znižala pod prag sofinanciranja operacij, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev nerealiziranih aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU. Če v petih letih oziroma v primeru MSP
v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu
nastopi, karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi
s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali
izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene
listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od
pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
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operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: v kolikor se
ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla
maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene
intenzivnosti ali znesek pomoči, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska
sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma
po shemi pomoči COVID na področju vračanja državnih
pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca
do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje
izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
25. Dodatne informacije
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na naslov gp.mgrt@gov.si najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni
dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem,
da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna
vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori
bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov
in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija
in programskega območja Kohezijska regija zahodna
Slovenija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.
Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih
procesov gospodarstva,
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega
financiranja, ki se kaže predvsem v:
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– nižjih zavarovalnih zahtevah.
3. Viri financiranja
Finančni instrument mikrokrediti se financira:
a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada
za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih, v vlogi upravljalca
sklad skladov, upravlja SID Banka in
b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca
finančnega instrumenta.
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 15.000.000 EUR, in
sicer:
– za programsko območje Kohezijske regije Vzhod
ne Slovenije v višini 6.375.000 EUR in
– za programsko območje Kohezijske regije Zahod
ne Slovenije v višini 8.625.000 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno
odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega
podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec),
ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega
podjetja,
b) je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah –
ZGD-11 oziroma zadruga, ki je ustanovljena in deluje po
Zakonu o zadrugah – ZZad;2
c) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega
za polni delovni čas;3

Ob-3710/21
Javni razpis
P7 2021 – Mikrokrediti
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjet
ništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in
srednje velika podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim

1
Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB z nadaljnjimi
spremembami.
2
Uradni list RS, št. 97/09 – UPB z nadaljnjimi spremembami.
3
143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni
delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih
razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem
dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal
polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan
za polni delovni čas.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
d) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani
odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist
izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);
e) mora dati podatke in pojasnila, ki jih Sklad lahko
dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
f) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko
najmanj šest mesecev;
g) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
h) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
za načrtovane upravičene stroške;
i) je financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko
upravičeno;4
j) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno
v nadaljevanju javnega razpisa;
k) na dan oddaje vloge, vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki
jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več); šteje
se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje
obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
l) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17);
m) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
n) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15
– ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje
države;
o) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike
Sklada, s področja upravljanja tveganj.
Za opredelitev velikosti v mikro, malo ali srednje
veliko podjetje se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe
Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem,
da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali
povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov
in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih
računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje
vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu
z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih
okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme

4
Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek
upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.
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prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevred
notenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala
iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz
prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od nasled
njih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih
deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo
registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja
področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni
list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05: Pridobivanje premoga,
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in
mehkužcev,
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s tobačnimi izdelki,
– G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L: Poslovanje z nepremičninami,
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
– M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in
poslovno svetovanje,
– R 92: Prirejanje iger na srečo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene
dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov
oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne
igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi
živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega sveta za
zaščito vretenčarjev«, ki se uporabljajo v poskusne in
ostale znanstvene namene;
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma
so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS;
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d) letališke infrastrukture, razen če so povezane
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva
na okolje;
e) naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi
2003/87/ES.5
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje;
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem
načrtovanih, prihodkov po kupcih/poslovnih modelov
v vlogi,
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti,6
d) imeti predvideno poslovanje z dobičkom, in sicer:
– v obdobju od leta 2022 do 2024;
e) imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok, in
sicer:
– v obdobju od leta 2022 do 2024.
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.
Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do
6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe
ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA
(spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a.
(fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan
črpanja kredita.
Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene
stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi
vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno
kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve
kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja.7
Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ
6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po

UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32–46
Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi
primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot
povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane
vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot
razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo
izboljšanje.
7
Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med
upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti
iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev
(sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
5
6
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odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni
omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino
25.000,00 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki
iz in na plačo oziroma za s.p-je prispevke za socialno
varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
stroški prehrane med delom),
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za
cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po
tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju
na osnovi že plačanih obveznosti.
Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih
kreditov kreditojemalca.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki
so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7 2021
– Mikrokrediti« (dostopen na ePortalu Sklada) z:
– vprašalnikom za ugotavljanje politične izpostav
ljenosti osebe;
– vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo;
– pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri
FURS.
(2) Obvezne priloge:
a) računovodski izkazi za leto 2020 v originalni obliki, ki so bili uradno oddani na AJPES;
b) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali
eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske
družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi
letnega poročila za leto 2020.
(3) Dodatna dokazila:
a) revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega
letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani
AJPES.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen
s pozivom na dopolnitev preko ePortala Slovenskega
podjetniškega sklada. Pri tem pa velja, da lahko dopolni
le točko 2 a), 2 b) in 3 a).
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 delovna
dneva) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na
ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot
nepopolna zavrže.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot
neustrezne zavrnejo.
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Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada
https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:
20. 1. 2022 do 14. ure,
10. 2. 2022 do 14. ure,
1. 3. 2022 do 14. ure.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal
Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.
Javni razpis bo odprt do 1. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 1. 3. 2022, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega
sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 14. uri na
zadnji dan prijavnega roka 1. 3. 2022 ali po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih
dni od navedenega roka za oddajo vlog ob upoštevanju,
da je na posamezni prijavni rok oddanih maksimalno
250 vlog. V primeru večjega števila vlog se rok za obravnavo vlog sorazmerno podaljša. Čas obravnave prvega
odpiranja vpliva tudi na vsa nadaljnja odpiranja.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje
kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON
(AJPES),
(3) Lastna udeležba pri nakupu opreme,
(4) Finančni kazalniki:
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) Mikrokredit / čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL) / mikrokredit,
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja
– EBITDA.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem
»III. Merila za izbor«.
Pri obravnavi in točkovanju vloge po merilih, lahko
Sklad od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo
vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk,
poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
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Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge
v primeru nerealiziranih že odobrenih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do
projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število
točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge,
ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim
redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni
limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.
V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlagateljev pridobi enako število točk bodo imele prednost
vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se
sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
Sklad pri ocenjevanju oziroma odobravanju vlog
kreditojemalcev ne ravna diskriminatorno in posameznega kreditojemalca ocenjuje izključno v skladu z merili
za izbor in ne glede na njegovo narodnost, spol, politično pripadnost, invalidnost oziroma posebne potrebe,
izbrano religijo ali spolno usmerjenost.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali
neodobritvi mikrokredita. V primeru, da je oddanih vlog
na posamezni prijavni rok več kot 250, se rok obravnave
sorazmerno podaljša. Čas obravnave prvega odpiranja
vpliva tudi na vsa nadaljnja odpiranja.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s kreditojemalcem digitalno podpisal
kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec
vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe s prilogami.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu
Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88,
02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, državna
pomoč
13.1 Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjet
niškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021
(sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3 dne 22. 12.
2020), s spremembami in dopolnitvami (sklep Vlade RS
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št. 47602-30/2020/6 dne 30. 3. 2021, sklep Vlade RS
št. 47602-30/2020/9 dne 29. 6. 2021),
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje
finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP
(2014–2020)« za Vzhod št. 50-62111/18,
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje
finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP
(2014–2020)« za Zahod št. 50-62121/18,
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
Evropske unije L 352/1).
13.2 Državna pomoč
Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa,
ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ter sheme pomoči de
minimis, priglašene ministrstvu, pristojnemu za finance
(št. priglasitve M003-5665493-2018). Predvideno trajanje sheme sovpada z obdobjem veljavnosti Uredbe
Komisije.
Če je obrestna mera, ki vključuje vse običajne stroške (provizije, nadomestila), vezane na odobritev in
spremljanje kredita, ob odobritvi kredita nižja od ekvivalenta tržne obrestne mere,8 se kredit obravnava kot
pomoč de minimis.
Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena kreditojemalcu z dnem odobritve kredita (datum sklepa). Sklad
s kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o višini in
dnevu dodelitve pomoči de minimis.
Višina pomoči de minimis, skupaj z drugo pomočjo
de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani dajalcev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji v predhodnih dveh proračunskih letih in tekočem proračunskem
letu, glede na leto odobritve kredita, ne sme preseči
200.000 evrov oziroma 100.000 evrov,9 če kreditojemalec deluje v komercialnem cestnem prevozu tovora.
14. Odložilni pogoj: sredstva javnega razpisa se
lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani SID banke (skladno
s sklenjenim Okvirnim finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP
(2014–2020)« za Vzhod št. 50-62111/18 in Okvirnim
finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP (2014–2020)« za
Zahod št. 50-62121/18«.
15. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-

8
Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno
obrestno mero, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije
o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer
in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008 str. 6)
9
Če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, se za druge dejavnosti
lahko uporablja zgornja meja 200.000 evrov, v kolikor kreditojemalec skladno z računovodskimi standardi vodi ločene
računovodske izkaze za dejavnost komercialnega cestnega
prevoza tovora.
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ve 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi
osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, splet
na stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta:
gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska
številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo
končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva,
nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika:
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva
prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri
Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve
pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU
– EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-3711/21
Javni razpis
P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev
posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjet
ništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta
Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit
Sklada.
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni
Covid 19 na gospodarstvo.
Cilji javnega razpisa so:
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega
financiranja, ki se kaže predvsem v:
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– brezobrestnem kreditu,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– nižjih zavarovalnih zahtevah,
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
– omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja
po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja
prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši
in hitrejši postopek pridobitve kredita),
– »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
– ohranitev delovnih mest.
3. Viri financiranja
Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada.
Skupni razpoložljivi znesek je v višini
10.800.000 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot
pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki,1 zadruge in zavodi,
ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske
družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;
b) ima status mikro, malega ali srednje velikega
podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;
c) je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah –
ZGD-12 oziroma zadruga, ki je ustanovljena in deluje po
Zakonu o zadrugah – ZZad;3
d) imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni
čas.4 Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo
o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na
mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa
se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti
pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje;
e) mora dati podatke in pojasnila, ki jih Sklad lahko
dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
f) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani
odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist
izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);
g) imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2020 z oceno vsaj SB8;5
h) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko
najmanj šest mesecev;

1
Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne
knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži
letno poročilo na AJPES.
2
Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB z nadaljnjimi
spremembami.
3
Uradni list RS, št. 97/09 – UPB z nadaljnjimi spremembami.
4
143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni
delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona
o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas,
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi
o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja,
kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnih
podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu
šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana
za polni delovni čas.
5
Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena
SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
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i) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
j) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
za načrtovane upravičene stroške;
k) je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa
COVID 19. To se izkazuje v znižanju čistih prihodkov,
ki je razviden iz Javno objavljenih podatkov letnega
poročila (AJPES) – Izkaz poslovnega izida 2020/2019);
l) je financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko
upravičeno;6
m) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno
v nadaljevanju javnega razpisa;
n) na dan oddaje vloge, ne sme imeti neporavnanih
zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu
z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni
organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, da vlagatelj, ki
je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega
leta do dne oddaje vloge;
o) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
(Uradni list RS, št. 5/17);
p) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
q) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena
globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;
r) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
2010/787/EU;
s) kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi;
t) da med vlagateljem in MGRT, Slovenskim podjetniškim skladom, Javno agencijo Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenskim regionalno razvojnim
skladom niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri
povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom
oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih
obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga;
u) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
v) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike
Sklada, s področja upravljanja tveganj.
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede,
skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti

6
Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek
upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.
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– SKD2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS,
št. 17/08):
– I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
– I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih
nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
– I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;
– I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
– N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj;
– R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
– H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za
prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih
prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).
Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/MSP.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem,
da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali
povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov
in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih
računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje
vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu
z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih
okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi
izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od nasled
njih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih
članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme
prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevred
notenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do
vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene
dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov
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oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne
igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi
živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta
za zaščito vretenčarjev«, ki se uporabljajo v poskusne
in ostale znanstvene namene;
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma
so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS;
d) letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev
ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva na okolje;
e) naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi
2003/87/ES,7
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za likvidnostni kredit, mora
izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem
načrtovanih, prihodkov po kupcih /poslovnih modelov
v vlogi,
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti,8
d) imeti v obdobju od leta 2022 do 2024 predvideno
poslovanje z dobičkom,
e) imeti v obdobju od leta 2022 do 2024 realno načrtovan pozitivni denarni tok.
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji
znesek kredita znaša 50.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.
Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja
od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za
črpanje kredita.
Obrestna mera: je 0 % in predstavlja brezobrestno
posojilo in je enaka efektivni obrestni meri.9
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan
črpanja kredita.
Zavarovanje kredita:
a) za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR:
5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo
in nalogom za plačilo menice;
b) za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR:
5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo

UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32–46
Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi
primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot
povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane
vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot
razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo
izboljšanje.
9
Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna
mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita,
roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti,
realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih
stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec.
7
8
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in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa
(strošek notarja plača kreditojemalec).
Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil. Kreditojemalec
nosi stroške notarja za sklenitev kreditne pogodbe nad
25.000 € v obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene
stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi
vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno
kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve
kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Kredit se odobri za upravičene stroške projekta,
nastale od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 in se ustrezno
prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja.10
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni
omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino
50.000 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki
iz in na plačo oziroma za s.p-je prispevke za socialno
varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
stroški prehrane med delom),
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za
cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po
tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju
na osnovi že plačanih obveznosti.
Kredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov
in leasing pogodb kreditojemalca.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje
P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije Covid 19 na gospodarstvo« (dostopen na ePortalu
Sklada) z:
– vprašalnikom za ugotavljanje politične izpostav
ljenosti osebe,
10
Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med
upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti
iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev
(sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
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– vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo,
– izjava PAN EGF,
– pooblastilom za potrebe preverjanja podatkov pri
FURS.
(2) Obvezne priloge:
a) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali
eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske
družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode, na
podlagi letnega poročila za leto 2020.
(3) Dodatna dokazila:
a) revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega
letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani
AJPES.
b) podjetje, z registrirano glavno dejavnostjo
H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
mora priložiti licenco za prevoz potnikov in dokazilo, da
je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS
ali registru licenc pri OZS.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen
s pozivom na dopolnitev preko ePortala Slovenskega
podjetniškega sklada. Pri tem pa velja, da lahko dopolni
le točko 2 a), 3 a) in 3b).
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 delovna
dneva) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na
ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot
nepopolna zavrže.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot
neustrezne zavrnejo.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada
https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo
vlog s prilogami na ePortal Sklada:
25. 1. 2022 do 14. ure,
25. 2. 2022 do 14. ure,
25. 3. 2022 do 14. ure.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na
ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen
prijavni rok.
Javni razpis bo odprt do 25. 3. 2022 oziroma do
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana
sredstva porabljena pred 25. 3. 2022, bo Sklad objavil
zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjet
niškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem
Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 14. uri na
zadnji dan prijavnega roka 25. 3. 2022 ali po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih
dni od navedenega roka za oddajo vlog ob upoštevanju,
da je na posamezni prijavni rok oddanih maksimalno
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250 vlog. V primeru večjega števila vlog se rok za obravnavo vlog sorazmerno podaljša. Čas obravnave prvega
odpiranja vpliva tudi na vsa nadaljnja odpiranja.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje
kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON
(AJPES),
(3) Finančni kazalniki:
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) Kredit / čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL) / kredit,
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja
– EBITDA.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem
»III. Merila za izbor«.
Pri obravnavi in točkovanju vloge po merilih, lahko
Komisija Sklada za dodelitev sredstev od vlagatelja
zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano
na vlagatelja in vlogo.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk,
poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge
v primeru nerealiziranih že odobrenih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do
projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število
točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge,
ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim
redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni
limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
Sklad pri ocenjevanju oziroma odobravanju vlog
kreditojemalcev ne ravna diskriminatorno in posameznega kreditojemalca ocenjuje izključno v skladu z merili
za izbor in ne glede na njegovo narodnost, spol, politično pripadnost, invalidnost oziroma posebne potrebe,
izbrano religijo ali spolno usmerjenost.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali
neodobritvi mikrokredita. V primeru, da je oddanih vlog
na posamezni prijavni rok več kot 250, se rok obravnave
sorazmerno podaljša. Čas obravnave prvega odpiranja
vpliva tudi na vsa nadaljnja odpiranja.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi kredita
Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi kredita bo
Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno pogodbo in
uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec
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vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe s prilogami.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu
Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88,
02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, državna
pomoč
13.1 Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021
(sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3 dne 22. 12.
2020), s spremembami in dopolnitvami (sklep Vlade RS
št. 47602-30/2020/6 dne 30. 3. 2021, sklep Vlade RS
št. 47602-30/2020/9 dne 29. 6. 2021),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20,
15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21 – ZIPRS2223),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Zakona o interventnih ukrepih za pomoči pri omilitvi
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE,
Uradni list RS, št. 203/20 z dne 30. 12. 2020),
»103. člen zakona določa, da se v proračunu Republike Slovenije zagotovijo finančna sredstva za hitre
in zelo ugodne likvidnostne kredite preko Slovenskega
podjetniškega sklada mikro, malim in srednje velikim
podjetjem, ki so v krizi najbolj prizadeta, in ki se lahko
hitro odzovejo na potrebe trga. V skladu s tem členom
se bodo s krediti podprle tudi turistične agencije, ki bodo
morale sredi leta 2021, ko bo prišlo do unovčitve turističnih vrednotnic, vračati sredstva potrošnikom.«
– Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20
– ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
Evropske unije L 352/1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU)
št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020),
– Sklepa Vlade RS št. 47602-6/2021/3 o povečanju
namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov, sprejet 31. 3. 2021,
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– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020
(št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015) s spremembami
in dopolnitvami,
– Pogodbe št. 1/2021-AM o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije COVID 19, sklenjene med
MGRT in Skladom ter sklenjen Dodatek št. 1 k pogodbi
št. 1/2021-AM,
– Produkt P7C-2 2021 COVID v obliki Javnega
razpisa, se izvaja na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
št. 302-4/2021/74 z dne 24. 12. 2021.
13.2 Državna pomoč de minimis
Kredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima
status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013
ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance,
Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve
M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da
je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do
njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju –
končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis,
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prevozu.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
V skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1),
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni
dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
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Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji katerih vloge bodo odobrene morajo:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od
datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan
zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.
13.3. Državna pomoč PAN EGF
Poroštvo Pan EGF predstavlja državno pomoč za
odpravljanje resne motnje v gospodarstvu po oddelku
3.1 Sporočila Komisije, podeljene na podlagi veljavne
sheme pomoči »Pan-European Guarantee Fund in response to COVID-19«.
Državna pomoč je dodeljena na podlagi odločbe
Komisije s številko C (2020) 9237, z dne 14. decembra 2020 in sprememb odločbe Komisije C(2021) 2783
z dne 16. aprila 2021.
Višina Pan EGF državne pomoči je enaka višini
odobrenih sredstev pomnožena z višino poroštva Pan
EGF (70 %).
Seštevek vseh prejetih državnih pomoči ne sme
preseči 1,8 mio EUR.
14. Poroštvo Pan EGF
Sklad je dne 19. 10. 2021 podpisal garancijski sporazum z Evropskim investicijskim skladom (v nadaljevanju: EIF) v okviru Panevropskega garancijskega sklada
(v nadaljevanju: Pan EGF).
Produkt je upravičen do poroštva Pan EGF, ki ga
izvaja EIF s finančno podporo držav članic, ki prispevajo
v Pan EGF.
Prenos koristi poroštva Pan EGF na prijavitelja:
– 0 % obrestna mera,
– brez dodatnih stroškov odobritve in vodenja kredita,
– brez plačevanja provizije Pan EGF za prijavitelja.
15. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi
osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, splet
na stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta:
gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska
številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo
končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva,
nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
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Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva
prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri
Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od
zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo posredovali in javno objav
ljali v institucijah EU – EIF, EIB, EK in/ali drugim ustreznim strankam za namen poroštva Pan EGF, in sicer:
(a) naziv kreditojemalca in namen kredita po tej
pogodbi,
(b) višina kredita po tej pogodbi,
(c) država ustanovitve kreditojemalca,
(d) statistična regija (NUTS 2) kreditojemalca ter
(e) vrsta prejete finančne podpore (kredit).
(f) v primeru, kadar je končni znesek pogodbe manjši od 100.000,00 EUR in je kreditojemalec registriran kot
samostojni podjetnik (s.p.), se njegovi podatki iz zgornjih
alinej ne bodo javno objavljali.
EIF bo z osebnimi podatki končnih prejemnikov
ravnal skladno z Izjavo varstvu podatkov končnega pre-

Znesek v EUR
6.274.418

Iz postavke za leto
2021

Oblika sredstev
Posojilo

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Izboljšanje cestne infrastrukture,
– Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture,
– Obnova socialne in športno turistične infrastrukture,
– Izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture,
– Izboljšanje gospodarskega razvoja,
– Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
so sledeča:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,

jemnika: http://www.eif.org/attachements/processingof-final-recipients-personaldata.pdf.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 0301-2/2021-SRRS-2

Ob-3733/21

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju
Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE),
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis
SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega
in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne
27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19),
Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni
list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koeficienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe
o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list
RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20) objavlja
drugi javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 6.274.418 EUR, kot
sledi v nadaljevanju

Sredstva Sklada

Vir sredstev
Slovenski regionalno razvojni sklad

– seznam prilog,
– predlogo opisa projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki
so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge.
Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi
oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad
in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo,
razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno
odstopil od vloge.
3. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
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4. Vlagatelj lahko na javnem razpisu zaprosi za
sofinanciranje Sklada pri posameznem projektu ali projektno sofinanciranje za več projektov. Vlagatelj zaprošeno vrsto sofinanciranja opredeli v prijavi. Za potrebe
javnega razpisa se termin projekt smiselno uporablja
tako za sofinanciranje posameznega projekta kot tudi
projektnega financiranja za več projektov.
5. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
6. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
7. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada,
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni
upravičen do spodbude.
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan
31. 12. 2020.
9. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti
pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor
navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da
za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
10. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega
projekta.
11. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko
zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu C1 – Lokalna in regionalna javna infrastruktura
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu C1
– Občine v Republiki Sloveniji.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu C1
– 84.11 Splošna dejavnost javne uprave.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu C1
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu C1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2020.
2.2.6 Stroški po podprogramu C1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov posameznega
projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. Delež
sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) ne
sme presegati 50 % celotnega projekta oziroma 100 %
upravičenega projekta brez DDV, delež sredstev iz EIB
skupaj s sredstvi EU pa ne sme presegati 90 % stroškov
v primeru Vzhodne kohezijske regije oziroma 70 % v primeru Zahodne kohezijske regije.
Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta, so:
Nakup objektov javne infrastrukture
Gradnja objektov javne infrastrukture
Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture
Nova oprema
Novi delovni stroji
Prevozna sredstva
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenosti stroškov in črpanju, ki so objavljena na www.srrs.si.

Št.

209 / 31. 12. 2021 /

Stran

2989

2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu C1
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je
40.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa
4.000.000 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov posameznega projekta je 40.000 EUR. Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu C1
1. Obrestna mera je lahko:
– fiksna v razponu med 0,52 % in 2,14 % letno in je
odvisna od Skladove ocene ali
– spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50 % do 1,66 % letno, ki je odvisen od Skladove ocene.
Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj
uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 60 mesecev
moratorija. Moratorij ne sme presegati koledarskega leta
zaključka projekta.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo
vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot
60 mesecev. V kolikor vlagatelj moratorij skrajša oziroma se mu odpove, mora biti črpanje celotnega posojila
izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu C1
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe bo Sklad preverjal realizacijo
izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Izboljšanje cestne infrastrukture
– Rekonstrukcija cestne infrastrukture, Ureditev
obcestnega prostora, Prometna signalizacija in prometna oprema itd.
– za ukrep Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture
– Investicije v vodno omrežje, Investicije v kanalizacijski sistem, Izgradnja čistilne naprave itd.
– za ukrep Izboljšanje socialne in športno turistične
infrastrukture
– Nakup objekta/nepremičnine.
– za ukrep Obnova socialne in športno turistične
infrastrukture
– Obnova vrtca, Obnova šole, Obnova doma starejših občanov itd.
– za ukrep Izgradnja socialne in športno turistične
infrastrukture
– Izgradnja vrtca, Izgradnja šole, Izgradnja doma
starejših občanov itd.
– za ukrep Izboljšanje gospodarskega razvoja
– Nakup objekta/nepremičnine, Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in konkurenčnost itd.
– za ukrep Izgradnja ali posodobitev informacijske
komunikacijske tehnologije
– Izgradnja/nadgradnja širokopasovnih omrežnih
povezav.
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2.3 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano z 10 bianco menicami, skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila,
v nasprotnem primeru bo morala biti pogodba podpisana
s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko
overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
4. Pred sklepanjem pogodbe mora vlagatelj pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju
v letu črpanja, skladno z veljavnim Zakonom o javnih
financah in Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja
k zadolževanju občin.
5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem
spodbud so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku
o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen
na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Črpanje sredstev mora biti izvedeno v letu, za
katerega je vlagatelj pridobil soglasje k zadolžitvi.
2. Rok za črpanje sredstev najkasneje do 31. 12.
2023 ter ne sme presegati koledarskega leta zaključka
projekta.
3. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za
črpanje, ki so objavljena na www.srrs.si, in se izvede na
podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati
najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi
o odobritvi sredstev in pogodbi. Projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge in hkrati ne sme trajati več kot
5 let. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu
je do 31. 12. 2027.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma pridobitev uporabnega
dovoljenja oziroma drugega ustreznega dovoljenja o zaključku projekta.
3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku
projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu s popisom dokazil o namenski rabi posojila Sklada
v skladu z navodili Sklada za poročanje, ki so objavljena
na www.srrs.si.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca
(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno
s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava
vlagatelja,
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jekt:

– poslovno dokumentacijo za vsak posamezen pro-

– dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP), skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta,
– investicijski program (IP), skupaj s sklepom
o potrditvi dokumenta,
– opis projekta (občine), na predlogi Sklada, ki je
zbiren za vse projekte.
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so
odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso
obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi
točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni
del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije
»e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno
z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma
do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma
po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk,
po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 25 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za
obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo
imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada
k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni
dan po oddaji vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem
redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko
glede na datum dospelosti, do porabe sredstev.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv
za dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.
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3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega
z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve,
velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka,
v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko
aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov
Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje
dopolnitev.
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede
popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati
ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi
sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število
točk.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali
več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk,
bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno,
Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala
odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev,
ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge
vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno
500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v vrednosti nad
500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja soglašati tudi Nadzorni sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno
vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži
neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33,

Znesek v EUR
6.727.985,00

Iz postavke za leto
2021

Oblika sredstev
Posojilo
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1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za
ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje s strani
vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 3021-7/2021-SRRS-2

Ob-3734/21

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju
Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE),
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis
SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega
in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne
27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19),
Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15, 46/19), Uredbe
o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00, 93/05), Uredbe o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list
RS, št. 56/11), Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C,
60/17, 82/20), Koeficienta razvitosti občin za leto 2020
in 2021, Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17,
101/20), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6.
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU)
št. 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in
108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39) (v
nadaljevanju Uredba o skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči »de minimis« (Uradni list L 352, z dne 24. 12.
2013, str. 1 in št. 215, z dne 7. 7. 2020, str. 3) (v nadaljevanju Uredba »de minimis« za gospodarstvo) objavlja
drugi javni razpis
– posojila za investicijske projekte
v gospodarstvu – B1
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 6.727.985,00 EUR, kot
sledi v nadaljevanju

Sredstva Sklada

Vir sredstev
Slovenski regionalno razvojni sklad

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
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– spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza
naslednjemu ukrepu:
– Pozitivni učinek na konkurenčnost,
– Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe
virov,
– Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
so sledeča:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,
– seznam prilog,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
2. Razpisni pogoji
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede
oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo
potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije
e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem in sprejemanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad
odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan
vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne
pogodbe.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov
za leto 2020, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor
finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi. Ne glede na predhodne navedbe,
mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze za
leto 2021.
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in
zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta,
takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
6. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo,
razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno
odstopil od vloge.
7. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno,
določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si,
najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne iz
sistema Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam
pridobiti pri ponudniku sistema Ebonitete.si.
9. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna
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dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini,
v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno
najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
11. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v
višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni
subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta
namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila
vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
12. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
13. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada,
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni
upravičen do spodbude.
14. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega
premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na
dan 31. 12. 2020.
15. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti
pravnomočno gradbeno dovoljenje. V kolikor navedenega dovoljenja ne potrebuje, mora podati izjavo, da za
izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
16. Vlagatelj mora imeti delež skupnega kapitala v letu 2020 v obveznosti do virov sredstev večji od
15,00 %.
17. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da
je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih
pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot
25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem
se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega
reda in tudi lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega
dednega reda).
18. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
19. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku
finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile
v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16
– odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl.
US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
20. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.
21. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS,
št. 5/17) ter Uredba o skupinskih izjemah, (2) v postopku
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pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to
pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma
je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju
navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi.
22. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega
projekta.
23. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko
zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu B1.3 – Projekti v gospodarstvu – po in izven pravil državne pomoči
V primeru dodelitve sredstev po shemi državne pomoči se uporablja shema de minimis:
– M001-5940117-2015/I z dne 11. 1. 2021.
Pogoji po podprogramu B1.3
1. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama Priloge I člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske
unije, 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, – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
2. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
3. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
4. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge imeti na
upravičenem območju registrirano dejavnost na sedežu
podjetja ali poslovni enoti oziroma podružnici. V kolikor
se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote
oziroma podružnice, mora vlagatelj registrirati poslovno
enoto oziroma podružnico najkasneje do vložitve prvega
zahtevka za črpanje sredstev, razen v primeru, da se
projekt nanaša na novogradnjo, mora vlagatelj registracijo realizirati do zaključka projekta oziroma v primeru
novogradnje do zaključka projekta.
5. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
6. 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 pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne
okoliščine vsakega primera po posameznih uredbah.
7. Pomoč »de minimis« se lahko kumulira s pomočjo, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis«
do ustrezne zgornje meje, opredeljene v posamezni
uredbi »de minimis«.
8. Skupni znesek pomoči »de minimis« odobrenemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR
(za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu pa 100.000 EUR) v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne
glede na obliko sredstev in namen pomoči. Opredelitev enotnega podjetja je določena v Uredbi Komisije
(EU) št. 1407/2013 za pomoč »de minimis«. V kolikor
je vlagatelj in/ali katerokoli podjetje, ki spada v enotno
podjetje, že prejemnik pomoči, se o prejemu le-te opredli
v elektronskem prijavnem obrazcu. V kolikor pa vlagatelj
in/ali katerokoli podjetje, ki spada v enotno podjetje, še
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ni prejemnik pomoči, to izjavi z okviru izjave, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu B1.3
Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani:
– v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17,
22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), kot:
a) pravna oseba,
– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba,
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba,
– komanditna delniška družba,
– evropska delniška družba.
b) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost.
– v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS,
št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), kot:
– zadruga.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 1. 1. 2018.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu B1.3
– Mikro
– Mala
– Srednja
– Velika
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati
podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh
podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja,
ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb
z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu B1.3
Vse dejavnosti po SKD, razen
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 02 Gozdarstvo,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in
socialna politika skupnosti,
– 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno
skupnost,
– 94 Dejavnost članskih organizacij,
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– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu B1.3
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu B1.3
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 7. 2021.
2.2.6 Stroški po podprogramu B1.3
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 85,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar
se ne všteva DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati
najmanj 15,00 %, ki ne smejo vključevati javnih sredstev.
Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno)
in/ali EU ne sme presegati 100 % upravičenega projekta
brez DDV oziroma skupno 12,5 mio EUR.
Upravičeni stroški projekta so lahko:
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih
zgradb/drugih poslovnih prostorov
Nova oprema in delovni stroji
Rabljena oprema in delovni stroji, ki niso starejši
od 1. 1. 2018
Neopredmetena sredstva
Stroški materiala in blaga (do največ 20 % upravičene vrednosti projekta)
Stroški plač in povračil v zvezi z delom (do največ
20 % upravičene vrednosti projekta).
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenosti stroškov in črpanju, ki so objavljena v na spletni strani Sklada www.srrs.si.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.3
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je
100.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev
pa 1.000.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je
117.647,06 EUR. Celotni stroški posameznega projekta
ne smejo presegati 25,0 mio EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu B1.3
1. Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + pribitek
od 0,61 % do 3,64 % letno, ki je odvisen od Skladove
ocene in od pogojev dopustnega financiranja vlagatelja
oziroma projekta po pravilu de minimis.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj
uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Glavnica posojila se vrača mesečno.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila je do 120 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev, z upoštevanjem pogojev sheme de minimis.
– Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku
projekta.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in/ali skupno dobo vračanja posojila skrajša, vendar le-ta ne more znašati manj
kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor vlagatelj moratorij skrajša oziroma se mu odpove, mora biti
črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu,
v katerem zapade prvi obrok.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu B1.3
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se
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sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo
izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Pozitivni učinek na konkurenčnost
– Povečanje produktivnosti,
– Posodobitev tehnologije,
– Posodobitev proizvodov/storitev,
– Izboljšanje trženjskih pristopov,
– Vzpostavitev nove poslovne enote.
– za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti
– Povečanje števila zaposlenih,
– Ohranitev števila zaposlenih.
– za ukrep Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite
rabe virov
– Emisijska produktivnost,
– Energetska produktivnost,
– Snovna produktivnost,
– Vodna produktivnost.
– za ukrep Spodbujanje naložb podjetij v raziskave
in inovacije
– Razvoj inovacij.
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi
vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do
Sklada (v nadaljevanju ocena) v skladu s kriteriji, kot
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo
Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost
izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad
vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v Razpisni dokumentaciji; Navodila za zavarovanje
– Oblike zavarovanja, kjer so tabelarično prikazane,
skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja,
izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.
Možne oblike zavarovanja spodbud so:
– zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno
mesto,
– zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno
mesto,
– zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
– zavarovalna polica,
– depozit oziroma bančna vloga,
– bančna garancija oziroma nepreklicna garancija
na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke
države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
– poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih
oseb.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih
zavarovanja, ki so objavljena v okviru razpisne dokumentacije.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila,
v nasprotnem primeru bo morala biti pogodba podpisana
s strani zakonitega zastopnika ali njegovega poobla-
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ščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko
overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki,
glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 60 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem
spodbud so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku
o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen
na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12.
2023 ter ne sme presegati roka zaključka projekta.
2. Črpanje sredstev je v mesečnih tranšah in mora
biti skladno z Navodili za črpanje, ki so objavljena na
www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih
dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi
o odobritvi sredstev in pogodbi. Projekt skupno ne sme
trajati več kot 3 leta ter mora biti zaključen najkasneje
do 31. 12. 2024. Projekt tudi ne sme biti zaključen pred
oddajo vloge na javni razpis.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu ter pridobitev uporabnega dovoljenja
(v kolikor je to potrebno) oziroma vključitev strojev ali
opreme v uporabo.
3. Vlagatelj mora v roku 1 mesecev po zaključku
projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu, v skladu z navodili Sklada za poročanje, ki so
objavljena na www.srrs.si.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih
oziroma Učinkih projekta, kar je podrobneje opredeljeno
v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca
(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno
s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava
vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– poslovni načrt, ki ne sme biti starejši od 30. 6.
2021, in mora vsebovati osnovne podatke o vlagatelju,
njegovi dejavnosti, opis in lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza
tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga,
reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta
na okolje), predstavitev finančnega dela projekta, pri
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čemer morajo biti vsi finančni izračuni izdelani za najmanj pet let,
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so
odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso
obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi
točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni
del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije
»e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno
z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma
do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma
po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk,
po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za
obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo
imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada
k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni
dan po oddaji vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem
redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko
glede na datum dospelosti, do porabe sredstev.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 15 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za
dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.
3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega
z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve,
velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka,
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v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko
aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov
Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje
dopolnitev.
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede
popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati
ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi
sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število
točk.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali
več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk,
bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno,
Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala
odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev,
ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge
vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno
500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v vrednosti nad
500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja soglašati tudi Nadzorni sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo
biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad

(Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Radiotelevizija Slovenija informacijo o objavi
javnega razpisa
za izdelavo filmov neodvisnih producentov
za javno kinematografsko prikazovanje 2021
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov
za javno kinematografsko prikazovanje 2021 z dnem
31. 12. 2021 odprt za prijave do vključno dne 4. 3. 2022.
Javni razpis je z vso pripadajočo dokumentacijo objav
ljen na spletnem mestu RTV SLO MMC: http://www.
rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.
Radiotelevizija Slovenija
Ob-3713/21
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Radiotelevizija Slovenija informacijo o objavi
javnega razpisa
za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del
neodvisnih producentov 2021-1
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni
razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2021-1 z dnem 31. 12. 2021 odprt za
prijave do vključno dne 18. 2. 2022. Javni razpis je z vso
pripadajočo dokumentacijo objavljen na spletnem mestu
RTV SLO MMC: http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.
Radiotelevizija Slovenija
Ob-3714/21
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Radiotelevizija Slovenija informacijo o objavi
javnega razpisa
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov 2021-2 (televizijska
nanizanka/nadaljevanka – 8 x 50 minut)
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni
razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2021-2 z dnem 31. 12. 2021 odprt za
prijave do vključno dne 11. 3. 2022. Javni razpis je z vso
pripadajočo dokumentacijo objavljen na spletnem mestu
RTV SLO MMC: http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.
Radiotelevizija Slovenija

Ob-3712/21

Ob-3715/21

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in
19/14 – Odl. US, 63/16 in 31/18; ZSFCJA) in prvega odstavka 10. člena Pravilnika o postopku javnega razpisa
Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih
producentov za javno kinematografsko prikazovanje

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Radiotelevizija Slovenija informacijo o objavi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javnega razpisa
za odkup izobraževalno-dokumentarnih
avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2021-3
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni
razpis za odkup izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2021-3 z dnem
31. 12. 2021 odprt za prijave do vključno dne 28. 2.
2022. Javni razpis je z vso pripadajočo dokumentacijo objavljen na spletnem mestu RTV SLO MMC:
http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.
Radiotelevizija Slovenija
Št. 330-12/2021 O401

Ob-3707/21

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl.
US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 –
popr.), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško (Uradni
list RS, št. 72/11) in Odloka o proračunu občine Krško
za leto 2022, sprejetega na 28. seji občinskega sveta,
dne 16. 12. 2021, objavlja Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v občini Krško
iz leta 2020
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov varstva okolja in narave ter vlaganj v naravne vire, in sicer za naslednje ukrepe:
a. biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč,
logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža,
mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz za
malo divjad,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču
primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic,
solnic, umetnih dupel in prež;
b. biotehnični ukrepi:
– krmljenje divjadi,
– vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
c. tehnični ukrepi:
– čistilne akcije,
– čiščenje divjih odlagališč,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev
o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozd
nem bontonu.
Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale
v letu 2020 v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini Krško.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo
o sofinanciranju aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave,
varstva okolja in zaščite živali ter z drugimi veljavnimi predpisi.
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2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
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 Krško,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj
prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini Krško, glede na obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
št. 014-86/2021/72. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev prenese v naslednje proračunsko leto. Sredstva se dodelijo na osnovi opravljenih del,
ki so dokazljiva z računi.
4. Višina sredstev: višina sredstev javnega razpisa
je 2.865,67 eur (znesek sredstev, ki jih je prejela Občina
Krško od koncesijske dajatve od lova za leto 2020 v višini
2.822,39 eur in ostanek sredstev preteklega leta). Sredstva so planirana v proračunu Občine Krško za leto 2022
na postavki: 5070 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
5. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje financiranja je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Društva, ki niso
realizirala sredstva iz leta 2019, lahko priložijo račune
z višjim zneskom za leto 2020. Priloženi računi o oprav
ljenih aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti izdani v prej navedenem obdobju in priloženi
k vlogi na javni razpis.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda
v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 28. 1. 2022 (datum
poštnega žiga na dan 28. 1. 2022) ali oddane do konca
delavnika v sprejemni pisarni Občine Krško.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: Ne odpiraj – JR – divjad, št. 330-12/2021.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja.
Nepravočasne vloge bodo zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje
vlog bo v roku 10 dni po zaključku javnega razpisa v prostorih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Odpiranje vlog ni javno.
8. Odločanje v postopku razpisa
O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave.
Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po
odločitvi.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po tel. 07/498-13-19, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure oziroma e-pošti: magdalena.kroselj@krsko.si.
Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Magdalena Krošelj.
Občina Krško
Št. 410-0224/2021-2(127)

Ob-3724/21

Na podlagi določil Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/19 in
202/20) objavlja Občina Slovenske Konjice
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javni razpis

za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Slovenske Konjice v letu 2022
1. Izvajalec: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice.
2. Pravna podlaga: 11. člen Odloka o postopkih
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/19 in
202/20), v nadaljevanju: Odlok.
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice v letu
2022.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu:
– Na javni razpis lahko kandidirajo izvajalci šport
nih programov iz 7. člena Odloka, če so registrirani za
izvajanje dejavnosti in imajo najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa sedež v Občini Slovenske
Konjice.
– Imajo poravnane davčne obveznosti.
– Športno društvo mora imeti najmanj 20 članov
s poravnano članarino.
– Da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega
se nanaša javni razpis, izpolnili pogodbene obveznosti.
– Delujejo na območju Občine Slovenke Konjice in
izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce Občine Slovenske Konjice.
– Za športne dejavnosti, ki so predmet razpisa, imajo izvajalci zagotovljene materialne in prostorske pogoje
ter ustrezno izobražen/usposobljen strokovni kader za
opravljanje strokovnega dela v športu.
– Imajo izdelano finančno konstrukcijo.
– Izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa,
najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur
(po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za
sofinanciranje celotnih športnih programov in je obseg
izvajanja posameznega športnega programa v merilih
drugače opredeljen.
– Imajo urejeno evidenco članstva ter udeležencih
programa.
5. Merila za izbor in vrednotenje programov so sestavni del Odloka, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
6. Predviden obseg javnih sredstev je 119.000,00 €.
7. Obdobje porabe dodeljenih proračunskih sredstev po javnem razpisu: od sklenitve pogodbe do konca
leta 2022.
8. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge:
vloga mora biti oddana do 26. 1. 2022, v zapečatenem ovitku z označeno navedbo »Ne odpiraj – vloga«
in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv
in naslov. Dostavljena mora biti osebno ali po pošti na
naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev bo
27. 1. 2022 ob 11. uri. Odpiranje ne bo javno.
10. Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v osmih dneh po sprejetju odločitve.
11. Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa na voljo na spletni strani Občine Slovenske
Konjice in Zavoda za šport Slovenske Konjice, dodatne
informacije: Laura Krančan, na tel. 03/759-07-71 ali
e-naslovu laura.krancan@sport-konjice.si, ter Katja Vipotnik na tel. 03/757-33-83.
Občina Slovenske Konjice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Razpisi delovnih mest
Ob-3700/21
Svet Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica na podlagi 35. člena Zakona o zavodih in 24. člena
Statuta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
razpisuje delovno mesto
direktorja
Javnega zavoda Kraške lekarne
Ilirska Bistrica (m/ž)
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom in drugimi predpisi izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri
ali končan enovit magistrski študij farmacije, na podlagi
katerega je pridobil naziv magister farmacije,
– ima veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti,
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja in upravljanja,
– ni član sveta zavoda ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili,
nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je
s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki
urejajo gospodarske družbe,
– aktivno mora obvladati slovenski jezik.
Kandidat mora k vlogi, s katero se prijavlja na razpis, priložiti dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev, svoj
program dela zavoda in predstaviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo 5 let in je
po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od
objave razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo do 10. 1. 2022 na naslov: Kraške lekarne
Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8A, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom Za razpis.
Svet Javnega zavoda Kraške lekarne
Ilirska Bistrica
Ob-3706/21
Svet zavoda OŠ Dobje, Dobje pri Planini 20a, 3224
Dobje pri Planini, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o or-

ganizaciji 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., 25/17 –
ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Predvideni začetek dela bo 14. 6.
2022. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za
čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas, za delovno mesto ravnatelja.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
pošljite priporočeno po pošti v 12 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda OŠ Dobje, Dobje pri Planini 20a,
3224 Dobje pri Planini, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, ga mora
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
V kolikor ga v tem času ne pridobi, mu po zakonu preneha mandat ravnatelja.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma
imenovanju v zakonitem roku, najpozneje v roku 4 mesecev od objave tega razpisa.
Svet zavoda OŠ Dobje
Ob-3708/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Miha Tratnika
razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Mihu Tratniku v Ljubljani
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
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po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku,
na tožilstvu ali pri državnem odvetništvu. 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-3709/21
Svet zavoda Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana,
Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa,
sprejetega na 76. redni seji Sveta zavoda, dne 30. 9.
2021, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Kandidat/-ka mora za imenovanje direktorja/direktorice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj,
123/21 in 172/21).
Kandidat/-ka mora imeti izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stop
nje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih
programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje; najmanj 5 let delovnih izkušenj; opravljen
ravnateljski izpit.
V skladu s Pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest ZGNL, mora imeti kandidat/-ka
tudi znanje slovenskega znakovnega jezika na nivoju
III. stopnje. Kandidat/-ka mora imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje.
Vlogi priložite:
– overjena dokazila o izobrazbi,
– overjeno dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v skladu z določbo četrtega in petega odstavka 53. člena ZOFVI ga mora kandidat opraviti v roku
enega leta po nastopu mandata),
– potrdilo o znanju slovenskega znakovnega jezika
(znanje ima kandidat/-ka možnost pridobiti v roku treh
let po nastopu mandata),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja Zavoda za mandatno obdobje,
– dokazilo, iz katerega so vidne delovne izkušnje
najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju,
– kratek življenjepis (v Europass obliki) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti kuverti, v roku 10 dni od
objave javnega razpisa na naslov: Svet zavoda Zavod
za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000
Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za direktorja/direktorico«.
O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni/-e
v zakonitem roku.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
poslane najkasneje v roku 10 dni od dneva objave raz-

pisa. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan
razpisnega roka poslana priporočeno po pošti.
V izbirni postopek se bodo uvrstile administrativno
popolne vloge (vloge z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev), ki prispejo v določenem roku in
na predpisan način.
Administrativno nepopolne vloge se izločijo iz nadaljnjega izbirnega postopka.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Predvideni začetek dela je 1. 7. 2022.
Svet zavoda Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Ob-3716/21
Svet zavoda Osnovne šole Košana, Dolnja Košana 61, 6256 Košana, na podlagi sklepa, sprejetega
na 12. seji Sveta zavoda z dne 21. 12. 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-l-269/12-24 in 47/15;
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer mora kandidat
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor
– ima opravljen ravnateljski izpit (kandidat lahko
ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, vendar najkasneje v enem letu po začetku mandata).
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 za
določen čas, za delovno mesto ravnatelja. Predviden
začetek dela s 1. 7. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske
evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite
priporočeno po pošti, v roku 8 dni po objavi razpisa na
naslov: OŠ Košana, Svet šole Osnovne šole Košana,
Dolnja Košana 61, 6256 Košana, z oznako »Prijava na
razpis za prosto delovno mesto ravnatelj – Ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo oddane po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
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Od kandidata se pričakujejo pedagoške, vodstvene in
organizacijske sposobnosti.
Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma
imenovanju najpozneje v roku 4 mesecev od objave
tega razpisa.
Svet zavoda Osnovne šole Košana
Ob-3717/21
Svet šole Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj,
Cesta 1. maja 10a, 4000 Kranj, na podlagi sklepa,
sprejetega na seji dni 23. 12. 2021, razpisuje prosto
delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 –
ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI),
in sicer mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
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 za
določen čas, za delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske
evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča,
da kandidat ni v kazenskem postopku, dokazilo o delovnih
izkušnjah) pošljite priporočeno po pošti v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Staneta
Žagarja Kranj, Cesta 1. maja 10a, 4000 Kranj, z oznako
»Prijava na razpis za prosto delovno mesto ravnatelj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
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Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma
imenovanju najpozneje v roku 4 mesecev od objave
tega razpisa.
Svet šole Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
Ob-3732/21
Svet zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Pred
dvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, na podlagi sklepa,
sprejetega na 4. korespondenčni seje Sveta zavoda
z dne 28. 12. 2021, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj in 123/21).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 3. 2022. Delo na
delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk
overjena),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk
overjena), (v kolikor kandidat še nima ravnateljskega
izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– dokazilo, iz katerega so vidne delovne izkušnje
najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju.
Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom pošljite
v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda Osnovne šole
Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Pred
dvor, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne
odpiraj«. Rok za prijavo je 15 dni od objave v Uradnem
listu RS.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor
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Druge objave
Ob-3701/21
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva za kreditiranje
okoljskih naložb občanov 65OB19
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 65OB19 (Uradni list RS, št. 80/19, 134/20, 184/20,
51/21, 184/21 in 194/21) zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3702/21
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 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 nadaljnem 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) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na splet
ni strani: https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja); v nadaljnjem besedilu:
Splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 67OB22
1. Predmet javnega poziva
Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za
okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:
A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
B – vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe
obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
C – vgradnja naprav za proizvodnjo,soproizvodnjo
ali hrambo električne energije,
D – zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja
stavb,
E – gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
F – nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
G – nakup okolju prijaznih vozil,
H – odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda,
I – nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne
snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz
gospodinjstva,
J – učinkovita raba vodnih virov,
K – oskrba s pitno vodo.
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca oziroma dobavitelja in vključujejo tudi DDV, zakonsko predpisane takse in prispevke.
Obseg priznanih stroškov je v nadaljevanju naveden
pri tistih ukrepih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe.

2. Upravičene osebe, postopek in kreditna sposobnost
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe,
ki ne opravljajo dejavnosti (občani) in so:
– osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– kreditno sposobne, skladno z merili za določanje
kreditne sposobnosti, ki so priloga tega poziva, razen če
se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri
zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
– lastniki ali solastniki stavb ali njihovih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo
naložba izvedena,
– druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem)
lastnika stavbe,
– osebe, na katere se glasi predračun oziroma
pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah
v ukrepe F in G
(v nadaljnjem besedilu: upravičena oseba).
Lastništvo stavb bo preverjeno z vpogledom v elek
tronsko Zemljiško knjigo.
Na osnovi pravočasne in popolne vloge Eko sklad
z odločbo upravičeni osebi dodeli pravico do kredita.
Pri odločanju o dodelitvi kreditnih sredstev upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa
drugače.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita se
taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.) ne
plačuje.
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del tega javnega poziva.
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do kredita
upravičena oseba prejme tudi obrazce, na podlagi katerih se preveri njena kreditna sposobnost. Kreditno
sposobnost na podlagi pooblastila Eko sklada preverja
Banka Intesa Sanpaolo d.d. (v nadaljevanju: banka).
Ob izpolnjenem pogoju kreditne sposobnosti upravičene osebe banka pripravi ustrezno kreditno pogodbo in pozove upravičeno osebo k podpisu. Upravičena oseba mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje
v 3 mesecih od dneva izdaje odločbe Eko sklada. Iz
utemeljenih razlogov se ta rok s soglasjem Eko sklada
lahko podaljša za največ 1 mesec.
Kreditno pogodbo sklene prejemnik pravice do kredita skladno z odločbo Eko sklada. V primeru njegove
kreditne nesposobnosti lahko k odplačevanju pristopi
soplačnik, pod pogojem, da je ta kreditno sposoben po
oceni banke in zavarovalnice.
Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi kreditne pogodbe ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če se upravičena oseba, njen zakoniti zastopnik
ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere
so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
3. Tehnični pogoji
Pravica do kredita se dodeli za:
A. Vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode,
in sicer za:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. vgradnjo ogrevalne naprave s kondenzacijo, ki
kot energent uporablja zemeljski ali naftni plin, z vred
nostjo sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju
prostorov (ηs) vsaj 92 %,
2. vgradnjo toplotnih postaj ali podpostaj za priklop
na omrežje daljinskega ogrevanja,
3. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem
toplote odpadnega zraka (rekuperacija), in sicer:
– stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene
centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav
z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati
toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %;
– stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno
prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 % (naprave, ki izmenjujoče
dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane);

Tip ogrevalne toplotne
črpalke
zrak/voda
voda/voda
slanica (kot npr.
zemlja)/voda
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Vse prezračevalne naprave ne smejo presegati
specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
– 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 %.
B. Vgradnjo naprav in sistemov za povečanje rabe
obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode, in sicer za vgradnjo:
1. solarnega ogrevalnega sistema;
2. toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople
vode, ki dosega razred energijske učinkovitosti najmanj A;
3. toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
katere sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov izpolnjuje vrednosti, opredeljene v tabeli:

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

4. vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za
centralno ogrevanje, in sicer za:
– kotla na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije
(EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede
zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno
gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) mora
izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo 20 kW ali manj sezonska
energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša
od 78 %, pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo več
kot 20 kW sezonska energijska učinkovitost ogrevanja
prostorov ni manjša od 78 %, sezonske emisije trdnih
delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3
za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle
z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3
za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle
z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih
mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3
za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle
z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov
pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu,
ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso
pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih.
Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora
imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189.
Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.
Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.
– peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, mora izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri

–

130

–

nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91,0 %,
vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od
18,0 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida
pa manjša od 250,0 mg/m3, določeno po standardu
SIST EN 14785:2006.
Pravica do kredita za naložbi vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso in vgradnje toplotne črpalke
za ogrevanje stavbe na območju občin, ki so skladno
z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS,
št. 9/11 in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega
zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in nasl.) in Odlokom
o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci
PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in
imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ne more
biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski
koncept določa na tem območju drug prednostni način
ogrevanja (npr. daljinsko ogrevanje, uporaba zemeljskega plina).
C. Vgradnjo naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo
ali hrambo električne energije za:
1. namestitev naprav oziroma izgradnjo objektov
za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca,
vode ali vetra, namenjene samooskrbi, z nazivno močjo do 42 kW, in sicer največ do vsote priključnih moči
odjemnih mest, kot izhaja iz soglasja za priklop na distribucijsko omrežje;
2. namestitev naprav za mikro soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno
močjo naprave do 50 kW, katerih sezonska energijska
učinkovitost ogrevanja ne sme biti manjša od 86 %;
3. nakup in namestitev hranilnikov električne ali
toplotne energije;
4. nakup in namestitev polnilnih postaj.
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Naprave, namenjene samooskrbi z električno energijo, morajo izpolnjevati zahteve Uredbe o samooskrbi
z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE) in
Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo
z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni
list RS, št. 1/16, 46/18 in 121/21 – ZSROVE) oziroma
druge veljavne zakonodaje.
D. Zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja
stavb
Pravica do kredita za zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb se lahko dodeli za stavbo oziroma
dele stavbe, za katere je bilo izdano:
– gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo
namembnosti pred 1. 7. 2010 ali
– odločba o legalizaciji stavbe (če je bila stavba
zgrajena pred 1. 7. 2010 in letnica izgradnje izhaja iz priložene odločbe) pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
– dovoljenje za objekte daljšega obstoja po 117. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17
in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) pred vložitvijo vloge
na ta javni poziv ali
– odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (če je bila stavba
zgrajena pred 31. 12. 1967), pred vložitvijo vloge na ta
javni poziv ali
– uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz prejšnjih alinej in je izdano pred
vložitvijo vloge na ta javni poziv.
Pravica do kredita za zmanjšanje toplotnih izgub
toplotnega ovoja stavb se lahko dodeli tudi za stavbe, ki
imajo izvedene prizidave, nadzidave ali rekonstrukcije,
izvedene po 1. 7. 2010 oziroma za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 7. 2010, pri čemer mora
vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za
poseg, če je to potrebno skladno z veljavno zakonodajo.
1. zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, tj.
oken, balkonskih vrat, fiksnih zasteklitev, vhodnih in
garažnih vrat, z novim energijsko učinkovitim zunanjim stavbnim pohištvom, pri čemer vrednosti toplotne
prehodnosti novega stavbnega pohištva ne smejo presegati vrednosti 1,20 W/(m2K);
2. izvedba toplotne izolacije fasade s toplotno
izolacijo, da bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije
λ/d ≤ 0,280 W/(m2K).
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju
enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje
λ/d ≤ 0,280 W/(m2K):
dobst (m)

(0,045 W/(mK)

+

dnovo (m)

λnovo W/(mK)

≥

1
0,280 W/(m2 K)

Pri izračunu potrebne dodatne izolacije se obstoječa upošteva s toplotno prevodnostjo λ = 0,045 W/(mK)
in z izmerjeno debelino (dobst), ki je razvidna iz k vlogi priložene fotografije obstoječega stanja, posnetega
z merilnim trakom.
3. izvedba toplotne izolacije strehe ali stropa proti
neogrevanemu prostoru, da bo izkazano razmerje med
toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne
izolacije λ/d ≤ 0,180 W/(m2K);
4. izvedba toplotne izolacije kleti, tal na terenu ali
tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, da bo izkazano
razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d)
nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,30 W/(m2K). Navedeno
razmerje λ/d mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje

naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).
E. Gradnjo ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb
Pravica do kredita se lahko dodeli za gradnjo
ali nakup nove skoraj nič-energijske eno ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo
v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (QH),
izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost QH se
ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske
stavbe izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana
(T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni
strani Eko sklada.
Ustreznost energijsko učinkovite stavbe se preverja
na podlagi dokazil in izračuna po metodologiji PHPP,
projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD ter načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI.
V primeru nakupa že dokončane nove stavbe se
ustreznost izvedene naložbe preverja na podlagi načrtov
projektne dokumentacije izvedenih del PID.
Zunanje stavbno pohištvo (okna, fiksne zasteklitve,
balkonska vrata, vhodna vrata ipd.) mora imeti toplotno
prehodnostjo U ≤ 1,0 W/(m2K) in mora biti vgrajeno
po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno
v smernici RAL.
Toplotne prehodnosti zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov, vgrajenih v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz
ustreznih dokazil, skladno z zahtevami javnega poziva.
Obvezna je vgradnja centralnega sistema prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za
rekuperacijo toplote morajo dosegati toplotni izkoristek
rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni
izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Vse centralne
prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične
vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in
pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno gorivo
zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 %
toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba najmanj
25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije.
Kredit se lahko dodeli tudi za nakup eno ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje te pogoje, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba
ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom
prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2019.
Priznani stroški so vsi stroški povezani z:
– nakupom in vgradnjo toplotne zaščite tal, obodnih
zidov vključno z zaključnim slojem in strehe oziroma
stropa proti neogrevanem prostoru,
– paroprepustno folijo oziroma drugih materialov
v funkciji sekundarne kritine, vetrno zaporo in parno
oviro,
– nakupom in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, vključno s senčili in okenskimi policami,
– nakupom in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– nakupom in vgradnjo generatorja toplote vključno
z zalogovnikom za gorivo, transportnim in varnostnim
sistemom, krmilno opremo, vodnim toplotnim zbiralnikom, povezovalnimi armaturami, opremo za priključitev
na centralno ogrevanje ter ogreval,
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– stroški odlaganja gradbenih odpadkov v primeru
rušenja stare stavbe, ob predložitvi dokazila (evidenčnega lista) o odlaganju odpadkov.
V primeru navedbe ponudbene vrednosti za celoten
konstrukcijski element, ki je del zunanjega ovoja, znaša
priznani strošek 50 % tega zneska.
V primeru gradnje ali nakupa stavbe po sistemu »na
ključ oziroma delni ključ«, ki mora obvezno vključevati
stroške gradnje toplotnega ovoja ogrevanega dela stavbe, vgradnje ustreznega zunanjega stavbnega pohištva,
vgradnje centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote,
priznani stroški obsegajo 50 % predračunske vrednosti.
V kolikor predračun ne zajema toplotne izolacije tal proti
terenu, lahko upravičena oseba predloži dodatni predračun za izvedbo temeljne plošče z izolacijo.
F. Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, in sicer za nakup:
1. velikih gospodinjskih aparatov (štedilnikov, sušilnih strojev, nap, klimatskih naprav idr.), za katere še
velja Direktiva 2010/30/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije
in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku
(UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 1), ki so po porabi
energije razvrščeni v energijski razred A+ ali višje;
2. velikih gospodinjskih aparatov (hladilnikov, zamrzovalnikov, pralnih in pralno-sušilnih strojev ter pomivalnih strojev), za katere od 1. 3. 2021 dalje velja
prenovljena energijska nalepka skladno z Uredbo (EU)
2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU
(UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1), ki so po porabi
energije razvrščeni najmanj v energijski razred C.
G. Nakup okolju prijaznih vozil, in sicer za nakup:
1. novih ali rabljenih osebnih avtomobilov, motornih
koles, koles z motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na
električni ali hibridni pogon (kombinacija elektro motorja
in motorja z notranjim izgorevanjem), pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ
85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred
2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič
registrirana od 1. 1. 2021 dalje;
2. osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot
pogonsko gorivo uporabljajo plin (LPG, CNG, biometan,
vodik …).
Kredit se dodeli za nova vozila ali rabljena vozila,
kupljena pri registriranem prodajalcu vozil.
H. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda, in sicer za:
1. priključitev stavb na javno kanalizacijsko omrežje;
2. nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do
25 populacijskih enot (PE);
Delovanje naprave mora biti skladno z Uredbo
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12,
64/14 in 98/15).
3. namestitev ponikovalnega sistema za padavinske vode;
4. nakup in namestitev hišnih protipoplavnih pregrad;
5. prekritje stavb z rastlinsko odejo (npr. zelena
streha ali fasada) za zmanjšanje koeficienta odtoka
padavinskih voda.
I. Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne
snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz
gospodinjstva, in sicer za:
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1. zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna
vlakna (npr. salonit);
Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na
posamezni stavbi lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje
azbestne strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora
imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje ministrstva,
pristojnega za okolje.
2. odstranjevanje izolacijskih in protipožarnih oblog,
ki vsebujejo azbestna vlakna;
3. zamenjavo vodovodnih ali kanalizacijskih cevi iz
materialov, ki vsebujejo azbest ali težke kovine (svinec,
cink ipd.);
4. nakup individualnega oziroma hišnega kompostnika zaprtega tipa, ki je namenjen predelavi biološko
razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva.
J. Učinkovito rabo vodnih virov, in sicer za:
1. namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice;
2. namestitev naprav za predpripravo ali mehansko,
kemično in biološko čiščenje pitne vode.
K. Oskrbo s pitno vodo, in sicer za:
1. zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna
oskrba ni predvidena);
2. izgradnjo hišnega priključka na javno vodovodno
omrežje.
4. Dodatni pogoji in zahteve
Upravičena oseba lahko prejme kredit za ukrepe, ki
še niso izvedeni in zanje še ni prejela kredita Eko sklada. Naložba mora biti izvedena s strani registriranega
izvajalca oziroma dobavitelja.
Stavba in njeni deli, v (na) katerih bo izvedena naložba, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi
objektov. Vsi postopki pridobivanja upravne odločbe,
ki izkazuje legalnost stavbe, kjer bo izvedena naložba,
morajo biti ob vložitvi vloge zaključeni, sicer bo Eko
sklad vlogo zavrnil.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev
kredita na podlagi tega poziva so vključena v ukrepe iz
3. točke tega poziva. Dodatna okoljska merila za vrednotenje zahtev niso predpisana.
a) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno
vložena in popolna vloga. Vloga je pravočasno vložena,
če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Eko sklad
prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna
ali nerazumljiva, pa upravičena oseba pomanjkljivosti
odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje,
da je vloga pravočasna.
Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan in izpolnjen obrazec Vloga 67OB22 ter
obvezne priloge.
b) Vsebina vloge
Obvezne priloge za vse naložbe so:
– predračun, ponudba ali pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja s podrobnim popisom del, naprav
in materiala (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka
naprave in materiala) ter z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju;
– kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja
za gradnjo pred 1. 7. 2010 ali kopijo odločbe o legalizaciji stavbe (če je bila stavba zgrajena pred 1. 7.
2010 in letnica izgradnje izhaja iz priložene odločbe), izdanega pred vložitvijo vloge na ta javni poziv
ali kopijo dovoljenja za objekte daljšega obstoja po
117. členu GZ, izdanega pred vložitvijo vloge na ta
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javni poziv ali kopijo odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (če
je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967), izdane pred
vložitvijo vloge na ta javni poziv ali kopijo uporabnega
dovoljenja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz prejšnjih alinej in je izdano pred vložitvijo vloge
na ta javni poziv. ter izpolnjena in podpisana izjava, ki
je sestavni del obrazca Vloga, da je stavba, na kateri
bo izvedena naložba in za katero bo upravičeni osebi
dodeljena pravica do kredita, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej
navedenimi upravnimi odločbami,
oziroma
Izpolnjena Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano s strani
upravičene osebe, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe enaka
kot je opredeljena v uradnih pravnomočnih upravnih
odločbah (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje
in je potrebno priložiti pravnomočno gradbeno oziroma
uporabno dovoljenje).
V primeru naložb v ukrepa F in G ter ukrepov, ki
se bodo izvajali v posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno predložiti.
– soglasje lastnika, kadar upravičena oseba ni lastnik stavbe oziroma dela stavbe, razen za ukrepa F in G.
Dodatne obvezne priloge glede na vrsto naložbe
in ukrepe:
Izpolnjevanje tehničnih parametrov posameznih proizvodov oziroma naprav za ukrepe navedene
v 3. točki tega javnega poziva, mora biti razvidno iz
naslednjih priloženih dokazil, če naprave oziroma materiali niso uvrščeni na obstoječe informativne sezname
(objavljene na spletni strani www.ekosklad.si):
– podatkovni list proizvoda skladen z Delegirano
uredbo Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 (L 239; str. 1 z dne 6. 9. 2013), spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne
5. marca 2014 (L 147; str. 1 z dne 17. 5. 2014) ter Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016 (L 38; str. 1 z dne 15. 2. 2017);
– oziroma drugo ustrezno dokazilo za ukrepe iz
točke 3.A.1, 3.B.3, 3.C.2 in 3.E;
– energijska nalepka ali podatkovni list proizvoda
skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 812/2013
z dne 19. decembra 2013 (L 83, str. 1 z dne 22. 3.
2013) spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU)
št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 (L 147, str. št. 1 z dne
17. 5. 2014), Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254
z dne 30. novembra 2016 (L 38, str. 1 z dne 15. 2. 2017),
Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2018/543 z dne 23. januarja 2018 (L 90, str. št. 63 z dne 6. 4. 2018);
– oziroma drugo ustrezno dokazilo za ukrepe iz
točke 3.B.2;
– izjava o skladnosti in podatkovni list skladen
z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne
11. julija 2014 (UL L 337 25. 11. 2014, str. 27) spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254
z dne 30. novembra 2016 (UL L 38, str. 1 z dne 15. 2.
2017, Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/987 z dne
20. januarja 2020 (UL L 221; str. 1 z dne 10. 7. 2020);
– v primeru stanovanjske prezračevalne naprave oziroma v primeru nestanovanjske prezračevalne
naprave ustrezna dokumentacija, ki navaja podatke
zahtevane z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne
7. julija 2014 (UL L 337 25. 11. 2014, str. 8), spre-
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menjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne
30. novembra 2016 (UL L 346, str. 51 z dne 20. 12.
2016), Uredbo Komisije (EU) 2020/1000 z dne 9. julija 2020 (UL L 221, str. 105 z dne 10. 7. 2020), popravljena s Popravkom (UL L 094, 3. 4. 2019, str. 3
(št. 1253/2014)) oziroma drugo ustrezno dokazilo za
ukrepe iz točke 3.A.3 in 3.E;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 z dne 9. marca 2011
(UL L 088, str. 5 z dne 4. 4. 2011), spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 568/2014 z dne 18. februarja 2014 (UL L 157; str. 76 z dne 27. 5. 2014),
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 574/2014 z dne
21. februarja 2014 (UL L 159; str. 41 z dne 28. 5. 2014),
Uredbo (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 (UL L 169; str. 1 z dne 25. 6.
2019), popravljena s Popravkom (UL L 103, 12. 4. 2013,
str. 10 (305/2011)) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU)
št. 305/2011) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih
(Uradni list RS, št. 82/13 in nasl., v nadaljnjem besedilu:
ZGPro-1), če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne
izolacije ni naveden na predračunu, za ukrepe, 3.D.2,
3.D.3, 3.D.4 in 3.E;
– izjava o lastnostih zunanjega stavbnega pohištva,
skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1, za
ukrep 3.D.1;
– izjava o lastnostih čistilne naprave, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1 za
ukrep 3.H.2;
– za novi kotel na lesno biomaso, skladen z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila
2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L 193; str. 100
z dne 21. 7. 2015) spremenjena z Uredbo Komisije
(EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 (UL L 346;
str. 51 z dne 20. 12. 2016): podatkovna dokumentacija oziroma drugo ustrezno dokazilo za ukrepe iz
točke 3.B.4. in 3.E;
– za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom
(kamin): merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU)
št. 305/2011 ali po ZGPro-1, skladno s standardom
SIST EN 14785:2006 oziroma drugo ustrezno dokazilo
za ukrepe iz točke 3.B.4. in 3.E;
– podatek o emisiji izmerjen po metodologiji NEDC
za rabljena vozila, registrirana pred 2021 in po metodologiji WLTP za nova vozila, prvič registrirana od
1. 1. 2021 dalje, naveden na predračunu oziroma drug
ustrezen dokument (izkaz skladnosti homologiranega
tipa vozila), ki izkazuje emisijo izmerjeno po tem standardu (emisija v kombiniranem načinu vožnje) za ukrep
iz točke 3.G;
– energijska nalepka za velike gospodinjske aparate za ukrep 3.F.
Izpolnjevanje z zakonom predpisanih zahtev za
posamezne vrste naložbe pa se izkazuje s/z:
– vodnim dovoljenjem Direkcije Republike Slovenije
za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke
voda/voda, če potrdilo za evidentiranje posebne rabe
vode za pridobivanje toplote ni razvidno v javnem vpogledu v izdana dovoljenja Direkcije Republike Slovenije
za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/ oziroma koncesijsko pogodbo za rabo vode
za naložbe točke 3.B.3 (namestitev toplotnih črpalk
po sistemu voda/voda v že obstoječe vrtine ali vodotok), točke 3.C.1 (postavitev male hidroelektrarne),
3.E (Gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb) in točke 3.K.1 (zagotavljanje oskrbe s pitno
vodo),
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– soglasjem za priključitev na omrežje električne
energije, s strani proizvajalca ali dobavitelja opreme
izdano ustrezno dokazilo, ki izkazuje poglavitne tehnične lastnosti in karakteristike opreme za naložbe,
navedene v točki 3.C (Sodobne naprave za pridobivanje električne energije),
– za naložbe točke 3.E (Gradnja ali nakup skoraj
nič-energijskih stanovanjskih stavb):
– izračunom PHPP – verzija PHPP 9 (2015) ali
novejša (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteko), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe,
izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so
objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si,
– projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj
in gradbenega dovoljenja DGD,
– projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje
PZI: načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50
(v nadaljnjem besedilu: PZI).
Projektna dokumentacija mora biti izdelana
v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, št. 36/18 in nasl.).
– v primeru nakupa že dokončane nove stavbe
– projektno dokumentacijo izvedenih del: vodilnim načrtom, načrtom arhitekture, načrtom strojnih inštalacij
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelanih v merilu 1:50 (v nadaljnjem besedilu: PID).
c) Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Upravičena oseba je poleg kredita po tem pozivu
upravičena pridobiti za posamezne ukrepe tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom. Pri tem
mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva
in javnega poziva za nepovratne finančne spodbude
občanom. Za isti ukrep lahko upravičena oseba prejme kredit le v primeru, da izvedba predlaganega ukrepa še ni zaključena in izpolnjuje pogoje tega poziva,
vsota kredita in nepovratne finančne spodbude pa ne
sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe,
razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna
spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. V primerih, ko se kredit dodeli etažnim
lastnikom za naložbo v skupne dele večstanovanjske
stavbe, pa vsota izplačane nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov
kreditirane naložbe.
5. Finančni pogoji kreditiranja
a) Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev po tem pozivu znaša 10 milijonov EUR.
b) Obrestna mera:
trimesečni EURIBOR + 1,3 %.
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je
spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 360 dni, s pribitkom v višini 1,3 %, ki je fiksen
za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera,
veljavna prvi dan v mesecu.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta
kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo
več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.
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c) Odplačilna doba
Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi
stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki
so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba
lahko znaša največ 20 let.
Skladno s pogoji zavarovanja kredita je najdaljša
doba odplačevanja omejena s starostjo upravičene osebe. Seštevek starosti upravičene osebe in želene dobe
odplačevanja kredita ne sme presegati 80 let. V primeru,
da upravičena oseba za zavarovanje kredita pridobi kreditno sposobnega poroka, ta omejitev ne velja.
Pri kreditih z ročnostjo nad 15 let in do 20 let mora
biti kreditojemalec zaposlen za nedoločen čas v srednji
ali veliki družbi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni
v prisilni poravnavi ali stečajnem postopku, ali v javnem
sektorju in je hkrati lastnik oziroma solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja naložba.
d) Višina kredita in kreditni limit kreditojemalca
Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine
priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita
je 1.500,00 EUR.
Upravičena oseba lahko za različne naložbe poda
več vlog za dodelitev kredita na isti poziv, lahko pa za
kredite za isto naložbo zaprosi tudi več upravičenih
oseb, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih
stroškov naložbe.
Kreditojemalec vrača kredit v mesečnih anuitetah,
ki praviloma niso nižje od 40,00 EUR. Najvišja možna
anuiteta za kredit je določena skladno s pravili za ugotavljanje kreditne sposobnosti. Praviloma mora kreditojemalcu od osnove za določitev kreditne sposobnosti,
zmanjšane za odtegljaje, ki se upoštevajo pri določitvi
kreditne sposobnosti, vključno z upoštevanjem mesečne anuitete iz kredita, ki je predmet odobritve, ostati
najmanj znesek v višini minimalne neto plače.
Upravičena oseba lahko v posamezni vlogi zaprosi
za kredit za več ukrepov. V kolikor:
– skupni znesek vseh kreditov, odobrenih upravičeni osebi na podlagi ene ali več odločb po tem javnem
pozivu presega 30.000 EUR ali
– če znesek kredita po odločbi, kateremu je prištet skupni znesek stanja dolgov, odobrenih na podlagi vseh pozivov sklada upravičeni osebi, presega
40.000 EUR,
se kredit upravičeni osebi lahko odobri zgolj na podlagi
individualne obravnave pri zavarovalnici.
e) Stroški in ostali finančni pogoji
Stroške sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena banka skladno z veljavnim Tarifnim
pravilnikom Eko sklada (Uradni list RS, št. 41/17 in
nasl.), in sicer:
– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem
znesku 1,4 % od višine glavnice oziroma najmanj
40,00 EUR in ne več kot 175,00 EUR,
– za vodenje kredita enkrat letno: 30,00 EUR za
kredite do vključno 4.000,00 EUR in 40,00 EUR za
kredite nad 4.000,00 EUR (sorazmerni delež stroškov
vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob
podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se
strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto),
– za zavarovanje vračila kredita zavarovalno premijo ob sklenitvi kreditne pogodbe, ki je odvisna od odplačilne dobe kredita in zavarovalne osnove, izračunane po naslednji formuli: AN (anuiteta kredita) x n (število mesečnih anuitet). Zaračunana premija je zmnožek

Stran

3008 /

Št.

209 / 31. 12. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

zavarovalne osnove in zavarovalne premije, izražene
v odstotku (premijski stavek), in sicer:
0,98 %
1,28 %
1,78 %
1,98 %

za odplačilno dobo
za odplačilno dobo
za odplačilno dobo
za odplačilno dobo

do 4 leta
nad 4 do 9 let
nad 9 do 15 let
nad 15 do 20 let

Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d.,
Ljubljana.
Informativni izračun efektivne obrestne mere (EOM)
ob spremenljivih postavkah:
višina
kredita
v EUR

odplačilna
doba
v mesecih

2.000
4.000
12.000
20.000
20.000
40.000
40.000
80.000

12
36
84
120
168
120
240
240

strošek sklenitve
anuiteta
zav. premija
kreditne pogodbe
v EUR
v EUR
v EUR
167,84
113,35
149,53
177,82
130,27
355,65
189,36
378,72

40
56
168
175
175
175
175
175

Izračunana efektivna obrestna mera (EOM) je informativne narave. Upoštevane so naslednje predpostavke:
– da je kreditna pogodba sklenjena na dan 30. 10.
2021 po na ta dan veljavni skupni obrestni meri 1,3 %
letno (3M EURIBOR360 + 1,3 %),
– da je uporabljena referenčna obrestna mera
3M EURIBOR360, veljavna na dan 30. 10. 2021, enaka
nič, saj je bil na dan 30. 10. 2021 3M EURIBOR določen
kot negativno število;
– da je odplačilna doba 12/36/84/120/168/240 mesecev glede na znesek kredita v tabeli,
– da je kredit izkoriščen na zadnji dan v mesecu
oziroma 30. 10. 2021,
– da je kredit prenesen v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu po celotnem črpanju kredita oziroma
1. 11. 2021,
– da so stroški sklenitve kreditne pogodbe zaračunani v zneskih, kot so navedeni v prvi alineji prvega
odstavka točke 5.e) tega poziva,
– da so stroški vodenja kredita zaračunani enkrat
letno, in sicer na dan 1. 1. v zneskih, kot so navedeni
v drugi alineji prvega odstavka točke 5.e) tega poziva,
– da so ob podpisu pogodbe zaračunani stroški
sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja (zavarovalna premija).
Izračun se spremeni, če se spremenijo postavke, ki
so upoštevane v informativni tabeli. Efektivna obrestna
mera je bila izračunana skladno s 24. in 25. členom Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16 in
92/21 – ZBan-3).
6. Pogoji porabe in odplačevanja kreditov
a)Pogoji za koriščenje odobrenega kredita
Kredit se lahko koristi po podpisu kreditne pogodbe
v enem ali v dveh delih, in sicer banka po izbiri kreditojemalca nakaže kreditna sredstva na TRR izbranega
izvajalca/dobavitelja naložbe:
– celotni znesek kredita po predložitvi dokazil o zaključku naložbe;
– prvi del kredita v višini 40 % odobrenega zneska
kredita v 5 delovnih dneh po prejemu podpisane kre-

19,74
39,99
160,77
379,82
389,56
759,67
899,84
1.799,68

stroški ob
podpisu
pogodbe
v EUR
59,74
95,99
328,77
554,82
564,56
934,67
1.074,84
1.974,68

skupni znesek, ki
ga mora plačati
kreditojemalec v EUR
2.103,82
4.266,58
13.169,27
22.293,40
23.010,12
44.011,76
47.320,53
93.666,22

EOM
v %
10,27
4,45
2,78
2,28
2,12
1,99
1,78
1,67

ditne pogodbe, preostalih 60 % odobrenega zneska pa
v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku
naložbe.
Ob izplačilu drugega dela odobrenega kredita (do
60 %) oziroma celotnega zneska kredita se znesek izplačila uskladi s predloženimi računi.
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od datuma
sklenitve kreditne pogodbe. Kreditojemalec lahko pred
potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko
sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad lahko v primeru upravičljivih in utemeljenih razlogov podaljša rok za
zaključek naložbe za največ 6 mesecev.
V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca oziroma
dobavitelja med potekom naložbe zaradi zamude ali
nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Eko sklad, ki v primeru upravičljivih in
utemeljenih razlogov izda pisno soglasje k zamenjavi.
V kolikor je kreditojemalec zamenjal izvajalca del po
sklenitvi kreditne pogodbe in je nova predračunska vred
nost priznanih stroškov nižja, se ustrezno nižji znesek
kredita določi v dodatku h kreditni pogodbi. Za izbiro
ustreznega izvajalca je odgovoren kreditojemalec. Ne
glede na zamenjavo izvajalca, mora kreditojemalec zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in novim izvajalcem.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko kreditojemalec med izvajanjem naložbe pisno zaprosi Eko sklad za
spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe
in zneska kredita.
Eko sklad sproti obvešča banko o izdanih soglasjih
in spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi ali roku za
zaključek naložbe.
V kolikor se po izdaji odločbe Eko sklada o dodelitvi pravice do kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo
naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do
kredita neustrezna, se lahko upravičena oseba pred iztekom roka za podpis kreditne pogodbe s pisno izjavo,
ki jo pošlje Eko skladu, nepreklicno odpove pridobljeni
pravici do kredita. V takem primeru lahko upravičena
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oseba zaprosi za kredit za isto naložbo z novo vlogo
v skladu z določbami tega poziva.
Dokazila o zaključku naložbe kreditojemalec za posamezen ukrep ali za celotno naložbo posreduje poslovalnici banke, v kateri je predhodno podpisal kreditno
pogodbo in vključujejo:
– izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kreditojemalec in izvajalec,
– kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe,
– potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi (azbestna vlakna, svinec ipd., in sicer evidenčni list o ravnanju
z odpadki) pri ukrepu 3.1.I,
– potrdilo za evidentiranje posebne rabe vode za
pridobivanje toplote, ki ga izda pristojni organ pri ukrepu
3.K.1 in pri ukrepih 3.B.3 in 3.E, v kolikor gre za vgradnjo
toplotne črpalke po sistemu voda/voda.
Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita
uskladi s predloženimi računi. Banka za vsak izplačani del kredita obračunava pogodbene (interkalarne)
obresti.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred potekom
roka za zaključek naložbe ne dostavi banki dokazila
o zaključku naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka. Če kreditojemalec ne predloži pravočasno
dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi
za podaljšanje roka za izvedbo naložbe, pravica do neizkoriščenega 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.
b) Prenos kredita v odplačilo
Banka prenese kredit v odplačilo prvi dan v nasled
njem mesecu po zaključenem koriščenju kredita oziroma prvi dan po izteku pogodbenega roka za črpanje in
posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti,
ki jih je ta dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila
banke, ter prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu
kredita v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca.
Banka posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem
transakcijskem računu. V kolikor se sočasno pridobljena
nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada, le-ta predstavlja
delno poplačilo kredita, kar posledično zniža anuiteto
kredita. Izračun anuitete banka vrši običajno dvakrat
letno, o čemur kreditojemalca tudi obvešča.
c) Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli do končnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali
na drug način preveriti namensko porabo kredita, dodeljenega po tem pozivu ter preveriti skladnost dokumentacije in izvedbo naložbe z določili poziva in veljavnimi predpisi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe kredita
ali v primeru ugotovljenih kršitev določil tega javnega
poziva ali veljavnih predpisov ter v primeru predložitve
neresničnih podatkov, mora kreditojemalec takoj vrniti
celotni znesek kredita, obrestovan od dneva koriščenja
do dneva vračila kredita po zakonski zamudni obrestni
meri.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga vlagatelja zavrnjena
oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice
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do kredita, ne more sodelovati na javnih pozivih ali javnih razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
7. Rok in način prijave
Upravičena oseba se lahko prijavi na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije
dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.
Upravičena oseba vloži vlogo na predpisanem
obrazcu z vsemi prilogami in dokazili osebno ali po
pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo na
spletni strani www.ekosklad.si, lahko pa jo upravičene
osebe naročijo pri Eko skladu, j.s., na tel. 01/241-48-20
in jo prejmejo po pošti.
Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora upravičena oseba predložiti
kot sestavni del vloge za posamezno vrsto ukrepa.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3703/21
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega
odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS,
št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019
(objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada),
na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa
poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
številka 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in na podlagi
Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS,
št. 101/21), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 89SUB-sNESOB21
Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj
ničenergijske stavbe
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup
skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih
stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših
eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj
v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije.
Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je
zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke
energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih
tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija v veliki
meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali
v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno
zagotavljajo nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter višajo kakovost bivalnega okolja.
Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije
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ukrepov učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov
na lokaciji stavbe, kakovostne gradnje, in nadzora ter
manjših stroškov obratovanja in vzdrževanja imajo daljši
življenjski cikel in nizek ogljični odtis.
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne
gradnje novih skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb,
povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovite skoraj ničenergijske prenove starejših stanovanjskih stavb.
Za stanovanjske stavbe po tem javnem pozivu štejejo stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico
TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med
enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122).
Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo
naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega
v nadaljevanju navedenega ukrepa A, B ali C, ki:
– se bo pričel izvajati po oddaji vloge za pridobitev
nepovratne finančne spodbude na ta javni poziv, ali
– se je pričel izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do
objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar vlagatelj izkazuje z računi za navedena dela.
A – gradnja1 ali nakup skoraj ničenergijske nove
eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove skoraj ničenergijske enoali dvostanovanjske stavbe, za katero je pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo
nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem javnim pozivom. V primeru
nakupa skoraj nič energijske stavbe mora biti prodajna
pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim
dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist
kupca sklenjena po 1. 1. 2021.
B – skoraj ničenergijska prenova starejše eno- ali
dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito skoraj ničenergijsko prenovo vsaj minimalno komunalno opremljene in dokončane starejše eno- ali
dvostanovanjske stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti v stanovanjsko stavbo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred
1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 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 poziv.
Prenova stanovanjske stavbe mora biti načrtovana
in izvedena tako, da se ohrani večinski ogrevani del
starejše stavbe. Za nove prizidave oziroma dele stavbe, ki so bili zgrajeni po 1. 7. 2010, nepovratna finančna
spodbuda za ukrep B ne more biti dodeljena. Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni tudi investitorji,
ki morajo zaradi prenove stanovanjske stavbe pridobiti
novo gradbeno dovoljenje.
C – nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj
ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli prvemu kupcu (fizični osebi) za nakup stanovanja

1
Gradnja pomeni gradnjo celotne stavbe ali pa nakup
stavbe v določeni gradbeni fazi (tj. gradnja ni dokončana),
ki jo bo vlagatelj dokončal tako, da bo ustrezala pogojem
javnega poziva.
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v novi skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi
ali celovito prenovljeni starejši skoraj ničenergijski tri- in
večstanovanjski stavbi, če je bila prodajna pogodba
ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom
prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2021.
V primeru nakupa stanovanja v prenovljeni stavbi
se spodbuda lahko dodeli le v primeru, da gre za celovito prenovo dokončane in vsaj minimalno komunalno
opremljene starejše tri- in večstanovanjske stavbe, za
katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti v večstanovanjsko stavbo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji večstanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma
odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega
dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbo zgrajeno pred
31. 12. 1967), pa pred oddajo vloge na ta javni poziv.
Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni
tudi kupci stanovanj v prenovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi z novimi prizidavami. Pri tem mora prenovljeni starejši del stavbe izpolnjevati pogoje, ki veljajo
za prenovo, nova prizidava pa pogoje za novogradnjo.
2. Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.
Višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu
znaša 6.000.000,00 EUR.
3. Upravičene osebe
Do spodbude po tem javnem pozivu je upravičena
vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski
stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– družinski član lastnika;
(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
Do spodbude za nakup stavbe ali stanovanja v okviru ukrepov A in C javnega poziva je upravičen le vlagatelj, ki je:
– prvi kupec nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
oziroma stanovanja v novi ali prenovljeni tri- in večstanovanjski stavbi;
– družinski član prvega kupca nepremičnine.
Stanovanjska stavba oziroma stanovanje, ki
je predmet tega javnega poziva, mora biti najkasneje
ob izplačilu spodbude v izključni lasti fizične/ih oseb/e.
Lastništvo se preveri z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet
tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov
seznanjeni vsi morebitni lastniki in solastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet
tega javnega poziva, pridobil vsa potrebna soglasja.
Do spodbud Eko sklada niso upravičeni tisti, ki:
– imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada
ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom;
– nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti
do Republike Slovenije;
– so v postopku osebnega stečaja;
– imajo blokiran transakcijski račun.
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4. Kriteriji za skoraj ničenergijsko gradnjo ali prenovo
Ustreznost stavbe se preverja na podlagi izračunov
in dokazil iz elaborata energijske učinkovitosti sNES,2
izračuna po metodologiji PHPP3 za skoraj ničenergijske
stavbe (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) (0. Vodilna mapa, 1. Načrt s področja
arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje,
hlajenje in prezračevanje), izdelano v merilu 1:50. Izvedena naložba se preverja na podlagi načrtov projektne
dokumentacije izvedenih del (PID) in ostale zaključne
dokumentacije, navedene v javnem pozivu. Vsa 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.) in usklajena s PHPP izračunom
ter ostalimi dokazili, navedenimi javnem pozivu. Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor in pridobljeno
uporabno dovoljenje, kot to določa GZ.
Računska raba energije za ogrevanje QH in pohlajevanje stavbe QK se preverja na podlagi izračuna PHPP
in mora znašati:
– QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) pri
novogradnji,
– QH ≤ 25,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) pri
prenovi eno- ali dvostanovanjske stavbe,
– QH ≤ 20,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) pri
prenovi tri- in večstanovanjske stavbe.
Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske podatke mesta
Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na
spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za
ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno
poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in
naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje
z energijsko učinkovitimi sistemi. Če gre za prenovo
stavbe, se z izračunom PHPP vrednoti tudi referenčno
obstoječe stanje stavbe pred celovito prenovo.
Zunanje stavbno pohištvo (okna in vrata) v toplotnem ovoju stavbe mora imeti toplotno prehodnost
U ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016. Vgrajeno mora biti po načelu
tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici
RAL.
Toplotne prehodnosti U gradbenih elementov in
sklopov toplotnega ovoja stavbe morajo znašati:
– če mejijo proti zunanjemu zraku (zunanja stena,
streha, strop, previs ipd.):
– U ≤ 0,15 W/(m2K) pri novogradnji,
– U ≤ 0,17 W/(m2K) pri prenovi,
– če mejijo proti terenu ali na neogrevan prostor
(vkopane stene, tla na terenu, tla nad hladno kletjo ipd.):
– U ≤ 0,17 W/(m2K) pri novogradnji,
– U ≤ 0,20 W/(m2K) pri prenovi.
Toplotne prehodnosti U in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne
prevodnosti λ izolacijskih materialov v toplotnem ovoju
stavbe morajo biti razvidne iz dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

sNES –skoraj ničenergijska stavba
PHPP – Passive House Planning Package, verzija
PHPP 9 ali 10, Passive House Institute Darmstadt, orodje
za izračun energijske bilance in načrtovanje učinkovite novogradnje ali prenove na nivo visoko učinkovitih skoraj nič
energijskih stavb
2
3
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Vgrajen mora biti energijsko učinkovit centralni sistem prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpad
nega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav
zagotovi toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj
80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj
74 %. Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h).
V sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja
ter priprave tople sanitarne vode morajo biti vgrajeni
sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne
naprave, 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 energijsko učinkovitega distribucijskega
sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, ki mora
biti v primeru, ko gre za ukrep C, izveden ob prisotnosti predstavnika Eko sklada. Izmerjena vrednost pri
ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu
SIST EN ISO 9972:2015 mora znašati:
– n50 ≤ 0,60 h-1 pri novogradnji,
– n50 ≤ 1,20 h-1 pri prenovi.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za dodelitev nepovratne finančne
spodbude za ukrepa A ali B so stroški gradnje ali prenove stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih
proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.:
– nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju
stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal,
obodnih zidov in strehe itd.) ter sistemi tesnjenja obodnih konstrukcij;
– nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
– izvedba meritve zrakotesnosti stavbe;
in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani
z izvedbo naložbe.
V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko upravičeni stroški dosegajo največ 50 % pogodbene vrednosti
gradnje nove stavbe. V primeru nakupa stavbe lahko
upravičeni stroški dosegajo največ 50 % stroškov nakupa stavbe, v primeru nakupa nedokončane stavbe pa
tudi vse dodatne stroške, ki so potrebni za dokončanje
stavbe.
Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora,
zunanje ureditve ipd. niso upravičeni stroški.
Upravičen strošek za ukrep C je vrednost nakupa
stanovanja, navedena na prodajni pogodbi.
6. Višina spodbude
A – gradnja ali nakup skoraj ničenergijske nove
eno- ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine
stavbe, ki se izračuna na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Odvisna je od računske
rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete
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iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na vrsto vgrajenega izolacijskega materiala
v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega
pohištva.
Novogradnja sNES
Energija za ogrevanje
Energija za
QH kWh/(m2a)
pohlajevanje
QK kWh/(m2a)
≤ 10,0
≤ 15,0
≤ 15,0

Nepovratna spodbuda v EUR na m2
I. skupina
II. skupina
III. skupina
– naravna izolacija – mineralna izolacija
– sintetična izolacija
– lesena okna
150
110
85
130
90
75

I. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora
iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči
ipd.) in z vgrajenimi lesenimi okni v deležu najmanj 70 %
skupne površine oken (v m2);
II. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora
(npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega
izvora, ne glede na vrsto zunanjega stavbnega pohištva;
III. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno
izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren
ipd.), ne glede na vrsto zunanjega stavbnega pohištva.
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30 %
upravičenih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za
največ:

– 150 m2 neto ogrevane in prezračevane površine
stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
– 120 m2 neto ogrevane in prezračevane površine
stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo ali za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje
v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer
mora stavba, v kateri se nahaja stanovanje, izpolnjevati
vse pogoje ukrepa A javnega poziva.
B – skoraj ničenergijska prenova starejše eno- ali
dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane površine pred prenovo
oziroma neto ogrevane in prezračevane površine stavbe
po prenovi, če je ta manjša. Odvisna je od rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe iz izračuna PHPP
in skupine, v katero se stavba uvršča glede na vrsto
vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju
stavbe. Površina se izračuna na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

Prenova sNES
Nepovratna spodbuda v EUR na m2
Energija za ogrevanje
Energija za pohlajevanje I. skupina
II. skupina
QH kWh/(m2a)
QK kWh/(m2a)
– naravna in mineralna izolacija – sintetična izolacija
≤ 25,0
≤ 15,0
220
190
I. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora
iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči
ipd.) in mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) v toplotnem ovoju;
II. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani
polistiren ipd.).
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 40 %
upravičenih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za
največ:
– 200 m2 neto ogrevane in prezračevane površine
stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
– 150 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo, za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje
v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer
mora stavba, v kateri se nahaja stanovanje, kot celota
izpolnjevati vse pogoje ukrepa B javnega poziva.
C – nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj
ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za
največ 80 m2 neto ogrevane in prezračevane površine
stanovanja, opredeljene v projektni dokumentaciji za

izvedbo gradnje (PZI) oziroma v prodajni pogodbi, in
znaša:
– 100 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane
površine stanovanja v novi tri- in večstanovanjski stavbi
in novi prizidavi k celovito prenovljeni starejši tri- in večstanovanski stavbi;
– 150 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane
površine stanovanja v celovito prenovljeni starejši tri- in
večstanovanjski stavbi.
Če ima vlagatelj stalno prebivališče ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list
RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1),
se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna
višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu poviša za 25 %.
7. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je oddana pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži
v celoti izpolnjen obrazec Vloga, ki je del razpisne
dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne
priloge.
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b) obvezne priloge vlogi
Obvezne priloge vlogi so naslednje:
– kopija gradbenega dovoljenja s potrdilom o pravnomočnosti;
– če gradbeno dovoljenje za prenovo stavbe ni
potrebno, vlagatelj predloži izjavo vodje projekta o navedenem dejstvu in kopijo gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja za starejšo stavbo ali kopijo odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega
gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ,
če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj
z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga;
– projektna dokumentacija, ki mora biti izdelana
v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in
oddana v projektantskih mapah, z natisnjenimi načrti
v originalnem merilu, z žigi in podpisi projektantov:
– projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja (DGD);
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
(PZI):
– 0. Vodilna mapa,
– 1. Načrt s področja arhitekture,
– 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje,
hlajenje in prezračevanje;
– elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni
in dokazili:
– izračun energijske učinkovitosti stavbe po metodologiji PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel
datoteka), kjer se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, upoštevajo klimatski podatki za mesto Ljubljana,
ki so objavljeni za ta javni poziv na spletni strani www.
ekosklad.si;
– če gre za prenovo, je potrebno predložiti izračun PHPP še za referenčno obstoječe stanje;
– povzetek vseh neto površin (v m2) prostorov
v novi ali prenovljeni sNES stavbi z označenimi prostori,
ki so ustrezno ogrevani in prezračevani preko naprave
z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– povzetek vseh neto površin (v m2) ogrevanih
prostorov v stavbi pred prenovo, če gre za prenovo
stavbe;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih
materialov v odstotkih (%) glede na skupine, opredeljene v javnem pozivu, če gre za eno- ali dvostanovanjsko
stavbo;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen v primeru izjem, ki
so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote
in električne energije z visokim izkoristkom;
– izračun površinskega deleža lesenega zunanjega stavbnega pohištva v odstotkih (%) v primeru, da gre
za gradnjo ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali
dvostanovanjske stavbe in stavba spada v I. skupino;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU)
št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje
gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta
89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje
gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih pro
izvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ki mora med drugim vsebovati vrednost
toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standar-
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dom 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,
oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna toplotna prehod
nost vrat (Ud);
– 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 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi
Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih
enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11.
2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba
Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave,
če ta še ni navedena na informativnem seznamu, objav
ljenem v okviru tega javnega poziva 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 energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– fotografije v primeru prenove stavbe ali nakupa
nedokončane nove stavbe:
– fotografije celotne stavbe, iz katerih bodo razvidne vse fasade oziroma strani stavbe;
– fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih
bo razvidno obstoječe 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 prenove ohranila obstoječa toplotna
izolacija;
– prodajna pogodba z notarsko overjenim zemljiško
knjižnim dovolilom, če gre za nakup stavbe ali stanovanja.
Če se je gradnja ali prenova pričela izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave javnega poziva, so obvezne priloge k vlogi tudi računi, fotografije in ostala dokumentacija, ki se nanaša na že izvedena dela do dneva
oddaje vloge na ta javni poziv.
V primeru, da vlogi ne bodo priložene vse obvezne
priloge, vključno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, bo vloga zavržena.
Če za enak ukrep v isti ali enaki stavbi kandidira več
vlagateljev, zadošča predložitev enega izvoda skupne
projektne in ostale dokumentacije.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad
lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
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c) pričetek del
Dela za izvedbo naložbe se praviloma pričnejo izvajati po oddaji vloge na ta javni poziv.
Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar vlagatelj izkazuje z računi za navedena dela.
Vlagatelj je upravičen do nepovratne finančne spodbude tudi v primeru, če so se dela za izvedbo ukrepov
pričela izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega
javnega poziva v Uradnem listu RS.
Če gre pri ukrepih A in C za prvi nakup v celoti zgrajene stavbe ali stanovanja, je lahko gradnja ali prenova
stavbe pričeta že pred 1. 1. 2021. V tem primeru vlagatelj (tj. kupec) vlogo odda po sklenitvi prodajne pogodbe.
Če gre pri ukrepu A za nakup nedokončane eno- ali
dvostanovanjske stavbe, mora biti vloga oddana pred
pričetkom izvajanja del za dokončanje naložbe.
d) datum izvedene naložbe
Kot datum izvedbe naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na
računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba
v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje
datum izdaje računa.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje
proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Če je stanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba
nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora
vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite,
ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim. Zaradi posebne
obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba pri prenovi kulturnovarstveno zaščitene stanovanjske
stavbe odstopa od posameznih pogojev za energetsko
učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Pri načrtovanju in izvedbi morajo biti upoštevane Smernice za
energetsko prenovo stavb kulturne dediščine in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem
upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora v tem
primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
f) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira le za en ukrep,
lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih ukrepov tega javnega poziva. V primeru, da vlagatelj kandidira na tem javnem pozivu, ne more za to stanovanjsko
stavbo kandidirati še za izvedbo posamičnih ukrepov na
drugem javnem pozivu Eko sklada, razen za vgradnjo
solarnega ogrevalnega sistema in naprave za samo
oskrbo z električno energijo.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo nakup in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
h) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in
gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko
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opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
Za nakup posameznih naprav, opreme in gradbenih
proizvodov od oseb, ki niso registrirane za prodajo navedenega blaga, spodbude ni mogoče dodeliti.
i) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote,
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list
RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE in nasl.).
Če je za naložbo, ki je predmet spodbude po tem
javnem pozivu, že bila dodeljena oziroma izplačana nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu, za izvedbo te naložbe
ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne
spodbude po tem javnem pozivu.
j) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne
spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko
sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb
občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega
javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti
ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko
sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita
ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe,
razen če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda
izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita
Eko sklada.
k) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v triin večstanovanjski stavbi ter vgrajenih gradbenih pro
izvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda po tem javnem
pozivu, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu
nepovratne finančne spodbude.
8. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni
seznami s podatki so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo,
ki si jo vlagatelji lahko natisnejo sami, je enakovredna
tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni
telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti.
Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s.,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov:
ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za
stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
9. Brezplačno energetsko svetovanje: v skoraj
šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, ki so razporejene po vsej Sloveniji, delujejo neodvisni energetski
strokovnjaki. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni
naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu
neodvisni svetovalec z brezplačnimi nasveti pomaga
pri načrtovanju ukrepov učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov. Informacije o brezplačnem energetskem svetovanju so na voljo na spletni strani Eko
sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski
številki 080 16 69.
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10. Rok in način prijave
Vlagatelji lahko oddajo vlogo na javni poziv od
dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave
zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vlagatelji oddajo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
Vloga je oddana, ko jo prejme Eko sklad. Če je vloga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema
šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad
dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno oddane. Vloge, ki ne bodo pravočasno oddane,
bodo s sklepom zavržene.
11. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 –
ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja
vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16,
30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
12. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) izdaja odločbe in sklenitev pogodbe
Eko sklad dodeli vlagatelju nepovratno finančno
spodbudo z odločbo. Na podlagi odločbe se z vlagateljem sklene pogodba o izplačilu nepovratne finančne
spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda je izplačana na
podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, in sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
b) meritev zrakotesnosti stavbe
Zaključna meritev za ugotavljanje tesnosti obodnih
konstrukcij skoraj ničenergijske tri- in več stanovanjske
stavbe, ki je predmet ukrepa C tega javnega poziva,
mora biti pravočasno najavljena predstavniku Eko sklada in izvedena ob njegovi prisotnosti.
Eko sklad lahko preveri ustreznost zrakotesnosti
stavbe tudi, ko gre za izvedbo ukrepa A ali B.
c) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo
vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša.
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti
odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi.
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V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za
izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
d) predložitev dokumentacije za izplačilo nepovrat
ne finančne spodbude
Vlagatelj mora najkasneje v 2 mesecih po izteku
roka za zaključek naložbe predložiti dokumentacijo za
izplačilo nepovratne finančne spodbude.
Dokumentacija za izplačilo nepovratne finančne
spodbude:
– izpolnjen obrazec Zahtevek za izplačilo, ki je del
razpisne dokumentacije tega javnega poziva;
– pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisana s strani vlagatelja;
– uporabno dovoljenje;
– v primeru izvedbe prenove eno ali dvo- stanovanjske stavbe (ukrep B), za katero ni bilo potrebno
pridobiti gradbenega dovoljenja, je namesto uporabnega
dovoljenja potrebno priložiti izpolnjeno Vodilno mapo
Dokazila o zanesljivosti objekta (DOZ), ki je del Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov, priloga 5;
– v primeru, da gre za nakup nove dokončane stavbe ali stanovanja ali če so med gradnjo nastale bistvene
spremembe v primerjavi z dokumentacijo, oddano ob
vlogi:
– projektna dokumentacija izvedenih del (PID)
(0. Vodilna mapa, 1. Načrt s področja arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje);
– novelirani elaborat energijske učinkovitosti
sNES z izračuni in dokazili.
– računi in ostala dokumentacija, ki se nanaša na
gradnjo ali prenovo stavbe (npr. pogodba s popisom del,
materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in
opreme), med drugim tudi za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in
sistemov zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal,
obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega
ovoja stavbe;
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih
alinej;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti
stavbe in potrdilo o kalibraciji merilne opreme;
– fotografije:
– izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega
ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne
zidove, streho ipd.), posnete med vgradnjo z merilnim
trakom;
– vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (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,
elementi za vpih in zajem zraka);
– vgrajenega sistema za ogrevanje in hlajenje
z generatorjem toplote in hladu (razvodi, naprave, regulacija);
– dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne
vse strani stavbe;
– meritve zrakotesnosti stavbe ter fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med izvajanjem
postopka;
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– v primeru nakupa stanovanja (ukrep C) dodatno
še: fotografija stanovanja, naprave za prezračevanje in
ogrevanja, če naprave niso skupne);
– v primeru nakupa nove eno- ali dvostanovanjske
stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi
mora dokumentacija o zaključku naložbe vsebovati še
dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini.
Če je bila za enak ukrep v isti ali enaki stavbi dodeljena spodbuda več vlagateljem, zadošča predložitev
enega izvoda skupne projektne in ostale zahtevane zaključne dokumentacije.
e) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe
na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko
se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za
delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek
izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju
pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže
na račun vlagatelja.
13. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje
odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način
preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko
sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi
odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne
finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj
onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad
pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame,
vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne
finančne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani
pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma
je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih
pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3704/21
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega
odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS,
št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi

pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019
(objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada),
na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa
poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
številka 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in na podlagi
Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS,
št. 101/21), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 90SUB-sNESLS21
Nepovratne finančne spodbude lokalnim
skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občinam) za
nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb v lasti občin na območju Republike Slovenije.
Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je
zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke
energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih
tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija v veliki
meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali
v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno
zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja,
omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter
imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve.
Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije
ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in
izvedbe projektov, je gospodarjenje z javnimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila
za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije
in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje
tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem
na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva
in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne
gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega
družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne
družbene skupine in stavb javne uprave, ki se skladno
s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju
objektov uvrščajo med:
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno
raziskovalno delo,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
– 12650 Stavbe za šport,
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne
družbene skupine,
– 12201 Stavbe javne uprave.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se lahko
dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba v izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa A, ki:
– se bo pričel izvajati po oddaji vloge za pridobitev
nepovratne finančne spodbude na ta javni poziv ali
– se je pričel izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do
objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
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Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar občina izkazuje z računi za navedena dela.
A – gradnja skoraj ničenergijske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe v lasti
občine, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo nove prizidave, mora
ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem
javnim pozivom.
2. Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.
Višina razpisanih sredstev znaša 14.000.000,00 EUR.
3. Upravičene osebe
Do nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem
besedilu: nepovratna spodbuda) po tem javnem pozivu
je upravičena vsaka občina, ki je lastnica nepremičnine
in investitorka ter financira naložbo v gradnjo skoraj nič
energijske stavbe.
Do nepovratne spodbude Eko sklada niso upravičene občine:
– 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,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Občina mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet
tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepa
seznanjeni vsi morebitni lastniki in solastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepa, ki je predmet
tega javnega poziva, pridobila vsa potrebna soglasja.
Nepovratne spodbude ni mogoče dodeliti za gradnjo
stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.
Investitorstvo in klasifikacija stavbe bosta preverjena
z vpogledom v gradbeno dovoljenje, lastništvo nepremičnine pa z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
4. Kriteriji za skoraj ničenergijsko stavbo
Ustreznost stavbe se preverja na podlagi izračunov
in dokazil iz elaborata energijske učinkovitosti sNES,1
izračuna po metodologiji PHPP2 za skoraj ničenergijske
stavbe (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) (0. Vodilna mapa, 1. Načrt s področja
arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje,
hlajenje in prezračevanje), izdelano v merilu 1:50. Izvedena naložba se preverja na podlagi načrtov projektne
dokumentacije izvedenih del (PID) in ostale zaključne
dokumentacije, navedene v javnem pozivu. Vsa 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.) in usklajena s PHPP izračunom
ter ostalimi dokazili, navedenimi v javnem pozivu. Pri
izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor in pridobljeno uporabno dovoljenje, kot to določa Gradbeni zakon
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20 in 15/21
– ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: GZ).
sNES - skoraj nič energijska stavba
PHPP - Passive House Planning Package, verzija
PHPP 9 ali 10, Passive House Institute Darmstadt, orodje
za izračun energijske bilance in načrtovanje učinkovite novogradnje ali prenove na nivo visoko učinkovitih skoraj nič
energijskih stavb
1
2
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Računska raba energije za ogrevanje QH in pohlajevanje stavbe se QK preverja na podlagi izračuna PHPP
in mora znašati:
– QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) za
stanovanjske stavbe,
– QH ≤ 6,0 kWh/(m3a) in QK ≤ 6,0 kWh/(m3a) za
ostale stavbe.
Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske podatke mesta
Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na
spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za
ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno
poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in
naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje
z energijsko učinkovitimi sistemi.
Zunanje stavbno pohištvo (okna in vrata) v toplotnem ovoju stavbe mora imeti toplotno prehodnost
U ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016. Vgrajeno mora biti po načelu
tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici
RAL.
Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega
stavbnega pohištva lahko pri posameznih elementih odstopajo zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljeno
zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo
možno energijsko učinkovitostjo, ob upoštevanju razum
nih stroškov.
Toplotne prehodnosti U gradbenih elementov in
sklopov toplotnega ovoja stavbe morajo znašati:
– U ≤ 0,15 W/(m2K), če mejijo proti zunanjemu zraku (zunanja stena, streha, strop, previs ipd.)
– U ≤ 0,17 W/(m2K), če mejijo proti terenu ali na
neogrevan prostor (vkopane stene, tla na terenu, tla nad
hladno kletjo ipd.).
Toplotne prehodnosti U in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne
prevodnosti λ izolacijskih materialov v toplotnem ovoju
stavbe morajo biti razvidne iz dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi
prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav
zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote
vsaj 80 %.
V sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja
in priprave tople sanitarne vode morajo biti vgrajeni
sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne
naprave, ki imajo visoko energijsko učinkovitost.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije
za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje,
prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so
oskrbovane iz energijsko učinkovitega distribucijskega
sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, ki mora
biti izveden ob prisotnosti predstavnika Eko sklada. Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 mora
znašati: n50 ≤ 0,60 h-1.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo
nove skoraj ničenergijske stavbe ter stroški nakupa in
vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki
vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.:
– nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju
stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja;
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– nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal,
obodnih zidov in strehe itd.) ter sistemi tesnjenja obod
nih konstrukcij;
– nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
– izvedba meritve zrakotesnosti stavbe;
in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrt
niških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora,
zunanje ureditve ipd. niso upravičeni stroški.
6. Višina nepovratne spodbude
Višina nepovratne spodbude je opredeljena
v EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine
stavbe, ki se izračuna na podlagi projekta za izvedbo
(PZI). Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete iz izračuna PHPP
in skupine, v katero se stavba uvršča glede na način
gradnje, vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega
pohištva.
I. skupina
– lesena gradnja
Novogradnja sNES
– naravna izolacija
– lesena okna
Nepovratna spodbuda v EUR na m2
400

I. skupina:
– stavba, grajena pretežno z lesom (delež stavbe,
ki je grajen z lesom, mora biti večji od ostalih), z najmanj
70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr.
lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) v toplotnem ovoju
in z vgrajenim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom
v deležu najmanj 70 % skupne površine vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva (v m2);
II. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe
(v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno
steklo ipd.) in naravnega izvora, ne glede na način grad
nje stavbe in material zunanjega stavbnega pohištva;
III. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe
(v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.), ne glede na
način gradnje stavbe in material zunanjega stavbnega
pohištva.
Višina nepovratne spodbude lahko znaša največ do
50 % upravičenih stroškov naložbe.
Če je vlagatelj občina na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS,
št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) ter
tudi nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na
tem območju, se v skladu s prvim odstavkom 11. člena
ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
7. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne spodbude
je pravočasno oddana in popolna vloga.

II. skupina
– mineralna izolacija
310

III. skupina
– sintetična izolacija
240

Vloga je oddana pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Vloga je formalno popolna, ko občina predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne priloge.
b) obvezne priloge k vlogi
Obvezne priloge k vlogi so naslednje:
– kopija gradbenega dovoljenja s potrdilom o pravnomočnosti;
– dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP), kjer so navedeni cilji, namen in časovni okvir
izvedbe investicije ter sklep o potrditvi investicijske dokumentacije;
– finančna konstrukcija, kjer so zavedeni vsi viri
(občinski, proračunski, drugi viri) in navedena celotna
vrednost naložbe v ukrep A;
– projektna dokumentacija, ki mora biti izdelana
v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in oddana v projektantskih mapah, z natisnjenimi načrti v originalnem merilu, z žigi in podpisi projektantov, in sicer:
– projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja (DGD);
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
(PZI):
– 0. Vodilna mapa,
– 1. Načrt s področja arhitekture,
– 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje,
hlajenje in prezračevanje;
– elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni
in dokazili:
– izračun energijske učinkovitosti stavbe po metodologiji PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel
datoteka), kjer se, ne glede na dejansko lokacijo stav-
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be, upoštevajo klimatski podatki za mesto Ljubljana,
ki so objavljeni za ta javni poziv na spletni strani www.
ekosklad.si;
– tabela s povzetkom vseh neto površin (v m2) in
neto prostornin prostorov (v m3) v stavbi z označenimi
prostori, ki so ustrezno ogrevani in prezračevani preko
ustrezne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih
materialov v odstotkih (%) glede na skupine, opredeljene v javnem pozivu;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava), izdelan
na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen če je stavba
oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega
sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in
električne energije z visokim izkoristkom;
– izračun površinskega deleža lesenega zunanjega stavbnega pohištva v odstotkih (%) v primeru, da
stavba spada v I. skupino;
– izračun, ki izkazuje, da je delež stavbe, ki je
grajen z lesom, večji od ostalih, v primeru, da stavba
spada v I. skupino;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU)
št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje
gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta
89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje
gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih pro
izvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ki mora med drugim vsebovati vrednost
toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom
o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta
morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost
linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ)
in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana
s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode,
oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-11 oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud);
– izjava o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za
trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, oziroma
drugo ustrezno dokazilo, 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 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi
Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne
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25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana
uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga
dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave;
– podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.);
– izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo
stavba oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Če se je gradnja pričela izvajati v obdobju od 1. 1.
2021 do objave javnega poziva, so obvezne priloge
k vlogi tudi računi, fotografije in ostala dokumentacija, ki
se nanaša na že izvedena dela do dneva oddaje vloge
na ta javni poziv.
V primeru, da vlogi ne bodo priložene vse obvezne
priloge, vključno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, bo vloga zavržena.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad
lahko zahteva, da občina za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) pričetek del
Dela za izvedbo naložbe v ukrep A se praviloma
pričnejo izvajati po oddaji vloge na ta javni poziv.
Za pričetek izvajanja ukrepa šteje pričetek izvajanja
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar občina izkazuje z računi za navedena dela.
Občina je upravičena do nepovratne spodbude tudi
v primeru, če so se dela za izvedbo ukrepa pričela izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega
poziva v Uradnem listu RS.
d) datum izvedene naložbe
Kot datum izvedbe naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na
računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba
v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje
datum izdaje računa.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna
spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje
proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
f) kandidiranje za eno ali več naložb
Občina lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne spodbude za gradnjo skoraj ničenergijske stavbe, ki je predmet ukrepa A tega javnega poziva, le za eno naložbo, lahko pa kandidira z več vlogami
za več različnih naložb na tem javnem pozivu.
g) prepoved dodelitve nepovratne spodbude za
vgradnjo prototipne in rabljene opreme
Nepovratna spodbuda ne more biti dodeljena za
naložbe, ki vključujejo nakup in vgradnjo prototipne in
rabljene opreme, naprav ali gradbenih proizvodov.
h) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in
gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko
opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
Za nakup posameznih naprav, opreme in gradbenih
proizvodov od oseb, ki niso registrirane za prodajo navedenega blaga, spodbude ni mogoče dodeliti.
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i) prepoved dodelitve nepovratne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, za katero je že bila dodeljena spodbuda s strani
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Če je za naložbo, ki je predmet nepovratne spodbude, že bila dodeljena oziroma izplačana nepovratna
spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem
javnem pozivu, za izvedbo te naložbe ni več mogoče
pridobiti pravice do nepovratne spodbude po tem javnem pozivu.
j) možnost pridobitve kredita in nepovratne spodbude
Občina je poleg nepovratne spodbude upravičena
pridobiti tudi kredit Eko sklada. Za pridobitev kredita
mora izpolniti obrazce, ki so na voljo na spletni strani
Eko sklada in ostale zahtevane priloge za odobritev kredita. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne
sme presegati upravičenih stroškov kreditirane naložbe.
V primeru dodelitve nepovratne spodbude in kredita
za isto naložbo občina predloži en izvod zahtevanih prilog pri vlogi za dodelitev nepovratne spodbude.
k) prepoved odtujitve naložbe, ki je predmet nepovratne spodbude
Stavbe in vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih
naprav in opreme, za katere je bila dodeljena spodbuda, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu
spodbude.
8. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni
seznami s podatki so na voljo na spletni strani www.
ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine lahko natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko
občine tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni
telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti.
Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s.,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov:
ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko občine pridobijo
po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za
stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
9. Rok in način prijave
Občine lahko oddajo vlogo na javni poziv od dneva
objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka
javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občine oddajo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
Vloga je oddana, ko jo prejme Eko sklad. Če je vloga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema
šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad
dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno oddane. Vloge, ki ne bodo pravočasno oddane,
bodo s sklepom zavržene.
10. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
spodbude občini se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
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126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in
nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Občina pridobi pravico do nepovratne spodbude po
javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude
po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na
Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom
2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16,
30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
11. Pogoji za izplačilo finančne spodbude
a) izdaja odločbe in sklenitev pogodbe
Eko sklad dodeli občini nepovratno spodbudo za
gradnjo skoraj ničenergijske stavbe, ki je predmet ukrepa A tega javnega poziva, na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo in pogodbo o dodelitvi
nepovratne spodbude.
Nepovratna spodbuda je izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila občini dodeljena
pravica do spodbude, in sklenjene pogodbe o izplačilu
nepovratne spodbude.
b) meritev zrakotesnosti stavbe
Zaključna meritev za ugotavljanje tesnosti obodnih
konstrukcij skoraj ničenergijske stavbe, ki je predmet
ukrepa A tega javnega poziva, mora biti pravočasno
najavljena predstavniku Eko sklada in izvedena ob njegovi prisotnosti.
c) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 3 leta od dokončnosti
odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne spodbude.
Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo občini.
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 občina ni mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. V primeru
zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo
nepovratne spodbude niso izpolnjeni.
d) predložitev dokumentacije za izplačilo nepovratne spodbude
Občina mora najkasneje v 2 mesecih po izteku roka
za zaključek naložbe predložiti dokumentacijo za izplačilo nepovratne finančne spodbude.
Dokumentacija za izplačilo nepovratne spodbude:
– izpolnjen obrazec Zahtevek za izplačilo, ki je del
razpisne dokumentacije tega javnega poziva;
– izpolnjena tabela Seznam prilog k zahtevku za
izplačilo in upravičeni stroški (MS Excel datoteka) z navedenimi računi in pogodbami za izvedbo naložbe, iz
katerih so razvidni vsi upravičeni stroški, kot npr. stroški
gradbenih in obrtniških del ter stroški strojnih in električnih inštalacij ter ostali stroški za doseganje energijske
učinkovitosti stavbe, ki so določeni v javnem pozivu;
– pogodba o izplačilu nepovratne spodbude, podpisana s strani občine;
– uporabno dovoljenje;
– projektna dokumentacija izvedenih del (PID)
(0. Vodilna mapa, 1. Načrt s področja arhitekture,
4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in
prezračevanje);
– novelirani elaborat energijske učinkovitosti sNES
z izračuni in dokazili, če je prišlo med gradnjo do sprememb glede na oddano dokumentacijo ob vlogi;
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– računi in ostala dokumentacija, ki se nanaša na
celotno gradnjo stavbe (npr. pogodba s popisom del,
materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in
opreme), med drugim tudi za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in
sistemov zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal,
obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega
ovoja stavbe;
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih
alinej;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti
stavbe in potrdilo o kalibraciji merilne opreme;
– fotografije:
– izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega
ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne
zidove, streho ipd.), posnete med vgradnjo z merilnim
trakom;
– vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (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,
elementi za vpih in zajem zraka);
– vgrajenega sistema za ogrevanje in hlajenje
z generatorjem toplote in hladu (razvodi, naprave, regulacija);
– dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne
vse strani stavbe;
– meritve zrakotesnosti stavbe ter fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med izvajanjem
postopka ob prisotnosti predstavnika Eko sklada.
e) izplačilo nepovratne spodbude
Nepovratna spodbuda se izplača ob razpoložljivih
sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi
vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni
račun občine. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi
računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima občina neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratno spodbudo poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže na
račun občine.
12. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način
preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
poziva, odločbe, pogodbe, Splošnih pogojev poslovanja
Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov občina ni upravičena do dodelitve pravice do nepovratne
finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba
sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe,
pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja
glede na namen dodeljenih sredstev ali pa občina onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico
do nepovratne finančne spodbude odvzame, občina pa
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je dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do
vračila neupravičeno pridobljene nepovratne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani
pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov občina v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga občine zavrnjena
oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati
na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3705/21
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega
odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS,
št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019
(objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada),
na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa
poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
številka 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in na podlagi
Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS,
št. 101/21), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
(v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 91FS-sNESPO21
Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj
ničenergijske stavbe
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so finančne spodbude
(v nadaljnjem besedilu: spodbuda) gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu
»de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj
ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.
Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je
zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke
energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih
tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za
delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih
virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno
in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje
okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega
vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje
z investicijskimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo
z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna
onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost

Stran

3022 /

Št.

209 / 31. 12. 2021

zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju
odpornosti na vplive podnebnih sprememb.
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne
gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe,
ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018
o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske
(1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu
ne more biti dodeljena.
Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo
naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa A, ki se bo začel izvajati po
oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv.
A – gradnja skoraj ničenergijske stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za gradnjo nove
skoraj ničenergijske stavbe, za katero je pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo
nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto,
zgrajeno skladno s tem javnim pozivom.
2. Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih sredstev
se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe
sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju
2021–2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.720.000,00 EUR.
Sredstva za dodeljevanje kreditov se zagotavljajo iz
namenskega premoženja Eko sklada. Višina razpisanih
kreditov znaša 3.000.000,00 EUR.
3. Upravičene osebe
Do spodbude po tem javnem pozivu so upravičene:
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki
in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti 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 (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
Do spodbude Eko sklada niso upravičeni vlagatelji:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti
do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač
ali socialnih prispevkov,
– gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem
postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh
sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne
24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet
tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepa
seznanjeni vsi morebitni lastniki in solastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepa, ki je predmet
tega javnega poziva, pridobil vsa potrebna soglasja.
Spodbude ni mogoče dodeliti za gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.
Investitorstvo in klasifikacija stavbe bosta preverjena z vpogledom v gradbeno dovoljenje, lastništvo nepremičnine pa z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
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4. Kriteriji za skoraj ničenergijsko stavbo
Ustreznost stavbe se preverja na podlagi izračunov
in dokazil iz elaborata energijske učinkovitosti sNES,1
izračuna po metodologiji PHPP2 za skoraj ničenergijske
stavbe (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja (DGD) ter načrtov projektne dokumentacije
za izvedbo gradnje (PZI) (0. Vodilna mapa 1. Načrt
s področja arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za
ogrevanje, hlajenje in prezračevanje), izdelano v merilu 1:50. Izvedena naložba se preverja na podlagi načrtov
projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in ostale
zaključne dokumentacije, navedene v javnem pozivu.
Vsa 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.) in usklajena s PHPP izračunom ter ostalimi dokazili, navedenimi
javnem pozivu. Pri izvedbi gradnje mora biti zagotov
ljen nadzor in pridobljeno uporabno dovoljenje, kot to
določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in
72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem
besedilu: GZ).
Računska raba energije za ogrevanje QH in pohlajevanje stavbe QK se preverja na podlagi izračuna PHPP
in mora znašati:
– QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) za
stanovanjske stavbe,
– QH ≤ 6,0 kWh/(m3a) in QK ≤ 6,0 kWh/(m3a) za
ostale stavbe.
Navedeni vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunata za klimatske podatke mesta
Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na
spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za
ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno
poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in
naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje
z energijsko učinkovitimi sistemi.
Zunanje stavbno pohištvo (okna in vrata) v toplotnem ovoju stavbe mora imeti toplotno prehodnost
U ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016. Vgrajeno mora biti po načelu
tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici
RAL.
Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega
stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljeno
zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo
možno energijsko učinkovitostjo, ob upoštevanju razum
nih stroškov.
Toplotne prehodnosti U gradbenih elementov in
sklopov toplotnega ovoja stavbe morajo znašati:
– U ≤ 0,15 W/(m2K), če mejijo proti zunanjemu zraku (zunanja stena, streha, strop, previs ipd.)
– U ≤ 0,17 W/(m2K), če mejijo proti terenu ali na
neogrevan prostor (vkopane stene, tla na terenu, tla nad
hladno kletjo ipd.).
Toplotne prehodnosti U in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne
prevodnosti λ izolacijskih materialov v toplotnem ovoju
sNES – skoraj nič energijska stavba
PHPP – Passive House Planning Package, verzija
PHPP 9 ali 10, Passive House Institute Darmstadt, orodje
za izračun energijske bilance in načrtovanje učinkovite novogradnje ali prenove na nivo visoko učinkovitih skoraj nič
energijskih stavb
1

2
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stavbe morajo biti razvidne iz dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi
prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav
zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote
vsaj 80 %.
V sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja
in priprave tople sanitarne vode morajo biti vgrajeni
sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne
naprave, ki imajo visoko energijsko učinkovitost.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije
za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje,
prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so
oskrbovane iz energijsko učinkovitega distribucijskega
sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, ki mora
biti izveden ob prisotnosti predstavnika Eko sklada. Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 mora
znašati: n50 ≤ 0,60 h-1.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo
nove skoraj ničenergijske stavbe ter stroški nakupa in
vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki
vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.:

Novogradnja sNES
Nepovratna sredstva v EUR na m2

I. skupina
– lesena gradnja
– naravna izolacija
– lesena okna
150

I. skupina:
– stavba, grajena pretežno z lesom (delež stavbe,
ki je grajen z lesom, mora biti večji od ostalih), z najmanj
70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr.
lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) v toplotnem ovoju
in z vgrajenim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom
v deležu najmanj 70 % skupne površine vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva (v m2);
II. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe
(v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno
steklo ipd.) in naravnega izvora, ne glede na način grad
nje stavbe in material zunanjega stavbnega pohištva;
III. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe
(v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.), ne glede na
način gradnje stavbe in material zunanjega stavbnega
pohištva.
Višina nepovratne spodbude lahko znaša največ do
30 % upravičenih stroškov naložbe.
Če ima vlagatelj sedež ter nepremičnina, kjer se
bo izvedla naložba, leži na območju iz 9. člena Zakona
o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10
in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu
s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu
poviša za 25 %.
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– nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju
stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal,
obodnih zidov in strehe, itd.) ter sistemi tesnjenja obod
nih konstrukcij;
– nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
– izvedba meritve zrakotesnosti stavbe;
in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrt
niških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora,
urejanje cest, dovozov ipd., so lahko upravičeni stroški
le za dodelitev kredita. Med upravičene stroške ne sodi
davek na dodano vrednost.
6. Višina nepovratnih sredstev
Višina nepovratnih sredstev je opredeljena v EUR
na m2 neto ogrevane in prezračevane površine, ki je izračunana na podlagi projekta za izvedbo (PZI). Odvisna
je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje
stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero
se stavba uvršča glede na način gradnje in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe
in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.

II. skupina
– mineralna izolacija
110

III. skupina
– sintetična izolacija
85

7. Kreditni pogoji
a) višina kredita in pogoji dodeljevanja
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji
znesek kredita, ki znaša 25.000,00 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša največ 2.000.000,00 EUR. Skupna
zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči
10.000.000,00 EUR.
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti
upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih
sredstev in kredita ne presega upravičenih stroškov
naložbe.
Z odločbo dodeljena višina kredita se lahko zniža
ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita. Kreditna
sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred
podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.
Presoja kreditne sposobnosti vlagatelja obsega presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost zagotav
ljanja denarnih pritokov v obsegu, potrebnem za redno
izpolnjevanje obveznosti do Eko sklada, izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti v preteklih obdobjih ter presojo
drugih informacij, ki bi lahko vplivale na kreditno sposobnost vlagatelja. Kreditna sposobnost vlagatelja se presoja
v skladu s prilogo Elementi presoje kreditne sposobnosti in
ustreznosti zavarovanja, ki je del razpisne dokumentacije.
b) obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene
po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR
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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 vlagatelj (tj. enotno podjetje) po tem javnem
pozivu ali iz drugih virov financiranja že prejel najvišjo
možno višino pomoči po pravilu »de minimis« oziroma
bi omejitev presegel, se višina nepovratnih sredstev in
obrestne mere zviša tako, da se s kreditom Eko sklada
ne preseže dovoljena višina pomoči po tem pravilu.
c) odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila
naložbe, ki je izkazana v vlogi. V nobenem primeru ne
more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.
Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice
se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti
vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.
d) zavarovanje kredita
Vračilo kredita je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in
z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:
– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
– zastavo tržno zanimivih premičnin,
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi
v prilogi dokumentacije za prijavo.
e) stroški kredita
Vlagatelj je dolžan plačati vse stroške, povezane
s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim
tarifnim pravilnikom Eko sklada.
Vlagatelj je dolžan plačati tudi stroške v zvezi
s sklepanjem pogodbe v obliki notarskega zapisa in
v zvezi z zavarovanjem terjatev Eko sklada, predvsem
notarske stroške za pripravo in podpis sporazuma o zavarovanju denarnih terjatev Eko sklada, sodne in druge
takse, stroške cenitev vrednosti zastavljenega premoženja oziroma premoženja, ponujenega v zavarovanje, in
stroške drugih potrebnih izvedenskih mnenj.
8. Pogoji za črpanje kredita
a) sklenitev kreditne pogodbe
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost predlaganega zavarovanja vračila
dodeljenega kredita,
– opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
– izvršeno plačilo nadomestila za sklenitev kreditne
pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.
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 vlagatelja ob sklenitvi poslovnega
razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če vlagatelj ob sklenitvi poslovnega razmerja ne
razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
– če se vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so
sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od
datuma izdaje odločbe kredita. Iz utemeljenih razlogov
se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece.
Kreditno pogodbo se sklene v obliki notarskega
zapisa oziroma drugi ustrezni obliki glede na instrument
zavarovanja.
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b) poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora vlagatelj predložiti pogodbeno dogovorjene zavarovalne instrumente in izpolniti morebitne druge pogodbene pogoje za črpanje kredita. Poraba kredita je dokumentarna
ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe vlagatelja.
Pred vsakim nakazilom sredstev mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. V primeru
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lahko Eko sklad
zadrži nakazilo sredstev oziroma odpove sklenjeno kreditno pogodbo. Ustrezni deleži sredstev bodo vlagatelju
oziroma izvajalcu nakazani po predložitvi zahtevanih
dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne
situacije dotlej opravljenih del idr.) in dokazil o plačilu
lastne udeležbe.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe vlagatelj zaprosi Eko sklad za spremembo
obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar
v okviru odobrenega ukrepa naložbe in zneska kredita.
Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje
v 2 mesecih po zaključeni naložbi.
9. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je oddana pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži
v celoti izpolnjen obrazec Vloga, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne priloge.
b) obvezne priloge k vlogi
Obvezne priloge vlogi so naslednje:
– kopija gradbenega dovoljenja s potrdilom o pravnomočnosti;
– projektna dokumentacija, ki mora biti izdelana
v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in oddana v projektantskih mapah, z natisnjenimi načrti v originalnem merilu, z žigi in podpisi projektantov, in sicer:
– projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja (DGD);
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
(PZI):
– 0. Vodilna mapa,
– 1. Načrt s področja arhitekture,
– 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje,
hlajenje in prezračevanje;
– elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni
in dokazili:
– izračun energijske učinkovitosti stavbe po metodologiji PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel
datoteka), kjer se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, upoštevajo klimatski podatki za mesto Ljubljana,
ki so objavljeni za ta javni poziv na spletni strani www.
ekosklad.si;
– tabela s povzetkom vseh neto površin (v m2) in
neto prostornin prostorov (v m3) v stavbi z označenimi
prostori, ki so ustrezno ogrevani in prezračevani preko
ustrezne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih
materialov v odstotkih (%) glede na skupine, opredeljene v javnem pozivu;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava), izdelan
na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen če je stavba
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oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega
sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in
električne energije z visokim izkoristkom;
– izračun površinskega deleža lesenega zunanjega stavbnega pohištva v odstotkih (%) v primeru, da
stavba spada v I. skupino;
– izračun, ki izkazuje, da je delež stavbe, ki je
grajen z lesom, večji od ostalih, v primeru, da stavba
spada v I. skupino;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU)
št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje
gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta
89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje
gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih pro
izvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ki mora med drugim vsebovati vrednost
toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom
o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta
morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost
linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ)
in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana
s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode,
oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-11 oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega 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 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi
Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih
enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11.
2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba
Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave;
– podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.);
– izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo
stavba oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
V primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno
priložiti še:
– izpolnjen obrazec Podatki o stranki pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja;
– izpolnjen obrazec z navedenimi viri financiranja
in pridobljenimi ali predvidenimi drugimi viri javnih sredstev;
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– izpolnjen obrazec Predlog zavarovanja vračila
kredita z vsemi zahtevanimi prilogami;
– izpolnjen obrazec Presoja kreditne sposobnosti
z vsemi zahtevanimi prilogami;
– izpolnjen obrazec Upravičeni stroški za pridobitev kredita (MS Excel datoteka) z navedenimi predračuni in pogodbami za izvedbo naložbe, iz katerih so
razvidni upravičeni stroški za gradnjo stavbe, kot npr.
stroški gradbenih in obrtniških del ter stroški strojnih
in električnih inštalacij ter ostali stroški za doseganje
energijske učinkovitosti stavbe in vsi ostali upravičeni
stroški, določeni v javnem pozivu, s priloženimi kopijami
dokumentov.
V primeru, da vlogi ne bodo priložene vse obvezne
priloge, vključno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, bo vloga zavržena.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad
lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) pričetek del
Dela za izvedbo naložbe v ukrep A se pričnejo izvajati po oddaji vloge na ta javni poziv.
Za pričetek izvajanja ukrepa šteje pričetek izvajanja
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar vlagatelj
izkazuje z računi za navedena dela.
d) datum izvedene naložbe
Kot datum izvedbe naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na
računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba
v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje
datum izdaje računa.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora
biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi
s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti
stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
f) kandidiranje za eno ali več naložb
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi
pravico do spodbude za gradnjo skoraj ničenergijske
stavbe, ki je predmet ukrepa A tega javnega poziva, le
za eno naložbo, lahko pa kandidira z več vlogami za več
različnih naložb na tem javnem pozivu.
g) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki
vključujejo nakup in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav ali gradbenih proizvodov.
h) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in
gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko
opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
Za nakup posameznih naprav, opreme in gradbenih
proizvodov od oseb, ki niso registrirane za prodajo navedenega blaga, spodbude ni mogoče dodeliti.
i) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, za
katero je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih
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goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Če je za naložbo, ki je predmet spodbude, že bila
dodeljena oziroma izplačana spodbuda Eko sklada po
tem ali katerem koli drugem javnem pozivu, za izvedbo
te naložbe ni več mogoče pridobiti pravice spodbude po
tem javnem pozivu.
j) omejitve glede dodeljevanja spodbude po pravilu
»de minimis« pomoči
Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dodeljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu
»de minimis«.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena vlagatelju oziroma lastniku, ne sme preseči
200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem
prometu.
Spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje
dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture,
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih pro
izvodov,
– 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 zadevno
podjetje, ali
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– vlagateljem oziroma lastnikom, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na
osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– vlagateljem oziroma lastnikom 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, str. 1) in Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in
zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in sred
nja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije,
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila
za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno
poslovanje podjetij,
– vlagateljem oziroma lastnikom, 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.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlagatelja oziroma lastnika 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,
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– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve
podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem oziroma lastnikom tvorijo enotno podjetje.3
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
k) prepoved odtujitve naložbe, ki je predmet spodbude
Stavbe in vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih
naprav in opreme, za katere je bila dodeljena spodbuda, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu
spodbude.
Kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet naložbe, ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.
10. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem
pozivu
Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni
seznami s podatki so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo,
ki si jo vlagatelji lahko natisnejo sami, je enakovredna
tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni
telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti.
Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s.,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov:
ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za
stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
11. Rok in način prijave
Vlagatelji lahko oddajo vlogo na ta javni poziv od
dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije do porabe sredstev oziroma objave zaključka
javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelji oddajo pisno vlogo na predpisanih obrazcih
z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vloga je oddana, ko jo prejme Eko sklad. Če je vloga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema
šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad
dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno oddane. Vloge, ki ne bodo pravočasno oddane,
bodo s sklepom zavržene.
3
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa
drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali
statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz
zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
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12. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07,
65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), če
ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do spodbude po javnem
pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbude po javnem pozivu ter vrstnega
reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do spodbude
se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni
list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15
– ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš,
189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
13. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) izdaja odločbe in sklenitev pogodbe
Eko sklad dodeli vlagatelju nepovratna sredstva
z odločbo. Na podlagi odločbe se z vlagateljem sklene
pogodba o izplačilu nepovratnih sredstev.
Nepovratna sredstva so izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do spodbude in sklenjene pogodbe o izplačilu
spodbude.
b) meritev zrakotesnosti stavbe
Zaključna meritev za ugotavljanje tesnosti obodnih
konstrukcij skoraj ničenergijske stavbe, ki je predmet
ukrepa A tega javnega poziva, mora biti pravočasno
najavljena predstavniku Eko sklada in izvedena ob njegovi prisotnosti.
c) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 3 leta od dokončnosti
odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša.
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njgovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo
spodbude niso izpolnjeni.
d) predložitev dokumentacije za izplačilo nepovrat
nih sredstev
Vlagatelj mora najkasneje v 2 mesecih po izteku
roka za zaključek naložbe predložiti izpolnjen obrazec
Zahtevek za izplačilo, ki je del razpisne dokumentacije
tega javnega poziva, in vse obvezne priloge.
Dokumentacija za izplačilo nepovratnih sredstev:
– izpolnjen obrazec Zahtevek za izplačilo, ki je del
razpisne dokumentacije tega javnega poziva;
– izpolnjena tabela Seznam zaključne dokumentacije in upravičeni stroški (MS Excel datoteka) z navedenimi računi in pogodbami za izvedbo naložbe, iz
katerih so razvidni vsi upravičeni stroški, kot npr. stroški
gradbenih in obrtniških del ter stroški strojnih in električnih inštalacij ter ostali stroški za doseganje energijske
učinkovitosti stavbe, ki so določeni v javnem pozivu;
– pogodba o izplačilu nepovratne spodbude, podpisana s strani vlagatelja;
– uporabno dovoljenje;
– projektna dokumentacija izvedenih del (PID)
(0. Vodilna mapa, 1. Načrt s področja arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje);
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– novelirani elaborat energijske učinkovitosti sNES
z izračuni in dokazili, če je prišlo med gradnjo do sprememb glede na oddano dokumentacijo ob vlogi;
– računi in ostala dokumentacija, ki se nanaša na
celotno gradnjo stavbe (npr. pogodba s popisom del,
materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in
opreme), med drugim tudi za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in
sistemov zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal,
obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega
ovoja stavbe;
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih
alinej;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti
stavbe in potrdilo o kalibraciji merilne opreme;
– fotografije:
– izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega
ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne
zidove, streho ipd.), posnete med vgradnjo z merilnim
trakom;
– vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (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,
elementi za vpih in zajem zraka);
– vgrajenega sistema za ogrevanje in hlajenje
z generatorjem toplote in hladu (razvodi, naprave, regulacija);
– dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne
vse strani stavbe;
– meritve zrakotesnosti stavbe ter fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med izvajanjem
postopka ob prisotnosti predstavnika Eko sklada.
e) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih
sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi
vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni
račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže
na račun vlagatelja.
14. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude do 4 let
po izplačilu spodbude oziroma do dokončnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev,
skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili
javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnih pogojev
poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve in oddaje v najem ali zakup predmeta spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne
finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odloč-
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be, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj
onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad
pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame,
vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
prejema do vračila neupravičeno pridobljene spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani
pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma
je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih
pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3730/21
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13,
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12
– ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18) ter prvega
odstavka 6. člena Pravilnika o vzpodbujanju vlaganj
v avdiovizualno produkcijo (Uradni list RS, št. 7/17), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije
objavlja javni poziv (v nadaljevanju: javni poziv):
– Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo v letu 2022.
Besedilo zgoraj navedenega javnega poziva bo
od dne 31. 12. 2021 dalje objavljen na spletnem mestu
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku »javni natečaji«.
Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2021-6223-5

Ob-3620/21

Statut Sindikata kovinske in elektro industrije
(SKEI) Sindikat podjetja KOMO d.o.o. Polšnik, ki je
bil z nazivom Pravila sindikata podjetja, pod zaporedno
številko 10, za leto 1993, pri Upravni enoti Litija vpisan
v evidenci statutov sindikatov, se z dnem 18. 11. 2021
izbriše iz evidence.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 57/2021

Os-3578/21

Okrajno sodišče v Celju je v nepravdni zadevi predlagatelja Stanislava Kranjec, Kovačeva ulica 8e, Ljubljana,
ki ga zastopa dr. Anita Napotnik, odvetnica v Mozirju,
proti nasprotnim udeležencem: 1. Mestna občina Celje,
Trg Celjskih knezov 9, Celje, 2. Branko Bezenšek, Dolarjeva ulica 24, Celje, 3. Robert Bezenšek, Dolarjeva
ulica 24, Celje, in 4. Irma Svečak, Trubarjeva 6, Celje,
zaradi vzpostavitve etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanju
pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin glede nepremičnine, to je
poslovnega prostora v izmeri 48,10 m2, v pritličju stavbe
ter stanovanja, ležečega neposredno nad tem poslovnim
prostorom, v izmeri 29,42 m2, v prvem nadstropju stavbe
na naslovu Linhartova ulica 18, Celje, stoječe na nepremičnini katastrska občina 1077 Celje, vložna številka 107,
in sicer delilne in pogodbe o ureditvi medsebojnih solastniških razmerij, sklenjene dne 2. 3. 1994 med Brankom
Bezenškom in Irmo Svečak ter prodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 12. 1998 med Irmo Svečak, kot prodajalko,
in Stanislavom Kranjcem, kot kupcem, dne 22. 11. 2021
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– delilne in pogodbe o ureditvi medsebojnih solastniških razmerij, sklenjene dne 2. 3. 1994 med Brankom Bezenškom in Irmo Svečak glede solastnih nepremičnin v stavbi na naslovu Linhartova ulica 18, Celje ter
– prodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 12.
1998 med Irmo Svečak, kot prodajalko, in Stanislavom
Kranjcem, kot kupcem, za poslovni prostor v izmeri
48,10 m2 v pritličju in za stanovanje, ki leži neposredno
nad tem poslovnim prostorom, v izmeri 29,42 m2 v prvem nadstropju stavbe na naslovu Linhartova ulica 18,
Celje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave
tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist imenovanih predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 11. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 248/2019

Os-3418/21

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi
upnice Nike Sajovic, mld., Streliška ulica 4, Kamnik,
ki jo zastopa zak. zast. Doroteja Irena Jarc, Streliška
ulica 4, Kamnik, po Odvetniška družba Podjed, Kahne

in partnerji o.p.-d.o.o., Štefanova ulica 13A, Ljubljana,
zoper dolžnika Mateja Sajovic, brez prebivališča v RS,
ki ga zastopa Tanja Cirkvenčič – odvetnica, Ljubljanska
cesta 110, Domžale, zaradi izterjave 1.416,23 EUR s pripadki, dne 12. 11. 2021 sklenilo:
Dolžniku Mateju Sajovicu, nekdaj stanujočemu na
naslovu Opekarniška ulica 19, Radomlje, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasna
zastopnica, odvetnica Tanja Cirkvenčič, Ljubljanska
cesta 110, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala
dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 11. 2021
I 83/2021

Os-3475/21

Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi
upnika Roberta Kastelic, Mrzlo Polje 2, Ivančna Gorica, zoper dolžnico Ivanko Dukarič, Jakopičeva ulica 20,
Kamnik, ki jo zastopa zak. zast. Miklič Nikič Suzana
– odvetnica, Ljubljanska cesta 102, Domžale, zaradi
izterjave 6.000,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Ivanki Dukarič, Jakopičeva ulica 20,
Kamnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Suzana Miklič Nikič, Ljubljanska cesta 102, 1230 Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 9. 2021
2522 I 128/2020

Os-3448/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna
ulica 1, Ljubljana – poštni predali, ki ga zastopa zak.
zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Nevenu Starčević,
davčna št. 17061849, Buchstrasse 54/2, Schwabisch
Gmund, ki ga zastopa zak. zast. Jager Lev – odvetnik,
Mestni trg 8, Ljubljana, zaradi izterjave 1.619,37 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Nevenu Starčeviću, Buchstrasse 54/2,
Schwabisch Gmund, Nemčija, se v izvršilni zadevi
I 128/2020 postavi začasni zastopnik odvetnik Lev Jager, Mestni trg 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal
dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2021
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Os-3633/21

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku osebnega stečaja nad dolžnikom Primožem Peterc, Tacenska
cesta 123, 1000 Ljubljana, dne 10. 12. 2021 sklenilo:
Začasnega zastopnika odvetnika Mojmir Jesenko,
Kolodvorska 14A, 1000 Ljubljana, se razreši.
Stečajnemu dolžniku se postavi novo začasno zastopnico odvetnico Polono Šrot, Stari trg 2, 1000 Ljub
ljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2021
0496 VL 85611/2020

Os-3536/21

V izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Ameriška ulica 4, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Lipovec in Vidović d.o.o.,
Bleiweisova cesta 30, Kranj, zoper dolžnika Bernarda
Brajdič, roj. 12. 11. 1979, Resslova ulica 7b, Novo mesto – dostava, zaradi izterjave 2.378,99 EUR s pripadki,
je Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 5. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ) dolžniku Bernardu Brajdiču, Resslova ulica 7b, Novo mesto, postavilo začasno zastopnico
Majo Kolbezen, odvetnico v Novem mestu, Jerebova
ulica 4, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v predmetni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 11. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 185/2021

Os-3626/21

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojni Elisabet Pirkelbach, domnevno rojeni
med leti 1863 in 1891, nazadnje stanujoči Osredek, ki
je umrla 21. 1. 1914.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po pokojni, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 10. 12. 2021
D 124/2019

Os-3354/21

V zapuščinski zadevi po pok. Antoniji Pečar, roj.
Povh, nazadnje stanujoča Ocizla 10, 6240 Kozina, ki je
umrla 21. 2. 1936 – v starosti 71 let, v zemljiški knjigi vpisana kot Antonija, vdova od Ivana, roj. Povh Pečar, Ocizla št. 9, 6240 Kozina, gre za zapuščino brez dedičev,
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
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časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustničine dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustničinih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.
Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 11. 2021
D 253/2020

Os-3428/21

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 4. 9. 2020
uveden zapuščinski postopek opr. št. D 253/2020 po
pokojnem Francu Marenku, z neznanim podatkom o rojstvu, z zadnjim znanim bivališčem Zali Log 12, Železniki,
z dnem 25. 8. 1987 razglašenim za mrtvega.
Sodišče podatkov za dediče prvega dednega reda,
drugega dednega reda in tretjega dednega reda, nima.
S tem oklicem sodišče poziva vse neznane dediče
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Francu Marenku, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 15. 11. 2021

Oklici pogrešanih
N 164/2020

Os-3520/21

Okrajno sodišče v Mariboru vodi na predlog predlagateljice Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdov
ščina, postopek o razglasitvi pogrešane Antonije Lavrenčič, roj. 12. 1. 1867, Koroška cesta 17, Maribor, za
mrtvo.
Iz pridobljenih podatkov izhaja, da je bila pogrešanka rojena dne 12. 1. 1867 v kraju Kovk ter da je bil
njen dekliški priimek Puc. Poročena je bila z Markom
Lavrenčičem, roj. 16. 5. 1856, ki je umrl dne 16. 12.
1931 v Ajdovščini. Njuni otroci so bili: Franc Lavrenčič,
Marko Lavrenčič, Ana Česnik in Anton Lavrenčič. Franc
Lavrenčič, roj. 20. 4. 1887, ki je umrl 19. 11. 1951,
nazadnje stanujoč Koroška cesta 101, je imel hčerko
Jelko Novak, Vesno Žigart in sina Dušana Lavrenčiča.
Pogrešanka je v zemljiški knjigi vpisana kot lastnica
nepremičnine z ID znakom: parcela 2392 1804. Drugih
podatkov o pogrešanki ni.
Sodišče poziva pogrešanko Antonijo Lavrenčič, da
se oglasi, in vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to
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sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica,
sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2021
N 69/2021-7

Os-3619/21

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku
nepravdni postopek predlagajoče stranke: 1. Marjana Konkolič, EMŠO: 1703963505250, Sebeborci 79A,
Martjanci in 2. Jožica Rogač, EMŠO: 2505957506277,
Nuskova 13A, Rogašovci, ki ju obe zastopa odvetnik
Daniel Katalinič, Ulica Staneta Rozmana 10, Murska
Sobota, zoper nasprotnega udeleženca Alojza Forjanič,
roj. 28. 7. 1912, nazadnje stanujoč Večeslavci 40, Rogašovci, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer odvetnik
Jure Horvat, Slomškova 1, Murska Sobota.
Alojz Forjanič se je rodil dne 28. 7. 1912 v Večeslavcih, po znanih podatkih je odšel v Francijo, od koder se ni vrnil in ne javil. Obe predlagateljici (rojeni leta
1957 in leta 1963) ga za časa svojega življenja nikoli
nista videli.
Sodišče v skladu s 126. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) poziva Alojza Forjaniča, da se
javi tukajšnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, zlasti pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sodišče po preteku navedenega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 12. 2021
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Preklici

Drugo preklicujejo
Boštjan Grobelnik s.p., Sele pri Polskavi 45, Pragersko, potrdilo za voznika, št. 014888/BGD60-2-6425/2019,
izdano na ime Popadić Slobodan, veljavnost od 19. 11.
2019 do 3. 11. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnm‑343784
Boštjan Grobelnik s.p., Sele pri Polskavi 45, Pragersko, potrdilo za voznika, št. 014888/AD60-2-61117/2017,
izdano na ime Džunić Željko, veljavnost od 17. 10. 2017
do 1. 2. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnl‑343785
Boštjan Grobelnik s.p., Sele pri Polskavi 45, Pragersko, potrdilo za voznika, št. 014888/AĆ60-3-5654/2018,
izdano na ime Popadić Slobodan, veljavnost od 28. 11.
2018 do 5. 9. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk‑343786
Boštjan Grobelnik s.p., Sele pri Polskavi 45, Pragersko, potrdilo za voznika, št. 011181/RB60-2-4911/2016,
izdano na ime Kalamanda Mišo, veljavnost od 16. 11.
2016 do 7. 11. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnj‑343787
BREZ IMENA d.o.o., Brodarjev trg 1, Ljubljana,
preklic izvoda licence, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 172/21 z dne 29. 10. 2021, pod oznako GNI-343613.
gnr‑343779
BREZ IMENA d.o.o., Brodarjev trg 1, Ljubljana,
izvod licence, št. 014313/016, za vozilo Audi A6, reg.
št. LJ065-AU, veljavnost do 15. 3. 2024. gnu‑343776
BREZ IMENA d.o.o., Brodarjev trg 1, Ljubljana, izvod
licence, št. 014313/012, za vozilo Škoda Octavia Combo,
reg. št. LJ57-NJD, veljavnost do 15. 3. 2024. gnt‑343777
BREZ IMENA d.o.o., Brodarjev trg 1, Ljubljana,
izvod licence, št. 014313/009, za vozilo Volkswagen
Sharan, reg. št. LJ48-GLR, veljavnost do 15. 3. 2024.
gns‑343778
BT TRANSPORT D.O.O.,
POD
JELŠAMI 10, Komenda, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500017863002, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Renato Pirc. gnq‑343780
JERNEJ GRUŠOVNIK S.P., Gerečja vas 58, Hajdina, izvod licence, št. 014465/008, za vozilo Renault
Master, reg. št. MB CF-122, veljavnost do 10. 1. 2022.
gnp‑343781

LOGISTIKA PUŠNIK d.o.o., Tovarniška cesta 19A, Slovenske Konjice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035901003, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Amel Šljivo. gny‑343772
MIJATOVIĆ TRANSPORT D.O.O., CESTA KOMANDANTA STANETA 13, Medvode, izvod licence,
št. 015573/011, za vozilo reg. št. LJ 40 SCZ, izdan na
Pejo Mijatović s.p. gnx‑343773
MIJATOVIĆ TRANSPORT D.O.O., CESTA KOMANDANTA STANETA 13, Medvode, izvod licence,
št. 015573/015, za vozilo reg. št. LJ 16 APJ, izdan na
Pejo Mijatović s.p. gnw‑343774
MIROSLAV ŠPIK S.P., GORENJI NOVAKI 24,
Cerkno, izvod licence, št. 000733/001, za vozilo
Neoplan N516 SHD, reg. št. GODP208, veljavnost do
19. 9. 2022. gnc‑343769
MOBECO D.O.O., VELIKA VAS PRI KRŠKEM 62, Leskovec pri Krškem, izvod licence, št. GE009938/08024/007, za vozilo MAN, reg.
št. KK FT582, veljavnost do 13. 3. 2023. gnd‑343768
MOJTRANS, MOJCA BUČER S.P., ZAGAJ PRI
PONIKVI 6, Ponikva, izvod licence, št. 016277/003, za
vozilo Ford, reg. št. LJ-95-ECK, veljavnost do 28. 9.
2023. gno‑343782
MOJTRANS, MOJCA BUČER S.P., ZAGAJ PRI
PONIKVI 6, Ponikva, izvod licence, št. 016277/001, za
vozilo Mercedes Benz, reg. št. CE-VE-778, veljavnost
do 28. 9. 2023. gnn‑343783
MS PLUS TEAM d.o.o., Dol 6, Medvode, izvod licence, št. G009859/08117/022, za vozilo Peugeot, reg.
št. LJ 75 ZRN, veljavnost do 25. 5. 2023. gne‑343767
Rezec Roman, Trobni Dol 35, Šentrupert, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500007785002, izdal Cetis
Celje d.d. gnb‑343770
Strniša Robert, C. španskih borcev 35b, Ljubljana, preklic digitalne tahografske kartice, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 163/21 z dne 15. 10. 2021, pod
oznako GNE-343567. gnz‑343771
Suhodolnik Klara, Logarska dolina 25, Solčava, certifikat NPK, št. 6210.009.4.1-129-2018-11284/6210.009.4.1,
izdan na ime Klara Suhadolnik, izdajatelj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, leto izdaje 2018. gnf‑343766
TOMAŽ MUŠIČ S.P., KOSEZE 8, Vodice, izvod
licence, št. 014884/001, za vozilo Mercedes Benz, reg.
št. LJ 22-2GP, veljavnost do 20. 9. 2022. gnv‑343775
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