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 Ob-3846/22

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zako-
na o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 
109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 
– ZDeb) in določb 16. in 39. člena Zakona o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 
51/16, 36/21, 82/21, 189/21) izdaja minister za izobra-
ževanje, znanost in šport

popravek javnega razpisa
»Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih 
kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj  

ter finančno pismenost«
1. V javnem razpisu »Usposabljanje strokovnih in 

vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepi-
tev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj 
ter finančno pismenost«, objavljenem v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 140 z dne 4. 11. 2022, se be-
sedilo javnega razpisa spremeni na način, da se v točki 
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sred-
stev v prvem odstavku datum »5. 1. 2023« nadomesti 
z »17. 1. 2023«.

2. V točki 20. Datum odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v jav-
nem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh ter 
postopek in način izbora se v drugem odstavku datum 
»6. 1. 2023« nadomesti z »18. 1. 2023« ter »sejna soba 
P23/24« z »velika dvorana«.

3. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpi-
sna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-usposabljanje-
-strokovnih-in-vodstvenih-delavcev-viz-za-krepitev-di-
gitalnih-kompetenc-za-trajnostni-razvoj-ter-financne-pi-
smenosti/.

4. Ta popravek začne veljati z dnevom objave v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

303-2-0/2022/30 Ob-3834/22
Sprememba

V Javnem razpisu Podpora zagonskim, mikro, ma-
lim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni 
transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (Uradni list 
RS, št. 106/22, Ob-2819/22) se:

Javni razpisi

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-usposabljanje-strokovnih-in-vodstvenih-delavcev-viz-za-krepitev-digitalnih-kompetenc-za-trajnostni-razvoj-ter-financne-pismenosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-usposabljanje-strokovnih-in-vodstvenih-delavcev-viz-za-krepitev-digitalnih-kompetenc-za-trajnostni-razvoj-ter-financne-pismenosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-usposabljanje-strokovnih-in-vodstvenih-delavcev-viz-za-krepitev-digitalnih-kompetenc-za-trajnostni-razvoj-ter-financne-pismenosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-usposabljanje-strokovnih-in-vodstvenih-delavcev-viz-za-krepitev-digitalnih-kompetenc-za-trajnostni-razvoj-ter-financne-pismenosti/
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1. točka 12 » Roki in način prijave na javni razpis« 
spremeni tako, da se v alineji Roki za oddajo vlog na 
FAZO A- SKLOP I v drugi podalineji spremeni 2. rok in 
se zamenja z novim datumom, in sicer z 16. 2. 2023.

Skladno z navedenimi spremembami se spremeni 
tudi besedilo Razpisne dokumentacije, kar se objavi 
na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/385.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Št. 3310-36/2022/2 Ob-3822/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:

– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v 
osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v 
gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trže-
nje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeže-
lja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 
– popr., 19/18, 82/18, 89/20, 121/21, 11/22 in 155/22; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba);

– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v 
zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske 

proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-
2020«, ki se vodi pod identifikacijsko številko SA.57725 
(2020/XA), potrjene s strani Evropske Komisije z dne 
18. 6. 2020, št. 440-20/2015/16, z veljavnostjo do 
31. 12. 2025;

– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne 
10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomoči 
»Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proi-
zvodov v nekmetijske proizvode – velika podjetja – PRP 
2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU, pri čemer se 
Shema državne pomoči vodi pod identifikacijsko števil-
ko SA.48017 (2017/N) z veljavnostjo do 31. decembra 
2025, Naznanilo o prejetju sklepa pa je objavljeno v 
Uradnem listu RS, št. 26/17, in

– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči 
št. M002-2399253-2016/III z dne 6. 9. 2021 za shemo 
»de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna sredstva in 
nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja« 
Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih 
pomoči, objavlja

10. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 

razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
proizvodov iz prve do šeste alineje drugega odstavka ter naložbe iz tretjega in 
četrtega odstavka 29. člena Uredbe. Naložbe iz desetega odstavka 29. člena 
Uredbe niso predmet tega javnega razpisa. 

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000,00 EUR, ki 
se razdelijo po naslednjih sklopih.
– 300.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhne kmetije (sklop A),
– 5.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetije, razen nosilcev majhne kmetije, 
in naložbe nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop 
B) ter
– 9.700.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov, zadrug, 
zavodov in gospodarskih družb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 11.250.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja 
podeželja 2014–2020 – EU,
– 3.750.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI

Cilja podukrepa:
Cilja podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: podukrep) sta povečanje dodane 
vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov. 

Vloga na javni razpis: Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe sestavlja 
prijavni obrazec s prilogami. 

Obdobje vlaganja vlog na javni 
razpis: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 
2023, do 14.00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški 
naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena 
Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi 
splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in 
izvedbo naložbe, in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev.

Informacije o javnem razpisu: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/
aktualno/info-tocke. 

2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore in vrste naložb so določeni v 

prvi do šesti alineji drugega odstavka 29. člena Uredbe, 
pri čemer:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/385
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a) so kmetijski proizvodi določeni v 7. točki 2. člena 
Uredbe;

b) je predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske 
proizvode opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe. Pre-
delava kmetijskih proizvodov v skladu z enajstim od-
stavkom 29. člena Uredbe pomeni vsak postopek na 
kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kme-
tijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo 
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. 
Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvo-
de se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava 
kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, 
postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s 
predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen 
sušenje hmelja;

c) je predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;

č) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave 
oziroma lastne predelave v skladu z enajstim odstavkom 
29. člena Uredbe pomeni imeti na zalogi ali razstavljati 
z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali 
na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve proda-
je primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod 
pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi pri-
marni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za 
trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje 
izvajata v ločenih prostorih;

d) je trženje kmetijskih proizvodov opredeljeno v 
19. točki 2. člena Uredbe;

e) je degustacijski prostor iz prve alineje četrtega 
odstavka 29. člena Uredbe določen v 24. točki 2. člena 
Uredbe;

f) je stranski proizvod določen v 27. točki 2. člena 
Uredbe;

g) je seznam kmetijskih in nekmetijskih proizvodov 
v Prilogi 2 razpisne dokumentacije »Seznam kmetijskih 
in nekmetijskih proizvodov«.

2. Naložbe iz prejšnje točke se v skladu z devetim 
odstavkom 29. člena Uredbe izvajajo kot individualne ali 
kolektivne naložbe.

3. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v 
33. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vre-
dnost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

4. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Ured-
be so vrste naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, 
naslednje:

a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih spre-
memb in prilagajanju nanje:

– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so ener-
getska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev ener-
getsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje 
toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo 
toplotno izolativnostjo,

– naložbe v pridobivanje električne in toplotne ener-
gije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;

b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učin-
kovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe;

c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav ozi-

roma naložbe v tehnologije, ki imajo veljaven patent ali 
licenco, ali

– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega pro-
cesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.

3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 30. členu 

Uredbe.
2. Za namen podukrepa se v skladu s tretjim od-

stavkom 30. člena Uredbe šteje, da je mladi kmet fizična 

oseba, ki ima v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 
6. člena Uredbe ustrezno poklicno znanje in usposo-
bljenost kot sta opredeljena v četrtem odstavku 6. člena 
Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejav-
nosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19, 4/20 in 
6/22), in sicer najmanj:

– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali 
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali

– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, prido-
bljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj 
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetij-
stvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih 
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje 
točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, 
naravovarstvena in gozdarska dejavnost.

4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se 
izkazuje na podlagi:

a) končane izobrazbe;
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi po-

datkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem 
besedilu: RKG);

c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in

č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na 
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih 
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetij-
skem gospodarstvu«, ki je določena v razpisni doku-
mentaciji, pri čemer mora biti oseba, ki poda izjavo, 
najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega 
gospodarstva.

5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba v 
skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se izpolnje-
vanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo izkazuje 
s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim 
aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična oseba iz 
drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let 
pred vložitvijo vloge na javni razpis najmanj 50 odstot-
kov glasovalnih pravic v tej pravni osebi. Izpolnjevanje 
pogoja, da je fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena 
Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni 
razpis prvič postala član poslovodstva, se ugotavlja na 
podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za jav-
nopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: 
AJPES), iz evidence Javna objava letnih poročil.

4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. čle-

na Uredbe, razen pogoja iz 17. točke prvega odstavka 
100. člena Uredbe, ter pogojev iz četrtega do šestega 
odstavka 100. člena Uredbe:

a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz 
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe izkazuje z 
izjavo banke ali druge finančne institucije, ki lahko opra-
vlja finančne storitve na območju Republike Slovenije, 
ali z izjavo javnega sklada, ki izvaja finančne spodbude 
v skladu z zakonom, ki ureja javne sklade, iz katere je 
razvidna zaprtost finančne konstrukcije;

b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstav-
ka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Uporaba 
naložbe tudi za druge namene«, pri čemer se šteje, da 
se naložba uporablja za drug namen, če se ne uporablja 
za namen iz prvega odstavka 29. člena Uredbe, ki ga je 
upravičenec navedel v vlogi na javni razpis in je predmet 
podpore po tem javnem razpisu;
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c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje 
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe mora 
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere, 
količini in obsegu del, vrednosti del brez DDV in vre-
dnosti del z DDV.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec izpolnjevati tudi pogoje iz 29., 34., 94. in 101. člena 
Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz druge in četrte alineje 
četrtega odstavka 29. člena Uredbe se izkazuje s pri-
logo »Izjava o lastništvu mobilne prodajalne oziroma 
prevoznem sredstvu«;

b) izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka 29. čle-
na Uredbe se izkazuje s prilogo »Opredelitev naložbe 
in izračun deleža upravičenih stroškov, ki prispeva k 
povečanju okoljske učinkovitosti, glede na vrednost ce-
lotne naložbe«;

c) izpolnjevanje pogoja iz šeste alineje drugega od-
stavka 29. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo 
»Izjava o statusu stranskega proizvoda«;

č) podrobnejša vsebina poslovnega načrta iz 2. toč-
ke 34. člena Uredbe je določena v Prilogi 1, ki je sestav-
ni del tega javnega razpisa;

d) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis 
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in 
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje 
pogoja iz 4. točke 34. člena Uredbe, izkazuje z »Bilan-
co stanja« na dan 31. 12. 2022 in »Bilanco uspeha« za 
obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, potrjeni s strani 
Finančne uprave Republike Slovenije;

e) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 34. člena Uredbe 
se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografijami 
zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala 
naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija naložbe 
iz najmanj štirih zornih kotov. Poleg dokazil iz prejšnjega 
stavka, se v primeru novogradnje enostavnega objekta 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, vlogi na 
javni razpis priloži tudi izris tlorisa in prereza objekta, z 
navedbo konstrukcijskih elementov, v merilu M 1:50 ali 
M 1:100;

f) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 34. člena Uredbe 
se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem 
bo oprema nameščena, iz najmanj štirih zornih kotov, 
ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo 
oprema nameščena;

g) izpolnjevanje pogoja iz 12. točke 34. člena Ured-
be se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine ali 
organizacije proizvajalcev« oziroma s prilogo »Obseg 
dela članov zadruge«;

h) trženje kmetijskih proizvodov se v skladu s 
15. točko 34. člena Uredbe opravlja v ločenih, posebej 
za to dejavnost namenjenih prostorih:

– na naslovu ali sedežu upravičenca,
– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata,
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja proda-

ja kmetijskih proizvodov njenih članov,
– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih pro-

izvodov;
i) izpolnjevanje pogoja iz 94. člena Uredbe se izka-

zuje s prilogo »Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste 
upravičene stroške«;

j) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom 
101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe za-
prta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini 
skupne priznane vrednosti naložbe, pri čemer je skupna 
priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena 
Uredbe.

3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpi-
sni dokumentaciji.

4.2 Posebni pogoji glede na posamezno vrsto na-
ložbe ali upravičenca

Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prej-
šnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 35., 35.a 
in 36. člena Uredbe:

a) upravičenec iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 
30. člena Uredbe izkazuje število polne delovne moči (v 
nadaljnjem besedilu: PDM) iz 3. točke prvega odstavka 
35. člena Uredbe s:

– pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali 
krajši delovni čas zaposlena na kmetiji,

– potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je dijak ali 
študent;

b) primeren prihodek iz 3. točke prvega odstavka 
35. člena Uredbe za leto 2022 znaša 19.339,74 eurov 
na 1 PDM;

c) podrobnejša vsebina obratnega hipotetične-
ga scenarija iz 4. točke prvega odstavka 35. člena 
Uredbe je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega 
javnega razpisa. Izpolnjevanje pogoja iz te točke se 
izkazuje s prilogo »Izjava o verodostojnosti obratne-
ga hipotetičnega scenarija«, ki je določena v razpisni 
dokumentaciji;

č) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 
35. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravi-
čenca, ki je prejemnik pomoči de minimis«, ki je določe-
na v razpisni dokumentaciji;

d) zbirna vloga iz 1. točke drugega odstavka 35. čle-
na Uredbe mora biti vložena v letu 2022;

e) v skladu s 5. točko 36. člena Uredbe se vlogi 
na javni razpis priloži soglasje za priključitev v skladu 
z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov 
energije.

5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so do-

ločena v 38., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu 
»Merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020«, 
ki je dostopen na spletni strani programa razvoja pode-
želja: https://skp.si//wp-content/uploads/2021/07/Merila-
-za-izbor-operacij_13.-sprememba.pdf, in so podrobneje 
opredeljena v tem poglavju.

2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni 
prag 25 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 25 
točk za sklop A, se izberejo tiste, ki dosežejo višje šte-
vilo točk, do porabe razpisanih sredstev. Med vlogami 
na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
možnega števila točk, ki znaša 30 točk za sklop B in 
sklop C, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, 
do porabe razpisanih sredstev.

3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za oce-
njevanje vlog se upošteva stanje ob vložitvi vloge na 
javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku 
naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi ele-
ktronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog ter 
podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo v 
prijavnem obrazcu ni izbrano ali se zanj ne predloži 
zahtevanih prilog in dokazil oziroma so priloge in do-
kazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbo, 
ki jo izvaja nosilec majhne kmetije (sklop A javnega 
razpisa):
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Merilo Število točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 25
1. POVEČANJE PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA 

ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZADNJEM IZPLAČILU SREDSTEV – maksimalno 
število točk:
Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto 
vloženega dela na 1 PDM, ki mora biti v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena 
Uredbe dosežen po zadnjem izplačilu sredstev, vendar najpozneje v tretjem koledarskem 
letu po zadnjem izplačilu sredstev. 

25

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 eurov 
prihodka /1 PDM.

25

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 eurov 
prihodka /1 PDM.

20

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 eurov 
prihodka /1 PDM.

16

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 eurov 
prihodka /1 PDM.

12

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 eurov 
prihodka /1 PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 evrov do vključno 15.000 eurov 
prihodka /1 PDM.

4

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri čemer se 
upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe oziroma se bo uporabljal predmet naložbe.

5

Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,80. 5
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,80 do vključno 1,30. 3
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,30. 1

2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 – 
maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih oziroma se bo uporabljal na problemskih 
območjih iz Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemsko območje).

5

Predmet naložbe je na problemskem območju oziroma se bo uporabljal na problemskem 
območju.

5

III. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 28
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:

Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja 
kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, 
zelenjava in prašičje meso. Kot prednostna sektorja se ne štejeta sektorja vino in oljke.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede količino in delež vhodnih surovin kmetijskih 
proizvodov iz prednostnega sektorja iz prejšnjega odstavka, ki so bile predmet predelave 
ali trženja v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev znaša:

20

– več kot 50 % vseh vhodnih surovin; 20
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin; 15
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin. 10

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Upravičenec je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, 
vključenega v registrirane sheme za vino.

8

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2022 za 
najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.

8

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2022:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti: 
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna 
posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno 
označbo porekla.

6

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2022 veljaven 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti integrirana 
pridelava ali izbrana kakovost.

4
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IV. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 7
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upošteva se vključenost upravičenca ali člana kmetije, katere nosilec je upravičenec, v 
različne oblike proizvodnega povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru članstva 
v priznani skupini ali organizaciji proizvajalcev ali zadrugi, pri čemer se upošteva članstvo 
v letu 2022.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine in 
organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v zadrugi.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov se 
upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi pogodbe, ki je bila sklenjena že pred vložitvijo 
vloge na javni razpisa. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednost, ki določa 
zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količin proizvodov med podpisniki. Kot 
vhodne surovine kmetije se upoštevajo nabavljene količine z drugih kmetij.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
maksimalnega števila točk.

7

Upravičenec oziroma član kmetije je član: 
– skupine ali organizacije proizvajalcev, 7
– zadruge. 5
Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin, 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin, 2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin. 3
Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov, 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov, 2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov. 3

V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN 
PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:

30

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo, vendar 
seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 
25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:

10

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe; 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe; 3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe; 4
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe. 5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k 
povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za 
tehnološke namene:
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se 
povečuje obseg proizvodnje; 

6

– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4
– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode; 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se 
povečuje obseg proizvodnje ali gre za samostojno naložbo. 

2

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k 
povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, pri čemer seštevek ne sme preseči 10 točk.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša poraba vode do vključno 10 %; 2
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %; 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 20 %. 6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k 
povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. 
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin. 4
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Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k 
povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. 
d) zmanjšanje količine odpadkov:
Upravičenec bo z naložbo zmanjšal količino odpadkov oziroma nadomestil uporabo 
plastične embalaže s trajnostno in okolju prijazno embalažo.
Delež zmanjšanja količine odpadkov oziroma trajnostne in okolju prijazne embalaže, 
glede na količino vseh odpadkov oziroma količino plastične embalaže, bo obsegal:
– do vključno 10 %; 2
– več kot 10 % do vključno 20 %; 4
– več kot 20 % do vključno 30 %; 6
– več kot 30 %. 8
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k 
povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta 
z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega ali 
zahtevnega objekta.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko v 
računalniškem ali prostoročnem izrisu.
Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je najmanj 75 odstotkov nadzemnih 
delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

8

Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je več kot 50 in manj kot 75 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5

2. NALOŽBA SE NANAŠA NA OBJEKT, KI JE VPISAN V REGISTER NEPREMIČNE 
KULTURNE DEDIŠČINE – maksimalno število točk:

5

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v 
skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine. 

5

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na 
spletišču:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_
kulturne_dediscine/.

3. INOVACIJE – maksimalno število točk: 5
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje 
se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge 
na javni razpis še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode 
proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede, ali in kako naložba prispeva k uvajanju 
inovacij. 

5

4. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE – maksimalno število točk:
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene 
fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu 
s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v 
nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja 
metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se seštevajo, 
vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbi, ki prispevata k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, sta:

10

a) naložba v učinkovito rabo energije:
Naložba v učinkovito rabo energije je naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena 
Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne 
priznane vrednosti naložbe;

6

b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
Naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov je naložba iz četrte alineje drugega 
odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 
odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe. 

6

5. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje 
vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec 
majhne kmetije, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop B javnega razpisa):
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Merila Število točk –
enostavne 
naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:

Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki se 
določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta. Pri 
izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega 
javnega razpisa.

30 15

Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov: 
– ISD znaša več kot 12 % do vključno 15 %; 30 15
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %; 25 13
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %; 20 11
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %; 15 10
– ISD znaša do vključno 3 % ali več kot 15 %. 9 9
Če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov:
– ISD znaša več kot 7 % do vključno 10 %; 30 15
– ISD znaša več kot 5 % do vključno 7 %; 25 13
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 5 %; 20 11
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %; 15 10
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 10 %. 9 9

2. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk:
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo 
vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) naložbe pri 5 odstotni obrestni 
meri in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV naložbe je razvidna iz 
poslovnega načrta. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo morebitno dodeljena 
sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen 
dvajsetkratnik količnika med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi. 
Maksimalno število točk se dodeli, če je količnik večji ali enak 15.

/ 15

II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba upravičenca. Kot 
kmetijski sorodna izobrazba se štejejo agro-živilska (vključno s čebelarstvom), 
veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost. Upravičenec je končal najmanj: 

10 5

– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih 
programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za 
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo;

10 5

– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih 
programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);

9 5

– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali dodiplomski študij (1. 
bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo,

8 4

– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali dodiplomski študij (1. 
bolonjska stopnja);

7 4

– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo;

6 3

– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven); 5 3
 – srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo;

4 3

– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven); 3 2
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno 
izobrazbo.

2 1

III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, 
pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe oziroma se bo 
uporabljal predmet naložbe. 

5 2

Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,80. 5 2
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,80 do vključno 1,30. 3 1
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,30. 1 1

2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 
2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih oziroma se bo uporabljal na 
problemskih območjih.

5 3

Predmet naložbe je na problemskem območju oziroma se bo uporabljal na 
problemskem območju.

5 3
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IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 13 23
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število 

točk:
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala 
dejavnost predelave ali trženja kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od 
naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, zelenjava in prašičje meso. Kot 
prednostna sektorja se ne štejeta sektorja vino in oljke.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino 
in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prednostnih sektorjev iz 
prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih 
letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo 
pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:

10 15

– več kot 50 % vseh vhodnih surovin; 10 15
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin; 6 10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin. 3 5

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Upravičenec je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo 
vina, vključenega v registrirane sheme za vino. 

3 8

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v 
letu 2022 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko 
pridelavo in predelavo.

3 8

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2022:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme 
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.

2 6

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2022 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme 
kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.

1 4

V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 7 7
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število 
točk:
Upošteva se vključenost upravičenca ali člana kmetije, katere nosilec je 
upravičenec, v različne oblike proizvodnega povezovanja ter pogodbenega 
sodelovanja v okviru članstva v priznani skupini ali organizaciji proizvajalcev 
ali zadrugi, pri čemer se upošteva članstvo v letu 2022.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine 
in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v 
zadrugi.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov 
se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi pogodbe, ki je bila 
sklenjena že pred vložitvijo vloge na javni razpisa. Kot pogodba se upošteva 
tudi dogovor v verigi vrednosti, ki določa zavezujoče količine nabavljenih 
ali prodanih količin proizvodov med podpisniki. Kot vhodne surovine se 
upoštevajo nabavljene količine z drugih kmetij.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
maksimalnega števila točk.

7 7

Upravičenec oziroma član kmetije je član: 
– skupine ali organizacije proizvajalcev, 7 7
– zadruge. 5 5
Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin, 1 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin, 2 2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin. 4 4
Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov, 1 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov, 2 2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov. 4 4
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VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:

30 30

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo, 
vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora 
predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:

10 9

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih 
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe; 2 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane 
vrednosti naložbe;

3 3

– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane 
vrednosti naložbe;

4 4

– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe. 5 5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane 
vode za tehnološke namene:
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s 
katero se povečuje obseg proizvodnje; 

6 6

– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4 4
– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, s 
katero se povečuje obseg proizvodnje. 

2 2

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, pri čemer seštevek ne sme preseči 
10 točk za enostavne naložbe ali 9 točk za zahtevne naložbe.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %; 2 2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %; 4 4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %. 6 6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin. 4 4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
d) zmanjšanje količine odpadkov:
Upravičenec bo z naložbo zmanjšal količino odpadkov oziroma nadomestil 
uporabo plastične embalaže s trajnostno in okolju prijazno embalažo.
Delež zmanjšanja količine odpadkov oziroma trajnostne in okolju prijazne 
embalaže, glede na količino vseh odpadkov oziroma količino plastične 
embalaže, bo obsegal:
– do vključno 10 %; 2 2
– več kot 10 % do vključno 20 %; 4 4
– več kot 20 % do vključno 30 %; 6 6
– več kot 30 %. 8 8
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza 
objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov za enostavne in 
nezahtevne objekte ali z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta 
lahko v računalniškem ali prostoročnem izrisu.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 166 / 30. 12. 2022 / Stran 2705 

Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je najmanj 75 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih 
elementov.

8 8

Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je več kot 50 in manj 
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

5 5

2. NALOŽBA SE NANAŠA NA OBJEKT, KI JE VPISAN V REGISTER 
NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE – maksimalno število točk:

4 4

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne 
dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

4 4

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je 
dostopen na spletišču:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_
nepremicne_kulturne_dediscine/.

3. INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen 
proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec 
do dneva vložitve vloge na javni razpis še ni proizvajal, pri čemer 
sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali 
izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom 
novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu.

5 7

Upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod. 5 10
Upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod. 4 8
Upravičenec nov ali izpopolnjen proizvod utemelji v poslovnem načrtu. 3 5

4. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE – maksimalno število 
točk:
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat 
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali 
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo 
in vsebino energetskega pregleda.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se 
seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbi, ki prispevata k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, sta:

11 10

a) naložba v učinkovito rabo energije:
Naložba v učinkovito rabo energije je naložba iz pete alineje drugega 
odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati 
najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe;

8 5

b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
Naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov je naložba iz četrte 
alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe 
predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.

8 5

6. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje 
vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posame-
znik, zadruga, zavod ali gospodarska družba (sklop C 
javnega razpisa):

Merila Število točk 
– enostavne 

naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:

Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz 
poslovnega načrta. Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena 
sredstva na podlagi tega javnega razpisa. 

20 20

Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec 
zavod, gospodarska družba (ki ni skupina ali organizacija proizvajalcev) ali 
samostojni podjetnik posameznik: 
– ISD znaša več kot 12 % do vključno 15 %; 20 20
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %; 17 17
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %; 14 14
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %; 11 11
– ISD znaša do vključno 3 % ali več kot 15 %; 9 9
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Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec 
skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga ali ima 
upravičenec, ki je zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik 
posameznik, status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %; 20 20
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %; 17 17
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %; 14 14
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %; 11 11
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 12 %. 9 9
Če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, 
gospodarska družba (ki ni skupina ali organizacija proizvajalcev) ali 
samostojni podjetnik posameznik:
– ISD znaša več kot 7 % do vključno 10 %; 20 20
– ISD znaša več kot 5 % do vključno 7 %; 17 17
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 5 %; 14 14
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %; 11 11
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 10 %. 9 9
Če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec skupina 
proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga ali ima upravičenec, ki 
je zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, status 
socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %; 20 20
– ISD znaša več kot 4 % do vključno 6 %; 17 17
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 4 %; 14 14
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %; 11 11
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 9 %. 9 9

2. GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk:
Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki iz poslovanja in 
poslovnimi odhodki. Gospodarnost poslovanja se določi v skladu s Prilogo 
4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta. Merilo »Gospodarnost 
poslovanja« postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega 
odstavka 40. člena Uredbe. 

10 10

Če je upravičenec zavod, gospodarska družba (ki ni skupina ali organizacija 
proizvajalcev) ali samostojni podjetnik posameznik:
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,15, 10 10
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,09 do vključno 1,15, 8 8
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,06 do vključno 1,09, 6 6
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,03 do vključno 1,06, 4 4
– gospodarnost poslovanja znaša do vključno 1,03. 2 2
Če je upravičenec skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali 
zadruga ali ima upravičenec, ki je zavod, gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik posameznik, status socialnega ali invalidskega podjetja:
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,02, 10 10
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,00 do vključno 1,02, 8 8
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 0,98 do vključno 1,00, 6 6
– gospodarnost poslovanja znaša več kot 0,96 do vključno 0,98, 4 4
– gospodarnost poslovanja znaša do vključno 0,96. 2 2

II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk: 10 5
1. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE TER 

ZADRUGA) – maksimalno število točk:
Upravičenec je zadruga, socialno ali invalidsko podjetje ali zaposlitveni center.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Invalidsko podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij. Zaposlitveni 
center je vpisan v razvid zaposlitvenih centrov. Register invalidskih podjetij in 
razvid zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti.

10 5

III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, 
pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe oziroma se bo 
uporabljal predmet naložbe.

5 2

Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,80. 5 2
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Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,80 do vključno 1,30. 3 1
Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,30. 1 1

2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 
2014–2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih oziroma se bo uporabljal na 
problemskih območjih. 

5 3

Predmet naložbe je na problemskem območju oziroma se bo uporabljal na 
problemskem območju.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev ali 
organizacija proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila 
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica članov, ki izvaja 
kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na 
problemskem območju.

5 3

IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 15 23
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število 

točk:
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala 
dejavnost predelave ali trženja kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od 
naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, zelenjava in prašičje meso. Kot 
prednostna sektorja se ne štejeta sektorja vino in oljke.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino 
in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prednostnih sektorjev iz 
prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih 
letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo 
pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:

12 15

– več kot 50 % vseh vhodnih surovin; 12 15
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin; 9 10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin. 5 5

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Upravičenec je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo 
vina, vključenega v registrirane sheme za vino.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica članov, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, vključenih v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, 
vključenega v registrirane sheme za vino.
Če je član zadruge zadruga, se pri izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega 
odstavka upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov.
Upravičenec oziroma član skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali 
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, izkazuje vključenost v shemo kakovosti 
s certifikatom ali odločbo za proizvode iz sheme kakovosti oziroma odločbo o 
oceni vina. 

3 8

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v 
letu 2022 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko 
pridelavo in predelavo.
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev 
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2022 za najmanj en 
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.

3 8

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2022:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme 
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali 
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2022:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme 
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.

2 5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2022 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme 
kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost. 

1 3
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Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali 
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2022 veljaven certifikat 
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti integrirana 
pridelava ali izbrana kakovost.

V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 7 7
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število 
točk:
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega 
povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru zadruge, gospodarskega 
interesnega združenja, branžne ali medbranžne organizacije ali zadružne 
zveze in drugih oblik pogodbenega sodelovanja, pri čemer se upošteva 
članstvo v letu 2022.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine 
in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– gospodarsko interesnem združenju.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov 
se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi pogodbe, ki je bila 
sklenjena že pred vložitvijo vloge na javni razpisa. Kot pogodba se upošteva 
tudi dogovor v verigi vrednosti, ki določa zavezujoče količine nabavljenih 
ali prodanih količin proizvodov med podpisniki. Kot vhodne surovine se 
upoštevajo nabavljene količine z lokalnega trga.
Ne glede na sklenjeno pogodbo ali dogovor v verigi vrednosti v skladu s 
prejšnjim odstavkom se točke na podlagi tega merila ne dodelijo, če je 
upravičenec lastninsko in kapitalsko povezano podjetje.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
maksimalnega števila točk.

7 7

Upravičenec je član: 
– organizacije proizvajalcev, 7 7
– branžne organizacije, medbranžne organizacije, zadružne zveze ali 
gospodarskega interesnega združenja.

5 5

Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin, 1 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin, 2 2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin. 4 4
Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo znašal:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov, 1 1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov, 2 2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov. 3 4

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:

28 30

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo, 
vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora 
predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:

10 12

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih 
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe; 2 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane 
vrednosti naložbe;

3 3

– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane 
vrednosti naložbe;

4 4

– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe. 5 5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane 
vode za tehnološke namene:
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s 
katero se povečuje obseg proizvodnje; 

6 6
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– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4 4
– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, s 
katero se povečuje obseg proizvodnje ali gre za samostojno naložbo.

2 2

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, pri čemer seštevek ne sme preseči 
10 točk za enostavne naložbe ali 12 točk za zahtevne naložbe.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %; 2 2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %; 4 4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %. 6 6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin. 4 4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
d) zmanjšanje količine odpadkov:
Upravičenec bo z naložbo zmanjšal količino odpadkov oziroma nadomestil 
uporabo plastične embalaže s trajnostno in okolju prijazno embalažo.
Delež zmanjšanja količine odpadkov oziroma trajnostne in okolju prijazne 
embalaže, glede na količino vseh odpadkov oziroma količino plastične 
embalaže, bo obsegal:
– do vključno 10 %; 2 3
– več kot 10 % do vključno 20 %; 4 6
– več kot 20 % do vključno 30 %; 6 8
– več kot 30 %. 8 10
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 
Uredbe.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza 
objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov za enostavne in 
nezahtevne objekte ali z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta 
lahko v računalniškem ali prostoročnem izrisu.
Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je najmanj 75 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih 
elementov.

8 8

Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je več kot 50 in manj 
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

5 5

2. NALOŽBA SE NANAŠA NA OBJEKT, KI JE VPISAN V REGISTER 
NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE – maksimalno število točk: 

4 4

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne 
dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

4 4

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je 
dostopen na spletišču:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_
nepremicne_kulturne_dediscine/.

3. INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen 
proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec 
do dneva vložitve vloge na javni razpis še ni proizvajal, pri čemer 
sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali 
izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom 
novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu.

4 4
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Upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod. 4 4
Upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod. 3 3
Upravičenec nov ali izpopolnjen proizvod utemelji v poslovnem načrtu. 2 2

4. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se 
lahko seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:

10 10

– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora 
delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti 
naložbe.

6 5

Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat 
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali 
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo 
in vsebino energetskega pregleda.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer 
mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane 
vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat 
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali 
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo 
in vsebino energetskega pregleda.

6 5

6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 31., 95., 97., 98. 

in 99. členu Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe 

vrednost lastnega dela ne sme preseči urne postavke 
5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 15,31 EUR/uro 
bruto za strojno delo.

3. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe 
vrednost žaganega lesa ne sme preseči 300 EUR/m3 
žaganega lesa.

4. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstav-
ka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upraviče-
nec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako pov-
praševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga 
oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne 
zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile 
navedene v povpraševanju.

5. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o kata-
logu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list 
RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22) in navedeni 
v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.

6. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena 
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune 
oziroma predračune.

7. Neupravičeni stroški so določeni v 32. in 96. čle-
nu Uredbe.

7. Finančne določbe
Finančne določbe so v 41. členu Uredbe:
a) za uveljavljanje višje stopnje podpore v skladu 

s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe upra-
vičenec vlogi na javni razpis priloži certifikat o ekološki 
pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov v pri-
meru trženja kmetijskih proizvodov oziroma s certifika-
tom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov, če gre 
za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov;

b) zbirna vloga iz četrte alineje prvega odstavka 
41. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2022;

c) v skladu s sedmim odstavkom 41. člena Uredbe 
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna 
obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/fi-
nance-in-davki/drzavne-pomoci.

8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za 

dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu 
Uredbe.

2. Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom 
91. člena Uredbe strukturiran v tri sklope glede na vrsto 
upravičenca, in sicer:

– sklop A, ki je namenjen nosilcem majhnih kmetij,
– sklop B, ki je namenjen nosilcem kmetij, razen no-

silcev majhnih kmetij, in nosilcem dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,

– sklop C, ki je namenjen samostojnim podjetnikom 
posameznikom, zadrugam, zavodom ali gospodarskim 
družbam.

3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-
britev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstav-
kom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 7 %;
– geografski vidik naložbe: 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe: 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 25 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 
L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spreme-
njene z Uredbo (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta 
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in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upra-
vljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter raz-
veljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 
6. 12. 2021, str. 187) se vloga na javni razpis oziroma 
zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, 
da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zah-
tev za pridobitev oziroma izplačilo podpore, tako ustvar-
jeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa.

9. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zah‑
tevka za predplačilo

1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zah-
tevka za predplačilo je določeno v 102. in 105. členu 
Uredbe.

2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 
so določeni v 102. členu Uredbe, razen pogojev iz 8. toč-
ke šestega odstavka in pogojev iz druge ter tretje alineje 
10. točke šestega odstavka, ter pogojev iz enajstega 
odstavka 102. člena Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstav-
ka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo 
»Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postop-
ka oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o 
javnem naročanju – ZJN 3«;

b) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstav-
ka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo 
»Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene 
stroške«;

c) namenska raba naložbe oziroma dela naložbe iz 
11. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe pomeni, 
da je naložba namenjena dejavnosti, ki jo je upravičenec 
navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;

č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z naj-
manj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte 
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokrože-
no tehnološko celoto, ter s fotografijami plakata, nalep-
ke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne 
obrazložitvene table, iz katerih je razvidna označitev 
vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom 
102. člena Uredbe;

d) v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena 
Uredbe je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev 30. junij 2025.

3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati 
tudi pogoje iz 39. člena Uredbe, pri čemer:

a) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje prvega od-
stavka 39. člena Uredbe upravičenec izkazuje s certi-
fikatom o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetij-
skih proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov 
oziroma s certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih 
proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih 
proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pri-
delavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil;

b) v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 39. čle-
na Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži po-
godba o uporabi sistema z elektrooperaterjem v skladu 
z zakonom, ki ureja energetiko.

4. Zahtevek za predplačilo se vloži v skladu s 
105. členom Uredbe, pri čemer je podrobnejši postopek 
glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo v 
skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe oprede-
ljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev 
obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenov-
ne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem 
Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi 
agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, 

potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 
št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenje-
ne z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/127 z dne 
7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 
Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o plačilnih 
agencijah in drugih organih, finančnem upravljanju, po-
trditvi obračunov, varščinah in uporabi eura (UL L št. 20 z 
dne 31. 1. 2022, str. 95). Če upravičenec uveljavlja pred-
plačilo, zahtevku za predplačilo priloži bančno garancijo.

5. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni 
dokumentaciji.

10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in 

106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upra-

vičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati tudi 
obveznosti iz 40. člena Uredbe:

a) upravičenec iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 
30. člena Uredbe izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prve-
ga odstavka 40. člena Uredbe izkazuje na podlagi nasle-
dnjih dokazil, ki se priložijo poročilu o izpolnjevanju ob-
veznosti iz 7. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe:

– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali 
krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;

– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status 
dijaka ali študenta.

b) vhodne surovine za predelavo ali trženje kmetij-
skih proizvodov iz 1. točke prvega odstavka 40. člena 
Uredbe se ugotavljajo iz knjigovodstva, ki ga upraviče-
nec vodi po dejanskih prihodkih in odhodkih, ali po me-
todologiji FADN. Upravičenec vodi materialne evidence 
nabavljenih vhodnih količin surovin, pri čemer mora biti 
iz te evidence razviden tudi podatek o skupni količini 
vhodnih surovin. Če upravičenec vodi knjigovodstvo po 
normiranih odhodkih, se podatki o vhodnih surovinah in 
skupni količini vhodnih surovin ugotavljajo na podlagi 
seznama količin in internih dobavnic, prevzemnih blokov 
za surovine iz lastne pridelave in seznama nabavljenih 
količin iz prejetih računov;

c) seznam skupne rabe iz 10. točke prvega odstav-
ka 40. člena Uredbe je določen v Prilogi 3, ki je sestavni 
del tega javnega razpisa.

3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 5 razpisne 
dokumentacije.

11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo 
osebnih podatkov

1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli 
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.

2. V skladu s 13. in 14. členom 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 uredba o 
varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), 
so informacije za posameznike, katerih osebne podat-
ke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču 
ARSKTRP.

12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziro-
ma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.

2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 
109. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije
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Priloga 1: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta

 

 

Priloga 1: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta  
 
A. Podrobnejša vsebina poslovnega načrta, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec 
majhne kmetije, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop B)  
 
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah na kmetijah in kmetijah z dopolnilno 
dejavnostjo, kjer nosilec dopolnilne dejavnosti ni nosilec kmetije, so: 
1. povzetek; 
2. opis kmetije (osebna izkaznica):  
– opis kmetije: naziv, lokacija in proizvodna usmeritev, 
– vizija, strategije, cilji in dolgoročni razvoj; 
3. analiza dejavnosti: 
– predstavitev dejavnosti, 
– sezonski dejavniki, 
– nabava in distribucija; 
4. analiza ciljnih trgov; 
5. konkurenca; 
6. trženje; 
7. podrobnejši opis naložbe: 
– predstavitev naložbe, 
– razlogi za odločitev o izvedbi naložbe, 
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske - učinkovitosti); 
8. proizvodnja in tehnologija:  
– delovna sila: lastna in najeta delovna sila, 
– kmetijska zemljišča v uporabi, 
– objekti za namen kmetijske proizvodnje, 
– stalež živali, 
– obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata v skladu s poglavjem I. »Vrednost 
skupnega prihodka iz poslovanja iz kmetijskih in drugih dejavnosti na enoto vloženega dela« priloge 4 
Uredbe, 
– delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo »Podnebne 
spremembe in prilagoditev nanje« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa  in gre za naložbo v 
učinkovito rabo energije, 
– delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec uveljavlja merilo 
»Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa in gre za 
naložbo v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, 
– vrste in poreklo surovin v primeru naložbe v proizvodnjo toplotne energije iz biomase v skladu s 4. 
točko 36. člena Uredbe,  
– delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek 
izvedene naložbe« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa  in gre za naložbo v ureditev čistilnih 
naprav, 
– zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izvedene 
naložbe« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa  in  gre  za naložbo v zmanjšanje izpustov in 
varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene, 
– če upravičenec uveljavlja merilo »Prispevek k horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje, inovacijah in 
podnebnih spremembah« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa in gre za naložbe v inovacije, 
opiše in utemelji nov ali izpopolnjen proizvod oziroma navede patent ali licenco, 
– opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, v primeru 
uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe in 4. točko 
2. poglavja tega javnega razpisa, 
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– navedba, ali gre za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če 
upravičenec uveljavlja merilo »Vključenost v sheme kakovosti« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega 
razpisa,  
– navedba, ali gre za predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, če upravičenec 
uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 
– obseg predelave kmetijskih proizvodov v prvem koledarskem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev, če upravičenec uveljavlja delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo 
oziroma delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov pri merilu »Vključitev upravičenca v 
različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja« iz 4. točke 5. poglavja tega 
javnega razpisa. Navede se delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo ter delež 
pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov, 
– delež lesenih konstrukcijskih elementov glede na prostornino vseh konstrukcijskih elementov ter delež 
skupne priznane vrednosti naložbe, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izveden 
naložbe« za naložbo ureditev objektov z večjo uporabo lesa iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa;  
9. finančni vidik izvedbe naložbe: 
– predstavitev predračunske vrednosti naložbe, 
– viri financiranja, 
– stanje zadolženosti ob vložitvi vloge na javni razpis; 
10. finančna analiza: 
– vrednost proizvodnje in izračun prihodka iz podprte dejavnosti po sistemu prihodka oziroma pokritja, 
– izračun bruto prihodka kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela, 
– bilanca stanja po zaključeni naložbi, 
– bilanca uspeha, 
– finančni tok, 
– dinamične ocene uspešnosti naložbe: neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti, 
– ekonomski učinek javnih sredstev. 
 
B. Podrobnejša vsebina poslovnega načrta, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik, 
zadruga, zavod in gospodarska družba (sklop C)  
 
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah za samostojne podjetnike 
posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe so:  
1. povzetek 
2. opis upravičenca (osebna izkaznica): 
– ime upravičenca in pravna oblika, 
– vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj, 
– vodstvo upravičenca, 
– lokacija upravičenca, 
– razvrščenost KMG članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali članov zadruge, ki bodo 
uporabljali kolektivno naložbo, v območja z drugimi naravnimi omejitvami ali območja s posebnimi 
omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, v primeru uveljavljanja 
višje stopnje podpore v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 
– sedež ali naslov članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovice članov 
zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, na problemskih območjih v primeru uveljavljanja višje 
stopnje podpore v skladu s peto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 
– izpolnjevanje pogojev mladega kmeta iz 6. člena Uredbe v primeru uveljavljanja višje stopnje podpore 
v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe,  
– razvojna faza podjetja, 
– izdelki in storitve upravičenca, 
– druge informacije o upravičencu; 
3. analiza dejavnosti: 
– ocena velikosti in trendi, 
– stopnja zrelosti, 
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– občutljivost na gospodarske dejavnike, 
– sezonski dejavniki, 
– tehnološki dejavniki, 
– nabava in distribucija, 
– finančni dejavniki; 
4. analiza ciljnih trgov: 
– demografija / geografija, 
– psihografija, 
– nakupne navade, 
– občutljivost nakupov, 
– velikost in trendi na ciljnem trgu; 
5. konkurenca: 
– konkurenčni položaj, 
– struktura tržnih deležev, 
– vstopne ovire, 
– strateške priložnosti; 
6. trženje: 
– sporočilo upravičenca, 
– prodajne aktivnosti, 
– tržno komuniciranje, 
– strateška partnerstva, 
– prodajno osebje in struktura, 
– prodajne predpostavke in napovedi, 
– utemeljitev obstoja običajnih prodajnih možnosti, 
– multiplikativni učinki na druge gospodarske subjekte in širše okolje; 
7. proizvodnja in tehnologija: 
– predstavitev nameravane investicije, 
– v primeru kolektivne naložbe, namen kolektivne naložbe, ki izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov 
skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti), 
– obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata v skladu s poglavjem I. »Vrednost 
skupnega prihodka iz poslovanja iz kmetijskih in drugih dejavnosti na enoto vloženega dela« Priloge 4 
Uredbe, 
– proizvodne zmogljivosti kmetijskega gospodarstva (oziroma kmetijskih gospodarstev v primeru 
kolektivne naložbe), vključno s kmetijskimi zemljišči v uporabi ter staležem živali za naložbe v trženje 
kmetijskih pridelkov, 
– povezanost s primarno proizvodnjo, 
– letna količina kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po 
zadnjem izplačilu sredstev, 
– delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo »Podnebne 
spremembe in prilagoditev nanje« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa  in gre za naložbo v 
učinkovito rabo energije, 
– delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec uveljavlja merilo 
»Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa in gre za 
naložbo v učinkovito rabo energije, 
– načrt proizvodnje, 
– oprema in tehnologija, 
– delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek 
izvedene naložbe« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa  in gre za naložbo v ureditev čistilnih 
naprav, 
– zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izvedene 
naložbe« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega razpisa in gre za naložbo v zmanjšanje izpustov in 
varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene, 
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– potrebe po delovni sili, 
– upravljanje z zalogami, 
– nabava in distribucija, 
– izpolnjevanje naročil in odnosi s kupci, 
– raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec uveljavlja merilo 
»Prispevek k horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje, inovacijah in podnebnih spremembah« iz 4. točke 
5. poglavja tega javnega razpisa  in gre za naložbe v inovacije, opiše in utemelji nov ali izpopolnjen 
proizvod oziroma navede patent ali licenco, 
– izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, 
– kontrola kakovosti, 
– varnost in zdravje pri delu, ekologija, 
– informacijski sistem kot podpora vodenju, 
– drugi dejavniki vezani na proizvodnjo, 
– vrste in poreklo surovin v primeru naložbe v proizvodnjo toplotne energije iz biomase v skladu s 4. 
točko 36. člena Uredbe, 
– opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, v primeru 
uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe in 4. točko 
2. poglavja tega javnega razpisa, 
– navedba, ali gre za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če 
upravičenec uveljavlja merilo »Vključenost v sheme kakovosti« iz 4. točke 5. poglavja tega javnega 
razpisa, 
– navedba, ali gre za predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, če upravičenec 
uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 
– obseg predelave kmetijskih proizvodov v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, če 
upravičenec uveljavlja delež pogodbenih količin vhodnih surovin in predelanih proizvodov pri merilu 
»Vključitev upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja« iz 4. 
točke 5. poglavja tega javnega razpisa.  Navede se delež pogodbenih količin vhodnih surovin za 
predelavo ter delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov, 
– delež lesenih konstrukcijskih elementov glede na prostornino vseh konstrukcijskih elementov ter delež 
skupne priznane vrednosti naložbe, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izveden 
naložbe« za naložbo v ureditev objektov z večjo uporabo lesa iz 4. točke 5. poglavja tega javnega 
razpisa,  
– količine kmetijskih proizvodov članov zadruge, ki so vpisani v RKG, v primeru naložbe v trženje 
kmetijskih proizvodov, če je upravičenec zadruga; 
8. vodenje in organizacija: 
– ključni kadri, 
– vodstvo podjetja, 
– zunanji svetovalci in strokovnjaki, 
– potrebe po dodatnih kadrih, 
– organigram, 
– kultura podjetja / stil vodenja; 
9. finančna analiza (predstavitev neposrednih učinkov investicije ter predpostavke finančnih 
izračunov): 
– finančni vidik izvedbe naložbe (predračunska vrednost naložbe, viri financiranja ter stanje - 
zadolženosti ob vložitvi vloge na javni razpis); 
– terminski načrt, 
– neto sedanja vrednost naložbe, 
– interna stopnja donosnosti, 
– bilanca izkaza poslovnega izida (z investicijo, brez investicije), 
– izkaz denarnih tokov, 
– bilanca stanja (z investicijo, brez investicije), 
– analiza točke preloma, 
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– gospodarnost poslovanja se določi v skladu s V. poglavjem Priloge 4 Uredbe, pri čemer se upoštevajo 
podatki iz letnega poročila za leto 2022, predloženega AJPES. 
Če je upravičenec univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju interne stopnje donosnosti lahko 
upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja. 
 
Podrobnejša vsebina poslovnega načrta glede obsega proizvodne zmogljivosti  
 
V skladu s 1. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe mora upravičenec najpozneje v tretjem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti 
kmetijskega gospodarstva oziroma živilskega obrata, načrtovanih v poslovnem načrtu. 
 
Obseg proizvodne zmogljivosti se izračuna po naslednji enačbi: 

A  
––– x 100  
B  

pri čemer pomeni:  
A – dosežena količina vhodnih surovin v koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, 
B – načrtovana količina vhodnih surovin v koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.  
 
Upravičenec izpolni preglednico s podatki o načrtovani količini vhodnih surovin za namen predelave ali 
trženja kmetijskih proizvodov. Vhodna surovina za namen predelave je lahko npr. mleko ali žito ali moka 
kot že predelani proizvod. Vhodna surovina za namen trženja kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave 
oziroma lastne predelave je npr. mleko, pšenica, salama, klobasa.  
 
Načrtovane vhodne surovine – predelava oziroma trženje 
 

Naziv 
vhodne 
surovine 

Enota 
mere 
(kg, l, 
kos) 

Predelava 
DA/NE 

Trženje 
DA/NE 

Načrtovana 
količina vhodnih 
surovin za 
predelavo 
 

Načrtovana 
količina vhodnih 
surovin za trženje 

      
      
      
      
      

 
 
Podrobnejša vsebina poslovnega načrta glede prednostnih sektorjev predelave ali trženja«  
 
Če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 41. 
člena Uredbe oziroma uveljavlja merilo Prednostni sektorji predelave ali trženja iz 4. točke 5. poglavja 
tega javnega razpisa, se v poslovnem načrtu navedeta načrtovani letna količina in delež vhodnih surovin 
kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja.  
 
Prednostni sektorji v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe so: žito, sadje, razen 
sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso.  
 
Prednostni sektorji pri merilu Prednostni sektorji predelave ali trženja iz 4. točke 5. poglavja javnega 
razpisa so: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava in prašičje meso.  
 

 
 

Vpišite prednostni sektor:  
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(Primer: vhodna surovina je lahko žito, ki je primarni proizvod ali moka, ki je predelani proizvod.) 
 
Količina in izračun deleža vhodnih surovin po prednostnem sektorju 
 

Zap. 
št. 

Naslov V koled. 
letu pred 
vložitvijo 
vloge 

Koledarsko leto po zadnjem  
izplačilu sredstev 
Leto 

1 
Leto 

2 
Leto 

3 
Leto 

4 
Leto 

5 
1 Količina vseh vhodnih surovin 

(predelava in trženje) 
      

2 Količina vseh vhodnih surovin 
prednostnega sektorja 

      

3 Delež količine vhodnih surovin 
prednostnega sektorja % 

      

 
Delež količine vhodnih surovin prednostnega sektorja se izračuna po naslednji enačbi:  
 

A  
––– x 100  
B  

 
pri čemer pomeni:  
 
A – količina vseh vhodnih surovin prednostnega sektorja, 
B – količina vseh vhodnih surovin (predelava in trženje). 
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Priloga 2: Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija

 

 

 
Priloga 2: Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija 
 
1. Iz obratnega hipotetičnega scenarija mora biti razvidna izvedba naložbe z ali brez javne podpore, s 
čimer se dokazuje spodbujevalni učinek javne podpore. Spodbujevalni učinek se utemelji z enim od 
naslednjih scenarijev:  
a) z neizvedbo naložbe, če javna podpora ne bi bila dodeljena;  
b) s hitrejšim zaključkom naložbe zaradi javne podpore ali 
c) s povečanjem velikosti naložbe zaradi javne podpore.  
 
2. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod a) prejšnje točke te priloge, mora 
prikazati, da pričakovani denarni tok, ki ga bo ustvarila naložba, ne zagotavlja donosnosti brez javne 
podpore, pri čemer uporabi standardne metodologije, kot so interna stopnja donosa, neto sedanja 
vrednost, doba vračanja naložbe. Donosnost projekta je treba primerjati z običajnimi stopnjami donosa 
podjetja pri drugih podobnih naložbenih projektih. Če te stopnje niso na voljo, se donosnost naložbe 
primerja s stroški kapitala celotnega podjetja ali stopnjami donosa, ki so običajne v zadevnem sektorju. 
 
 brez javne podpore z javno podporo 
neto sedanja vrednost    
interna stopnja donosa   
donos na kapital – ROE   
doba vračanja naložbe   

 
 
Neto sedanja vrednost: izračun neto sedanje vrednosti je določen v Prilogi 4 Uredbe. 
Interna stopnja donosa: izračun interne stopnje donosa je določen v Prilogi 4 Uredbe. 
Donos na kapital - ROE: izračuna se kot razmerje med čistim dobičkom in povprečno vrednostjo 
kapitala. Donos na kapital se izračuna za leti, kot velja za bilance iz 6. točke te priloge.  
Doba vračanja naložbe: izračuna se iz razmerja med vloženimi sredstvi in letnim donosom in predstavlja 
tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se investicijski stroški povrnejo z donosi (letnim prebitkom 
prejemkov nad izdatki, povezanim z obravnavano naložbo). 
 
3. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod b) 1. točke te priloge, mora navesti 
razloge, zakaj bo naložbo z javno podporo izvedel hitreje, kot če bi jo izvedel le z lastnimi sredstvi in 
zakaj je hitrejša izvedba naložbe pomembna za vlagatelja (na primer: optimalni rok dokončanja naložbe 
je povezan z dokončanjem naložbe v ugodnih razmerah na trgu). Vlagatelj mora utemeljitev podkrepiti 
s podatki o poslovanju podjetja (npr. pomanjkanje lastnih sredstev zaradi obstoječih dolgoročnih 
obveznosti, načrt izvedbe drugih naložb, ki so pomembne za poslovanje podjetja, terminski načrt 
financiranja naložbe v primeru z in brez javne podpore, analiza likvidnosti in sposobnost zapiranja 
finančne konstrukcije za obe situaciji - z in brez javne podpore idr).  
 
4. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod c) 1. točke te priloge, mora utemeljiti, 
kako bo z javno podporo naložbo lahko izvedel v večjem obsegu, pri čemer je dokazovanje podobno 
kot v 2. in 3. točki te priloge. Vlagatelj mora prikazati stanje z in brez javne podpore. 
 
5. Vlagatelj utemelji metodologijo, ki je podlaga za pripravo obratnega hipotetičnega scenarija.  
 
6. Dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti za izkazovanje obratnega hipotetičnega scenarija, so: 
− bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička ali bilančne izgube, izkaz denarnih 
tokov za zadnji dve koledarski leti pred letom vložitve vloge na javni razpis, 
− prikaz zadolženosti podjetja in finančnih virov (prosta lastna sredstva, bodoči prilivi, možnost najetja 
kredita, stroški kredita, viri za njegovo pokrivanje, obstoječe kreditne obveznosti), s čimer se utemeljuje, 
da finančna konstrukcija naložbe brez javne podpore ni zaprta. 
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Priloga 3: Seznam skupne rabe naložbe 
 
Vpišejo se podatki o članih in obsegu dela članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma 
zadruge. Seznam skupne rabe naložbe vsebuje naslednje podatke o članih zadruge, skupine ali 
organizacije proizvajalcev, ki izvajajo skupno rabo naložbe: osebno ime člana oziroma naziv pravne 
osebe ter osebno ime odgovorne osebe, naslov oziroma sedež poslovanja, KMG-MID kmetijskega 
gospodarstva ter načrtovan obseg dela, izražen v urah, s katerim člani sodelujejo pri skupni rabi 
naložbe. 
  

Ime oz. naziv skupine ali organizacije 
proizvajalcev oziroma zadruge 

 

Odgovorna oseba  
Datum priznanja in številka odločbe 
MKGP skupine ali organizacije 
proizvajalcev 

 

Število članov, ki izvajajo skupno rabo 
naložbe 

 

Število vseh članov  
 
 
Podatki o skupni naložbi 

Vrsta naložbe  
Lokacija naložbe  
Datum izdaje odločbe ARSKTRP  
Številka odločbe ARSKTRP  
Datum zaključka naložbe  

 
Leto: _______ 
 
Obdobje uporabe in obseg dela po članih skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge:  
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana 
oz. naziv pravne 
osebe 

Naslov člana 
oziroma sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Obseg dela 
člana (ure) 

Datum 
uporabe 
oziroma 

prevzema v 
uporabo, če 

gre za 
premično 
naložbo  

1.      
2.      
…….      
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Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno 

turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti  
v turističnih destinacijah

1. Pravne podlage
Osnovo za izvedbo javnega razpisa predstavljajo 

naslednje pravne podlage:
– Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decem-

bra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za 
okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 
(UL L 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23; v nadaljevanju 
Uredba 2020/2094/EU),

– Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehaniz-
ma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 
2021, str. 17), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 
111, 31. 3. 2021); v nadaljevanju Uredba 2021/241/EU),

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106 
z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzposta-
vitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo 
skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice 
kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429/83 z 
dne 1. 12. 2021, str. 83), zadnjič popravljena s Poprav-
kom (UL L št. 96 z dne 24. 3. 2022, str. 47),

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2105 
z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavi-
tvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo 
metodologije za poročanje o socialnih odhodkih (UL L 
št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 79) z vsemi spremembami,

– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegi-
ranim sklepom Komisije (EU, Euratom) 2021/135 z dne 
12. novembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU, Euratom) 
2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta s podrobni-
mi pogoji za izračun dejanske stopnje rezervacij skupne-
ga sklada za rezervacije (UL L št. 42, 5. 2. 2021, str. 9),

– Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088 (UL L št. 198/13 z dne 22. 6. 2020, 
str. 13),

– Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo 
„načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z Uredbo 
o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost 
(UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021) v nadaljevanju: Teh-
nične smernice za uporabo »načela da se ne škoduje 
bistveno«,

– Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slo-
venije, potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z 
izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta 
za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 
(https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-
-in-krepitev-odpornosti),

– Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi ocene načrta 
za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 

2021 (v nadaljevanju: Sklep CID, https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-10612-2021-INIT/SL/pdf),

– Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za 
okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slove-
nijo (podpisan dne 21. 3. 2022, https://ec.europa.eu/info/
sites/default/files/slovenia_rrf_oa_-_countersigned.pdf),

– Smernice za določitev načina financiranja 
iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, 
št. 546-36/2022/1621/21 z dne 14. april 2022 (https://
www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Sistem-iz-
vajanja/Smernice-za-dolocitev-nacina-izvajanja-Meha-
nizma-za-okrevanje-in-odpornost.pdf),

– Smernice za določitev načina izvajanja Meha-
nizma za okrevanje in odpornost z dne 15. april 2022 
(https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/
Sistem-izvajanja/Smernice-za-dolocitev-nacina-izvaja-
nja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost.pdf)

– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu 
za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),

– Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Me-
hanizma za okrevanje in odpornost, Verzija 1.1. z dne 
4. avgust 2022 (https://www.gov.si/assets/organi-v-se-
stavi/URSOO/Sistem-izvajanja/Prirocnik-o-nacinu-iz-
vajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzi-
ja-1.1_4. 8. 2022.pdf),

– Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okre-
vanje in odpornost, Verzija 1.1. z dne 4. avgust 2022 
(https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/
Sistem-izvajanja/Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehaniz-
ma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija-1.1_4. 8. 2022.
docx),

– Strategija koordinacijskega organa Mehaniz-
ma za okrevanje in odpornost za boj proti goljufijam, 
546-37/2021-1621/2 z dne 30. december 2021 (https://
www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Strategija-
-koordinacijskega-organa-Mehanizma-za-okrevanje-in-
-odpornost-za-boj-proti-goljufijam.pdf),

– Direktiva 2010/31/EU evropskega parlamenta in 
sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti 
stavb (UL L št. 153/13, 18. 6. 2020),

– Zakon 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),

– Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 13/18),

– Uredba o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni 
list RS, št. 208/21),

– Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),

– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),

– Proračun Republike Slovenije za leto 2023 
(DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22),

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 
206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 
150/22 – ZIPRS2324),

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 
– ZZNŠPP in 149/22),

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

– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
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podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov UL L, št. 119, z dne 4. 5. 
2016, str.1) (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZIntPK),

– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 
100/22 – ZNUZSZS),

– Zakon 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 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP),

– Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, 
št. 22/19, v nadaljevanju: Zakon o poslovni skrivnosti),

– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, 
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 
3/22 – ZDeb),

– Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, 
št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – 
ZNOrg),

– Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 
43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 
21/16 in 47/18),

– Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni 
list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18),

– Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
(Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 
in 7/19),

– Pravilnik o označevanju zavarovanih območij, na-
ravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij 
Natura 2000 (Uradni list RS, št. 145/21),

– Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list 
RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20),

– Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega naro-
dnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, 
št. 34/16),

– Zakon o Regijskem parku Škocjanske jame (Ura-
dni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C),

– Uredbe, odloki, resolucije o zavarovanju območij 
in načrtih upravljanja za: KP Ljubljansko barje, Regijski 
park Škocjanske jame, Triglavski narodni park, Krajin-
ski park Strunjan, Krajinski park Goričko, Krajinski park 
Sečoveljske soline, Krajinski park Ljubljansko barje, 
Kozjanski regijski park, Krajinski park Kolpa, Krajinski 
park Zgornja Idrijca, Krajinski park Radensko polje, No-
tranjski regijski park, Krajinski park Pivška presihajoča 
jezera, Naravni rezervat Škocjanski zatok, Krajinski park 
Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib, Krajinski park Lahinja, Kra-
jinski park Debeli rtič, Krajinski park Logarska dolina, 
Naravni rezervat Ormoške lagune,

– Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – 
ZZdrI-A, 41/04 –ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 
56/15 in 65/20).

2. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje 
sredstva

Neposredni proračunski uporabnik je Republika 
Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljeva-
nju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega 
javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca 
javnega razpisa.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa za-
gotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje 

in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz 
podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministr-
stva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje 
in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) in na kateremu 
se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpor-
nost za financiranje ukrepov iz NOO.

3. Uvrstitev javnega razpisa v NOO: javni razpis je 
v NOO uvrščen v razvojno področje C3: Pametna, traj-
nostna in vključujoča rast, komponenta K4: Trajnostni 
razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dedi-
ščino, in v naložbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne 
turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turi-
stičnih destinacijah.

4. Namen, cilji in predmet javnega razpisa ter upra-
vičeno območje

4.1 Namen in cilji javnega razpisa
Konkurenčnost turističnih destinacij, zasebnih po-

nudnikov turističnih nastanitvenih objektov ter dodatne 
turistične ponudbe je v veliki meri odvisna od ureje-
nosti, ustreznosti, varnosti in kakovosti javne turistič-
ne infrastrukture. Celostno doživetje turistov in njihovo 
vrednotenje kakovosti destinacije in njenih posameznih 
deležnikov je namreč odvisno od delovanja vseh funkcij 
destinacije.

V Sloveniji navedeni objekti in površine javne in 
skupne turistične infrastrukture v turističnih destinacijah 
na ravni lokalnih skupnosti v veliki meri niso urejeni ali 
so pomanjkljivi in ne dosegajo kakovostne ravni in traj-
nostne naravnanosti.

Namen javnega razpisa je krepitev trajnostnega 
razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in 
naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, dvig 
kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacij in nje-
nih deležnikov, višjo kakovost doživetij turistov, dvig 
dodane vrednosti v turizmu ter izboljšanje kakovosti 
bivanja domačega prebivalstva in sprejemljivost turiz-
ma za lokalno okolje in vključenost domačega prebi-
valstva v koristi od turizma.

Cilji javnega razpisa so:
– trajnostno preoblikovanje javne turistične infra-

strukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične 
infrastrukture,

– izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti 
javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev 
in doživetij turistov.

4.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj 

v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične 
infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih desti-
nacijah, kamor sodijo vlaganja v (tudi na ali ob):

– urbane parke in druge zelene javne površine v 
poselitvenih območjih in zelene javne površine na po-
selitvenih in neposelitvenih območjih,

– plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih 
vodnih površin,

– drugo naravno dediščino1, valorizirano v turizmu,

1 Kot enote naravne dediščine se upoštevajo naravne 
vrednote na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni 
list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 
ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 
82/20 in 3/22 – ZDeb) in Pravilnika o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 
93/10,  23/15 in 7/19). Naravna vrednota, v okviru katere se 
izvaja projekt, mora biti vpisana v register/seznam  naravnih 
vrednot, ki ga vodi ARSO (prijavitelj ob prijavi navede evi-
denčno številko). Upoštevajo se ZGOLJ naravne vrednote 
DRŽAVNEGA POMENA, ob tem pa je pogoj, da bo poten-
cial naravne vrednote, ki je predmet prijave, uporabljen v 
turistične namene.
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– turistične znamenitosti2, – lokalne skupnosti, ki delujejo na območju vodilnih 
turističnih destinacij5 ali so imele po podatkih SURS iz-
vedenih vsaj 5.000 prihodov turistov v letu 2021 ali imajo 
vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno6,

2 Pri vlaganjih v turistične znamenitosti se upoštevajo 
zgolj vlaganja v naložbe, ki so povezane z naravno in/ali 
kulturno dediščino ali predstavljajo turistično  atrakcijo. Tu-
ristične znamenitosti morajo imeti izrazito turističen značaj 
(valorizacija v turistične namene, pri čemer se beležijo ali 
se bodo beležili turistični obiski), in niso primarno v drugi 
funkciji, npr. v funkciji športa (npr. bazeni, športne dvora-
ne, površine za šport in rekreacijo domačinov), vzgoje in 
izobraževanja (npr. živalski vrtovi, območja in površine za 
ekskurzije šolarjev), kulture (zgolj ozko: raziskovanje, hra-
njenje, arhiviranje, restavriranje itd.), kmetijstva itd. V pri-
meru vlaganja v turistične znamenitosti se prijavitelj v izjavi 
zaveže, da gre za vlaganje v turistično znamenitost, ki sodi 
med tri najbolj obiskane znamenitosti v turistični destinaciji 
ali bo to postala. To dokazuje z oceno podatkov o obisku 
turistov in projekcijo obiskov v prihodnjih letih, vpisano v 
obrazec št. 4.2, točka 6.

Da prijavitelj vlaga v turistično znamenitost se šteje, 
v kolikor projekta, ki je predmet prijave na razpis, ni mo-
goče razvrstiti v druge kategorije, ki so predmet razpisa 
(npr. naravno dediščino itd.)

– parkirne površine v bližini dostopnih poti in tu-
rističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo 
podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih 
površinah (npr. prostori za shranjevanje, garderobe),

– označevalne table3, oprema za podajanje interak-
tivnih vsebin s področja turizma in oznake za usmerja-
nje, informiranje ali promocijo turističnih znamenitosti,

3 Klasične, digitalne, interaktivne.

– sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti, 
dostopne poti4 do turističnih znamenitosti,

4 Upravičene so zgolj dostopne poti, ki so namenje-
ne pešcem/pohodnikom/sprehajalcem.

– razgledne površine, tematske ogledne površine, 
površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in 
označevalne površine na mejah varovanih ali zavaro-
vanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih,

– javni pitniki vode in vodnjaki naravne vode.
Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki so 

neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo 
to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti ter bo imela 
vpliv na višjo raven kakovosti doživetja turistov in s tem 
doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turi-
stičnih ponudnikov, ki delujejo v teh destinacijah.

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki bodo 
glede na naravo projektov usmerjena v okoljsko učinko-
vite in zeleno naravnane rešitve ter nadgrajena s sodob-
nimi digitalnimi orodji in rešitvami, ki bodo zagotavljala 
visoko kakovostno uporabniško izkušnjo.

4.3 Upravičeno območje
Upravičeno območje, kjer se izvajajo projekti, ki 

so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, je 
celotna Slovenija.

5. Ciljne skupine oziroma prijavitelji/potencialni 
končni prejemniki

5.1 Ciljne skupine
Ciljne skupine, katerim bodo namenjene investicije 

v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne 
znamenitosti v turističnih destinacijah, ki so predmet 
financiranja po tem razpisu, so prvenstveno turisti (do-
mači in tuji) ter tudi lokalne skupnosti, civilno društvene 
organizacije (društva in zveze društev), državljani, go-
spodarski subjekti, ostali deležniki s področja turizma na 
območju vodilnih destinacij.

5.2 Prijavitelji oziroma potencialni končni prejemniki
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 

vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri 
čemer so prijavitelji lahko:

5 Vodilne destinacije so območja, ki so opredeljena v 
Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

6 Upošteva se leto 2021, pri čemer prijavitelj predloži 
letno poročilo lokalne skupnosti oz. javnega zavoda, s kate-
rim dokazuje število dnevnih obiskovalcev v občini.

– javni zavodi, ki delujejo na področju turizma7 in so 
ustanovljeni s strani lokalnih skupnosti, ali javni zavodi 
za upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovi-
la država in, ki na podlagi predpisa ali po pooblastilu 
Ministrstva za okolje in prostor vlagajo v infrastrukturo 
za obiskovanje naravnih vrednot ter delujejo tudi na 
področju turizma8 – oboji zgolj v primeru, ko delujejo na 
območju vodilnih turističnih destinacij9 ali na območju 
občin, ki imajo po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 
prihodov turistov letno10 ali imajo vsaj 10.000 dnevnih 
obiskovalcev letno (glej opombo št. 6);

7 Razvidno iz ustanovnih aktov. 
8 Razvidno iz ustanovnih aktov.
9 Vodilne destinacije so območja, ki so opredeljena v 

Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.
10 Upošteva se leto 2021.

– zveze društev, ki delujejo na področju turizma in 
imajo to opredeljeno v svojih ustanovnih aktih11 ter za 
svoje člane in javno dobrobit urejajo javno turistično 
infrastrukturo, vendar zgolj za vlaganja v planinske in 
tematske poti.

11 Zveze društev morajo imeti v svojih ustanovnih aktih 
vsaj posredno naveden turizem.

Za prijavitelja iz prve in druge alineje prejšnjega 
odstavka so omejitve pri kandidiranju, in sicer se lahko 
na območju ene lokalne skupnosti prijavi zgolj en projekt 
s prijaviteljem iz prve ali druge alineje prejšnjega od-
stavka. V primeru, da sta prijavitelja na javni razpis oba 
prijavitelja iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, 
je upravičenec za kandidiranje zgolj prijavitelj iz prve 
alineje prejšnjega odstavka. V primeru, da se na javni 
razpis prijavita dva ali več prijavitelja iz druge alineje 
prejšnjega odstavka na območju ene lokalne skupnosti, 
se pregledata obe vlogi, a sofinancira se le en projekt, 
in sicer tisti, ki doseže večje število točk pri ocenjevanju.

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

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se za-
vrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru projekta, se pogodba o dode-
litvi sredstev ne bo podpisala, sklep o izboru pa se bo 
odpravil.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, lahko mini-
strstvo od le-te odstopi, pri čemer bo končni prejemnik 
dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun do dneva vračila sredstev na sklad NOO.

Za izvedbo postopka obravnave vlog (preverjanje 
pogojev, ocenjevanje, priprava sklepov itd.) je imeno-
vana strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa (v 
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nadaljevanju: strokovna komisija). Za vse pravočasne, 
pravilno označene in formalno popolne vloge (v nada-
ljevanju: formalna popolnost vloge) strokovna komisija 
najprej preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje razpisa. 
Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega 
razpisa, nadaljnjega ocenjevanja po merilih strokovna 
komisija ne izvede, vloga prijavitelja pa se zaradi neiz-
polnjevanja pogojev zavrne.

6.1 Splošni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so v točki 

5.2 navedeni za prijavitelje oziroma potencialne končne 
prejemnike.

2. Prijavitelj, ki je javni zavod, ustanovljen s strani 
lokalne skupnosti, ali javni zavod, ustanovljen s strani 
države, ali zveza društev, mora priložiti ustanovitveni 
akt, iz katerega izhaja, da na dan oddaje vloge deluje na 
področju turizma12 in izkaže da je pristojen za izvedbo 
vlaganj, ki so predmet prijave na javni razpis.

3. Predvideni investicijski posegi v okviru projekta 
so skladni s prostorskim aktom, kar je razvidno iz prilo-
ženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti13.

12 Javni zavod, ustanovljen s strani države za upravlja-
nje zavarovanih območij mora imeti v svojem ustanovnem 
aktu vsaj posredno naveden turizem (sprejemanje obisko-
valcev, omogočanje ogledov ipd.)

3. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavna-
nih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali 
več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: 
Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane 
obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju 
oziroma o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot nepo-
ravnane in zapadle spoznane v pravnomočni odločbi 
pristojnega organa.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih 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), v obdobju 
zadnjega leta, šteto za nazaj od dne oddaje vloge; šteje 
se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje 
obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 
oddaje vloge.

5. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 
36. člena ZIntPK.

6. Za iste že povrnjene upravičene stroške in ak-
tivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, 
prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).

6.2 Posebni pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom, cilji in s 

predmetom javnega razpisa.
2. Projekt mora imeti vnaprej določen začetek in 

konec izvajanja. Projekt se ne sme začeti pred oddajo 
vloge na javni razpis (vsi dogodki, povezani z izvedbo 
projekta kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/skleni-
tev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, 
izdaja računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje 
vloge na ta razpis), pri čemer navedeno ne velja za 
stroške za projektno dokumentacijo, ki se lahko izdela 
pred oddajo vloge na javni razpis, vendar ne pred 20. 7. 
2021. Projekt mora biti zaključen najkasneje do 30. 9. 
2025. Projekti, ki so se pričel izvajati pred oddajo vloge, 
niso upravičeni do sofinanciranja.

13 Navedeno mnenje izda pristojna upravna enota, pri 
čemer lokacijska informacija ne šteje za ustrezno dokazilo.

4. Vlaganja v javno turistično infrastrukturo, ki je 
predmet prijave, morajo biti trajnejšega značaja (omo-
gočati uporabo najmanj za čas spremljanja projekta in 
ne za npr. enkratne dogodke) in biti na voljo za uporabo 
ciljnim skupinam vsaj 6 mesecev na leto.

5. Vloga mora vsebovati terminski plan projekta z 
razdelanimi aktivnostmi za izvedbo projekta.

6. Višina sofinanciranja projekta lahko znaša naj-
manj 10.000 EUR in največ 350.000 EUR.

7. Za projekt je potrebno priložiti izdelano in potr-
jeno investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicij-
ske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16, v nadaljevanju: uredba), 
in sicer:

– za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo do 
500.000,00 EUR najmanj dokument identifikacije inve-
sticijskega projekta;

– Projekti nad vrednostjo 500.000,00 EUR priložijo 
dokument identifikacije investicijskega projekta in inve-
sticijski program (DIIP);

– Projekti nad vrednostjo 2,5 mio EUR priložijo 
dokument identifikacije investicijskega projekta, predin-
vesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).

Prijavitelj mora k vlogi priložiti podpisane in žigosa-
ne sklepe o potrditvi investicijske dokumentacije.

8. Prijavitelj mora imeti za projekt v celoti zaprto 
finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju pričako-
vanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa zagoto-
vljene vire za izvedbo celotnega projekta.

9. Javna infrastruktura, ki je predmet sofinanciranja 
na podlagi tega javnega razpisa, bo morala biti prosto 
dostopna tako turistom kot lokalnim prebivalcem (pri-
javitelj za vstop nanjo ne sme zaračunavati vstopnine, 
lahko pa v primeru doseganja maksimalnih kapacitet 
omejuje vstop).

10. Projekt mora glede na naravo projekta vključe-
vati elemente digitalizacije.

6.3 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj, ki je lokalna skupnost ali javni zavod, 

ustanovljen s strani lokalne skupnosti, ali javni zavod, 
ustanovljen s strani države, ima nepremičnino v svoji 
lasti, kar dokazuje z dokazilom o lastništvu. V kolikor ni 
lastnik oziroma edini lastnik, mora vlogi priložiti overjeno 
pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pra-
vice, koncesijsko pogodbo, sklenjeno med prijaviteljem 
in lastnikom zemljišča, služnostno pravico za gradnjo 
ali dokazilo, da je kot prijavitelj določen za upravljalca 
nepremičnine. Kolikor iz navedenih dokumentov ni raz-
vidno, da se lastnik oziroma solastnik strinja z načrtova-
nimi aktivnostmi, mora predložiti tudi overjeno soglasje 
lastnika oziroma solastnika. Vse navedeno mora veljati 
za obdobje, ki ni krajše od amortizacije naložbe v projekt 
v skladu s predloženo investicijsko dokumentacijo oziro-
ma oceno naložbenega projekta, pri čemer to obdobje ni 
krajše od treh let po zaključku projekta.

2. Prijavitelj, ki vlaga v naravne znamenitosti oziro-
ma vrednote v varovanih in zavarovanih območjih mora 
upoštevati veljavno zakonodajo s področja ohranjanja 
narave, varstva okolja in voda. K prijavi mora priložiti 
predhodno pridobljeno mnenje organizacije, pristojne 
za ohranjanje narave in upravljavca zavarovanega ob-
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močja (če se prijava nanaša na naravne znamenitosti v 
zavarovanem območju), iz katerih je razvidno, da je vse-
bina projekta skladna s predpisi s področja ohranjanja 
narave, z načrti upravljanja zavarovanih območij, z na-
črtom upravljanja območij Natura 2000 ter drugimi načrti 
za varovanje območij, ki jih sprejme vlada ali minister in 
sicer v primerih, ko je potrebno pridobiti tako mnenje. Če 
predpisi tako zahtevajo, mora k prijavi priložiti tudi nara-
vovarstveno soglasje ali v primeru načrtovane označitve 
naravne znamenitosti mnenje o potrditvi načrta posta-
vitve znakov. Naravovarstveno soglasje in mnenje o 
potrditvi načrta postavitve znakov predloži v roku šestih 
mesecev od prejema sklepa o izboru oziroma najkasne-
je pred izplačilom prvega zahtevka za izplačilo. V kolikor 
soglasje oziroma mnenje ni priloženo, ministrstvo odsto-
pi od pogodbe o sofinanciranju.

3. Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma po-
segati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonoda-
jo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno inve-
sticijo mora biti priloženo k vlogi na javni razpis oziroma 
jo mora prijavitelj ministrstvu predložiti najkasneje v roku 
devet mesecev od prejema sklepa o izboru oziroma 
najkasneje pred izplačilom prvega zahtevka za izplačilo 
(razen v primeru, ko v skladu z veljavno zakonodajo 
gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti, kar mora 
biti dokumentirano in ustrezno obrazloženo s sklepom 
o zavrženju vloge s strani upravne enote ob oddaji vloge 
oziroma najkasneje v roku 9-tih mesecev od prejema 
sklepa o izboru). V kolikor prijavitelj v roku ministrstvu 
ne bo priložil pravnomočnega gradbenega dovoljenja, 
ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju.

4. Prijavitelj, ki je lokalna skupnost, mora imeti pro-
jekt ustrezno opredeljen v veljavnem aktu o proračunu 
prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih programov (v 
nadaljevanju: NRP) – tretji del proračuna. Naziv pro-
jekta, zneski in viri financiranja morajo biti v investicij-
skem dokumentu, v obrazcih vloge in v NRP skladni. V 
nasprotnem primeru mora prijavitelj priložiti podpisano 
izjavo, da bo najkasneje do vložitve prvega zahtevka za 
izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del proračuna z 
nazivom projekta, zneski in viri financiranja iz vloge na ta 

javni razpis. Dokazilo o usklajenosti je prijavitelj dolžan 
posredovati najkasneje ob prvem zahtevku za izplačilo.

5. Prijavitelj mora predložiti skico lokacije investi-
cije, iz katere bodo razvidna vsa načrtovana vlaganja v 
okviru prijavljene operacije.

6. Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo.
7. Predmet sofinanciranja ne morejo biti projekti, iz 

katerih je razvidno oziroma bo tekom izvedbe projekta 
ali najkasneje v obdobju 5 (petih) let po izvedbi projekta 
ugotovljeno, da na javni turistični infrastrukturi podjetni-
ško dejavnost opravljajo:

a) podjetja/organizacije, katerih naložbe škodujejo 
ciljem blažitve podnebnih sprememb: naložbe v zvezi s 
fosilnimi gorivi (vključno z nadaljnjo uporabo), razen za 
toploto / moč na osnovi zemeljskega plina, ki je skladna 
s pogoji iz Priloge III smernic načela, da se ne škoduje 
bistveno (DNSH). Dejavnosti, ki so vključene v sistem 
trgovanja s pravicami do emisije CO2 ali njegovih ekvi-
valentov, razen v kolikor so predvidene emisije bistveno 
nižje od relevantnih primerljivih vrednosti, določenih za 
brezplačno dodelitev;

b) podjetja/organizacije, katerih naložbe škodujejo 
prehodu v krožno gospodarstvo: naložbe v objekte za 
odstranjevanje odpadkov na odlagališčih, v obrate za 
mehansko biološko obdelavo (MBT) in sežigalnice za 
obdelavo odpadkov, pri čemer ta izključitev ne velja za 
naložbe v obrate, namenjene izključno obdelavi nevar-
nih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, obstoječe obra-
te, kjer je naložba namenjena povečanju energetske 
učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje 
ali uporabo ali predelavi materialov iz sežigalnega pe-
pela, pod pogojem da take naložbe ne povzročijo po-
večanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali 
podaljšanja življenjske dobe obrata;

c) podjetja/organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnost-
mi, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpad-
kov dolgoročno škoduje okolju (npr. jedrski odpadki).

7. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora projektov

Strokovna komisija bo vloge ocenila na podlagi 
naslednjih meril:

Merilo Največje 
št. točk 

1. SKLADNOST S STRATEŠKIMI USMERITVAMI NA PODROČJU TURIZMA 7
2. DVIG KONKURENČNOSTI  

2.1. Pomen turizma v destinaciji 15
2.2. Dopolnitev obstoječe turistične ponudbe 7
2.3. Razvoj novih turističnih produktov 12
2.4. Dodatna ponudba 15
2.5. Vpliv na prerazporejanje turističnih tokov 5 

3. TRAJNOSTNO PREOBLIKOVANJE
3.1. Okoljska trajnost 12
3.2. Že pridobljeni okoljski znaki 5
3.3. Družbena trajnost 7

4. DIGITALIZACIJA 5
5. LOKACIJA PROJEKTA 10

Skupaj: 100

Maksimalno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za oce-

njevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji v točki 7.

Vloga mora vsebovati dokazila, iz katerih bo mogo-
če vlogo oceniti po merilih za ocenjevanje vlog.
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Spodnja meja za sofinanciranje je najmanj 50 točk 
od 100 točk, v kar ni vključena ocena iz sklopa merila 
»Lokacija projekta, projekt se bo izvajal na obmejnem 
problemskem območju ali na območju TNP«.

Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za so-
financiranje predlaga vloge po vrstnem redu skupnega 
števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene.

V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim sku-
pnim številom točk, bodo imele prednost vloge z višjim 
številom točk po merilu št. 2. (Dvig konkurenčnosti), 
zatem bodo imele prednost vloge pri podmerilu št. 2.4., 
zatem po podmerilu št. 2.5, zatem po podmerilu št. 3.1. 
in zatem po datumu in uri prispetja vloge.

Strokovna komisija bo predstojniku ministrstva v 
odločanje podala predlog za vloge, ki so prispele na jav-
ni razpis. Minister sprejme končno odločitev s sklepom 
o zavrženju za formalno nepopolne vloge, vključno z 
neustrezno dopolnjenimi vlogami (ki so po dopolnitvi še 
vedno formalno nepopolne) in za prepozno prispele vlo-
ge, s sklepom o zavrnitvi za vse vsebinsko neustrezne 
vloge (ki ne izpolnjujejo pogojev), vloge, ki niso dosegle 
praga za sofinanciranje in vloge, ki so sicer dosegle prag 
za sofinanciranje, pa za njihovo sofinanciranje ni bilo 
na voljo razpoložljivih sredstev (razen v primeru, ki ga 
navajamo v nadaljevanju tega poglavja in v poglavju 8).

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen 
v primeru premajhnega števila vlog, ki bi dosegle mi-
nimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje, ali v 
primeru, ko v okviru posameznega odpiranja javnega 
razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za pod-
poro zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku 
ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, v višini zaproše-
nega sofinanciranja kot izhaja iz vloge ali pa v skrajnem 
primeru, ko prijavitelji ne sprejmejo zmanjšanega obse-
ga sofinanciranja, kot je to pojasnjeno v nadaljevanju 
tega poglavja. Nerazdeljena/neporabljena sredstva iz 
prvega roka za oddajo vlog bodo prijaviteljem lahko za-
gotovljena v okviru drugega odpiranja. Višino morebitnih 

nerazdeljenih/neporabljenih sredstev, ki bo na razpolago 
za drugo odpiranje, bo ministrstvo objavilo na spletni 
strani, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Vloge se za sofinanciranje potrjujejo v zgoraj na-
vedenem vrstnem redu višine prejetih točk v postopku 
ocenjevanja vlog, skladno z merili. Vendar v primeru, ko 
v okviru javnega razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih 
sredstev za podporo zadnje izmed vlog, ki je po izvede-
nem postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, do 
celotnega, to je v višini zaprošenega sofinanciranja kot 
izhaja iz vloge, lahko ministrstvo prijavitelja pozove k 
izjavi oziroma opredelitvi do možnosti izvedbe projekta 
z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. V kolikor prijavi-
telj potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja 
za izvedbo projekta in da lahko zagotovi dodatna lastna 
sredstva ter ministrstvu posreduje izjavo o zaprtju fi-
nančne konstrukcije in o izvedbi projekta kljub zmanj-
šanemu obsegu sofinanciranja, ministrstvo izda sklep 
o izboru vloge z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.

V kolikor se prijavitelj ne strinja z izvedbo projek-
ta z manjšim obsegom financiranja, se sofinanciranje 
z nižjim obsegom sofinanciranja lahko ponudi nasle-
dnjemu prijavitelju v vrsti glede na višino prejetih točk v 
postopku ocenjevanja. V primeru, ko po tem postopku 
zmanjšanega sofinanciranja ne sprejme noben prijavi-
telj, ki je po višini prejetih točk dosegel minimalni prag 
za sofinanciranje, pa lahko sredstva v skrajnem primeru 
ostanejo nerazporejena.

V primeru, da posamezni prijavitelj odstopi od 
podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev, se sproščena 
sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjenemu projek-
tu, ki je naslednji v vrsti za sofinanciranje glede na 
višino prejetih točk, skladno z zgoraj opredeljenim 
postopkom.

8. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpo-

lago za izvedbo razpisa, je 10.000.000,00 EUR.
Okvirna dinamika izplačil sredstev po letih:

Proračunska postavka Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 SKUPAJ
PP 221456 – C3K11IC – Trajnostni 

razvoj slovenskega turizma-Javna turi-
stična infrastruktura-NOO-MGRT

2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00

Skupaj 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00

Pravice porabe bodo na razpolago na proračunski 
postavki 221456 – C3K11IC – Trajnostni razvoj sloven-
skega turizma – Javna turistična infrastruktura – NOO 
– MGRT. Sredstva bodo zagotovljena na evidenčnem 
projektu 1611-21-0015.

Pogodbe na osnovi objavljenega JR ne bodo podpi-
sane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva na evidenč-
nem projektu 1611-21-0015 in projekti ne bodo uvrščeni 
v načrt razvojnih programov.

Ministrstvo bo v primeru presežnega interesa s 
strani prijaviteljev, kakovosti prejetih vlog ali iz drugih 
razlogov, vendar zgolj v primeru, ko bodo zagotovljena 
dodatna razpoložljiva sredstva za predmetni javni razpis 
iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost, inte-
gralna sredstva ali sredstva iz drugih virov financiranja, 
po potrebi lahko pred izdajo sklepov o izboru s spre-
membo javnega razpisa, ki bo objavljena v Uradnem 
listu in na spletni strani ministrstva, objavilo zvišanje 
razpisanih sredstev. Zvišanje razpisanih sredstev bo pri 
tem prvenstveno najmanj tolikšno, kolikor znaša razlika 
med obstoječo razpisano vrednostjo in sredstvi, ki so 
potrebna za podporo ene oziroma zadnje izmed vlog, ki 

je po višini prejetih točk zadnja v vrsti za izdajo sklepa o 
izboru, in sicer do višine zaprošenega sofinanciranja, kot 
le-ta izhaja iz vloge. V primeru zagotovitve več dodatnih 
razpoložljivih sredstev (s katerimi je možno podpreti več 
kot zgolj eno oziroma zadnjo izmed vlog, ki so v vrsti za 
sofinanciranje), se projekti izbirajo na enak način kot 
navedeno v poglavju 14, torej glede na število prejetih 
točk v postopku ocenjevanja po merilih (od projektov, ki 
so v vrsti z več, do tistih projektov, ki so v vrsti z manjšim 
številom prejetih točk).

Navedena možnost zvišanja razpisane vrednosti je 
zgolj možnost in ne zaveza, saj v trenutku objave jav-
nega razpisa ministrstvo nima zagotovljenih dodatnih 
razpoložljivih sredstev, nad višino trenutno razpisane 
vrednosti. Ob objavi spremembe javnega razpisa iz 
navedenega razloga bo ministrstvo navedlo novo, višjo 
razpisano vrednost ter tudi vir za to povišanje sredstev. 
Postopek iz prejšnjega odstavka ima prednost pred po-
stopkom zmanjševanja obsega sofinanciranja za vlogo, 
ki je glede na višino prejetih točk v postopku ocenjevanja 
zadnja v vrsti za sofinanciranje, kot je navedeno zgoraj. 
To pomeni, da v kolikor ministrstvo ne bo imelo na voljo 
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dodatnih razpoložljivih sredstev za zvišanje razpisane 
vrednosti, se lahko posluži možnosti podpore z zmanj-
šanim obsegom sofinanciranja.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta v obdobju 2023–2025, oziroma 
traja do porabe razpisanih sredstev.

Dinamika sofinanciranja posameznega podprtega 
projekta bo določena s pogodbo o dodelitvi sredstev 
v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in 
od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih 
sredstev.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
pravic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. 
Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko 
ministrstvo razveljavi razpis in izdane sklepe o izboru, ali 
spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če 
se končni prejemnik ne strinja s predlogom spremem-
be, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali 
spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.

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

Obdobje upravičenosti stroškov se začne z dnem 
oddaje vloge na javni razpis, razen za stroške za projek-
tno dokumentacijo, ki se začne od 20. 7. 2021. Obdobje 
upravičenosti stroškov se konča 30. 9. 2025.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od dne 
oddaje vloge na javni razpis do 31. 12. 2025.

10. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: 
financiranje upravičenih stroškov na podlagi tega javne-
ga razpisa ne predstavlja državne pomoči.

11. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

11.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Gradnja in oprema
2. Stroški tržnega komuniciranja in informiranja cilj-

nih javnosti
3. Stroški izdelave projektne dokumentacije in pri-

dobitve ekoloških znakov.
Davek na dodano vrednost in ostali stroški ki niso 

navedeni kot upravičen strošek, so neupravičeni stroški.
Ad1) Gradnja in oprema
Stroški gradnje in opreme zajemajo:
1.1. stroški gradnje14: pripravljalna dela z izjemo 

nakupa zemljišč, gradbena in inštalacijska dela (GOI 
dela), postavitev, dobava in montaža,

ob javni turistični infrastrukturi (informacijske in vstopne 
točke), športni rekviziti v javni prosti rabi (npr. plezal-
ne stene, fitnes na prostem, druga oprema za aktiv-
ni oddih ...), osnovna oprema za premično gostinsko 
ponudbo (npr. stojnice za gostince, ponudbo kmetij in 
lokalnih obrtnikov in umetnikov, oprema za sprostitev in 
sedenje obiskovalcev), oprema za kulturne, kulinarične 
in druge prireditve oziroma dogodke, druga oprema za 
izboljšanje turistične ponudbe in oblikovanje turističnih 
produktov na javnih površinah.

Investicije v opremo iz točke 1.2. c) lahko obsegajo 
do vključno največ 30 % vrednosti celotnih upravičenih 
stroškov investicije.

Pri točki 1.2. b) in c) so upravičeni zgolj stroški opre-
me, ne pa tudi stroški oblikovanja turističnih produktov 
ali stroški dela ponudnikov dodatne ali spremljajoče turi-
stične ponudbe (npr. gostincev, kmetov, obrtnikov, izpo-
sojevalnice opreme, zaposlenih v informacijskih točkah).

Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Projekt mora biti voden na posebnem stroškovnem 

mestu.
Ad2) Stroški tržnega komuniciranja in informiranja 

ciljnih javnosti
Ti stroški se lahko nanašajo zgolj na vlaganja v 

projekte iz 3. in 4. alineje točke 4.2. Predmet javnega 
razpisa (drugo naravno dediščino, valorizirano v turiz-
mu; turistične znamenitosti).

Med stroške tržnega komuniciranja in informiranja 
ciljnih javnosti ter projektom mora obstajati neposredna 
povezava. Upravičeni so tisti stroški informiranja in ko-
municiranja, ki se nanašajo na promocijo projekta.

Upravičeni stroški tržnega komuniciranja in informi-
ranja ciljnih javnosti so:

– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani,
– stroški objav v tiskanih, audio, TV in digitalnih 

medijih,
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in do-

stave gradiv.
Stroški tržnega komuniciranja in informiranja ciljnih 

javnosti se štejejo za upravičene v višini do 3 % celotnih 
upravičenih stroškov projekta. Ostali del se šteje za ne-
upravičene stroške.

Pri tržnem komuniciranju in informiranju je potrebno 
glede na naravo oglaševanja uporabljati znak in znamko 
»I Feel Slovenia« ter pri oblikovanju grafične podobe 
slediti Priročniku celostne grafične podobe znamke Slo-
venije (vir: http://www.ukom.gov.si/si/promocija_sloveni-
je/znamka_slovenije_i_feel_slovenia).

Ad3) Stroški izdelave projektne dokumentacije in 
pridobitve ekoloških znakov

Stroški v okviru te točke se nanašajo zgolj na stro-
ške izdelave projektne dokumentacije in stroške, veza-
ne na pridobitev ekoloških znakov. Stroški v okviru te 
točke se štejejo za upravičene v višini do 5 % celotnih 
upravičenih stroškov projekta. Ostali del se šteje za ne-
upravičene stroške.

11.2. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so:
– davek na dodano vrednost,
– urejanje komunalne infrastrukture (npr. vodovod, 

kanalizacija, javna razsvetljava),
– urejanje cestne infrastrukture (npr. ceste, kroži-

šča, javne poti in trgi), prometna signalizacija,
– urejanje mestnih središč (z izjemo navedenega 

v točki 4.2.),
– urejanje druge javne infrastrukture, ki ni primarno 

namenjena turizmu, temveč je v prvi vrsti v drugi funkciji, 
npr. v funkciji športa (npr. športni bazeni, športne dvora-
ne, površine za šport in rekreacijo domačinov), vzgoje in 

14 Stroški morajo biti v skladu s pravili Slovenskih raču-
novodskih standardov knjiženi kot osnovna sredstva.

1.2. stroški investicij v opremo in druga opredme-
tena osnovna sredstva (vključno z dobavo, postavitvijo 
in montažo)15:

15 Stroški morajo biti v skladu s pravili Slovenskih raču-
novodskih standardov knjiženi kot osnovna sredstva.

a) investicije neposredno v javno turistično infra-
strukturo (oprema za ureditev javne turistične infrastruk-
ture, označevanje in urejanje turističnih privlačnosti in 
znamenitosti, osvetlitev turistične infrastrukture, razgle-
dne površine, površine za sprostitev …)

b) investicije v spremljajočo infrastrukturo (sanitari-
je, garderobe, investicije v infrastrukturo za zagotavlja-
nje trajnostne mobilnosti, računalniška, digitalna in IT 
oprema za delovanje javne infrastrukture ali izboljšanje 
njene privlačnosti in dostopnosti itd.)

c) investicije v opremo za izboljšanje turistične po-
nudbe, vezane na izvajanje turističnih produktov na ali 

http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia
http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia
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izobraževanja (npr. živalski vrtovi, območja in površine 
za ekskurzije šolarjev), kulture (zgolj ozko: raziskovanje, 
hranjenje, arhiviranje, restavriranje itd.), kmetijstva itd.,

– kolesarske steze in poti,
– vlaganja v turistično-informacijske točke, lokalne 

turistične organizacije itd.,
– razvoj turističnih produktov (svetovanje za obliko-

vanje, razvoj in promocijo turističnih produktov),
– drugi stroški, ki niso neposredno vezani na vsebi-

no iz točke 4.2 in navedeni v točki 11.1.
11.2 Načini financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi de-

jansko nastalih in plačanih stroškov, katerih nastanek 
upravičenec dokazuje s predložitvijo računov in dokazil 
o njihovem plačilu ter s spremljajočo dokumentacijo (do-
kazila o izboru ponudnikov, dokazila o izvedbi projekta).

Vsi upravičeni stroški se preverjajo in dokazujejo 
kot dejanski stroški na podlagi popolnega in pravilno 
izdanega posameznega zahtevka za izplačilo, ki mu 
morajo biti priloženi:

– ustrezno izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi 
pogodbe o sofinanciranju;

– vse sklenjene pogodbe z izvajalci, vključno s prilo-
gami, za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja;

– dokumentacija in dokazila o izvedenih postopkih 
javnih naročil za vse pogodbe iz prejšnje alineje;

– izstavljene gradbene situacije izvajalcev, potrjene 
s strani vršilca strokovnega nadzora;

– potrdila o plačilih vseh računov oziroma gradbe-
nih situacij, priloženih k zahtevku za izplačilo;

– načrt razvojnih programov lokalne skupnosti (v 
primeru, da je prijavitelj lokalna skupnost), iz katerega 
je razvidno, da je projekt imensko in vrednostno usklajen 
(predložiti ob 1. zahtevku za izplačilo).

Upravičenci morajo izvesti projekt v skladu z določili 
zakona, ki ureja javno naročanje (za zavezance) oziro-
ma v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naro-
čanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med 
ponudniki, (iii) načelo transparentnosti oddaje naročil, 
(iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) 
načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe 
o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko 
izkazuje le na način, da se celoten postopek ustrezno 
dokumentira in obrazloži.

11.3 Intenzivnost sofinanciranja
Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % 

vrednosti upravičenih stroškov, razen v primeru šeste 
alineje točke 4.2. (parkirne površine), kjer lahko znaša 
višina sofinanciranja do največ 40 % vrednosti upravi-
čenih stroškov.

Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega 
razpisa znaša 10.000 EUR in najvišja višina pomoči 
350.000 EUR.

12. Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta 3. 4. 2023 in 5. 6. 2023. 

Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru 
prvega roka ne bodo porabljena.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v poglavju V. Navodila za izpolnjevanje dokumentacije.

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 navedenih rokov osebno oddane v času ura-
dnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) oziroma do 
navedenih rokov priporočeno oddane na pošti. Upošte-
val se bo datum razviden iz poštnega žiga, odtisnjenega 
na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od roka 
za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo raz-

viden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne 
predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa 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 skladu z navodili, 
ki so v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici 
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okraj-
šav: »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za sofinanciranje 
vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in na-
ravne znamenitosti v turističnih destinacijah, in s polnim 
nazivom in naslovom prijavitelja.

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

nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministr-
stva. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem 
vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: 
http://www.mgrt.gov.si.

Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravo-
časnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge na zadnji rok za oddajo vlog, se ne bodo obravna-
vale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati 
(višati) 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 (8) dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s skle-
pom zavržene.

Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili 
za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravilno ozna-
čene, pravočasne, formalno popolne ter hkrati ustrezne 
(izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa) vloge. Vloga, 
ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa/razpisne do-
kumentacije, se kot neustrezna zavrne.

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

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku (60) dni od datuma odpiranja vlog. O 
dodelitvi sredstev bo odločeno s sklepom predstojnika 
ministrstva.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru in skla-
dno s pozivom ministrstva pozvani k podpisu pogodbe 
o dodelitvi sredstev. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru, lahko prijavitelj v tride-
setih (30) dneh od prejema sklepa sproži upravni spor 
z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slove-
nije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila 
za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa 
pogodb o dodelitvi sredstev z ostalimi (izbranimi) konč-
nimi prejemniki.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
ministrstva.

15. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Prijavitelji so pri izvedbi projektov dolžni informirati 

in obveščati ciljne javnosti:
– ob odobritvi in zaključku objava na spletni strani in 

družbenih omrežjih ter informacija za medije, informira-
nje preko e-informatorja, intervjuji s končnimi uporabniki 
(možnost skupne spletne komunikacijske aktivnosti z 
Evropsko komisijo).

http://www.mgrt.gov.si
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Izbrani prijavitelj mora najkasneje 14 dni po pod-
pisu pogodbe na svoji spletni strani objaviti informacijo 
o projektu, ki je predmet sofinanciranja (naziv projekta, 
celotna vrednost projekta ter znesek sofinanciranja iz 
sklada NOO, datum pričetka in zaključka projekta). Na-
vesti mora tudi informacijo o viru financiranja: Načrt za 
okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, 
trajnostna in vključujoča rast, komponenta K4: Trajnostni 
razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dedi-
ščino in naložba IC: Trajnostni razvoj javne in skupne 
turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turi-
stičnih destinacijah. Kratka predstavitev projekta mora 
vsebovati namen in cilje oziroma kazalnike, ki bodo s 
projektom doseženi. Ob zaključku projekta se objavijo 
tudi doseženi rezultati.

Na vidnem mestu mora biti prikazan emblem Unije 
in ustrezna izjava o financiranju z napisom »Financira 
Evropska unija – NextGenerationEU«. Emblem in napis 
morata biti tudi na gradbiščni tabli, če je ta v okviru in-
vesticije predvidena.

Poleg navedenega je potrebno pripraviti tudi infor-
macijo za medije in izvajati sprotno informiranje preko 
e-informatorja in spletne strani, ko bo le-ta vzpostavljena 
(novice, intervju z izbranim prijaviteljem).

Podrobnejše pravice in obveznosti glede komunici-
ranja in obveščanja uredijo v pogodbi o sofinanciranju.

16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spre-
mljanja ter evidentiranja

Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati dostopnost 
in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
projekt in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim 
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za po-
trebe bodočih preverjanj še 10 (deset) let po zaključku 
projekta.

Končni prejemnik mora voditi in spremljati porabo 
sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike 
nepovratnih sredstev, za katere pa bo končni prejemnik 
dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Končni prejemnik mora omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. 
Nadzor se izvaja s strani ministrstva, koordinacijskega 
organa (Urad MF za okrevanje in odpornost – URSOO), 
nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor 
nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za 
stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali 
evropskih nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni 
organi).

Končni prejemnik bo moral nadzornim organom 
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pra-
vilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane-
ga projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo 
končni prejemnik moral omogočil vpogled v računalniške 
in računovodske programe, listine in postopke v zvezi z 
izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz dokumen-
tarnih in informacijskih sistemov). Končni prejemnik bo 
o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno 
obveščen, ministrstvo ali drug nadzorni organ pa lahko 
opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Konč-
ni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

18. Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852

Prijavitelj mora pri pripravi projekta upoštevati »na-
čelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne 
podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistve-
no škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Pri tem se upoštevata 
tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv 
proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v 
njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti 
upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe 
teh proizvodov in storitev.

Šteje se, da dejavnost bistveno škoduje:
(a) blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost 

privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;
(b) prilagajanju podnebnim spremembam, kadar 

dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva na 
sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, 
na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

(c) trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih 
virov, kadar dejavnost škoduje:

(i) dobremu stanju ali dobremu ekološkem po-
tencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podze-
mnimi vodami, ali

(ii) dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
(d) krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečeva-

njem odpadkov in recikliranjem, kadar:
(i) dejavnost privede do znatne neučinkovitosti 

pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe 
naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, 
voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla 
proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nad-
gradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja 
proizvodov;

(ii) dejavnost privede do znatnega povečanja 
nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen se-
žiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali

(iii) lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bi-
stveno in dolgoročno škoduje okolju;

(e) preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, 
kadar dejavnost privede do znatnega povečanja emisij 
onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s sta-
njem pred začetkom izvajanja te dejavnosti;

(f) varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosi-
stemov, kadar je dejavnost:

(i) znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost 
ekosistemov ali

(ii) škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in 
vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.

19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja

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

Upravičenec bo moral rezultate operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

20. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu po-
sredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovlje-
no v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje 
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osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR 
in ZVOP-1. V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splo-
šne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih 
podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na 
povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/var-
stvo_osebnih_podatkov/.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah mi-
nistrstva je navedeno v Prilogi št. 2 kot delu razpisne 
dokumentacije.

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

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

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

Skladno z 22. členom, drugim odstavkom, točko d) 
Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, 
str. 57), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 410 
z dne 18. 11. 2021, str. 197), je potrebno zavoljo zaščite 
finančnih interesov Unije zbirati oziroma zagotoviti do-
stop do podatkov o imenu in priimku končnih prejemni-
kov sredstev, o imenu izvajalca in podizvajalca, kadar je 
končni prejemnik sredstev javni naročnik v skladu s pra-
vom Unije ali nacionalnim pravom o javnem naročanju 
ter imena, priimke in datume rojstva dejanskih lastnikov 
prejemnika sredstev ali izvajalca, kot so opredeljeni v 
točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega par-
lamenta in Sveta. V ta namen se bo prejemnik zavezal 
MGRT ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju ali kadar-
koli tekom izvajanja pogodbe na poziv MGRT ali drugih 
nadzornih organov dostaviti podatke o imenih (nazivih, 
firmah) dejanskih lastnikov svojih izbranih izvajalcev 
in njihovih podizvajalcev ter tudi osebnih podatkov teh 
dejanskih lastnikov (imena, priimke in datume rojstva le 

teh). Prejemnik mora zavezo po ažurnem posredovanju 
navedenega vgraditi v postopke javnega ali evidenčne-
ga naročanja in/ali v pogodbe, ki jih prejemnik sklene z 
izbranimi izvajalci. V kolikor so dejanski lastniki izbranih 
izvajalcev ali njihovih podizvajalcev zavezani za vpis 
podatkov v register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje 
in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnoprav-
ne evidence in storitve (AJPES) skladno z 48. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 – ZPPDFT-2), se šte-
je da so podatki o njihovih dejanskih lastnikih razvidni iz 
registra dejanskih lastnikov. Kljub temu lahko MGRT po 
potrebi od prejemnika zahteva pridobitev teh podatkov 
tudi z izjavo prejemnika, ki jo slednji pridobi od izvajalcev 
in podizvajalcev in jo predloži MGRT v roku 10 dni od 
prejema poziva MGRT.

21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja mejnikov, rezultatov in kazalnikov projekta

Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednote-
nja projekta dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in rezultatov projekta.

Doseganje cilja, ki ga bo potrebno spremljati (spre-
mljanje od leta 2023–2028) je število podprtih projektov 
in doseganje rezultatov, opredeljenih v vlogi prijavitelja.

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete doku-
mentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o 
dodelitvi sredstev.

V primeru, da med izvajanjem projekta pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, ministr-
stvo lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev ter 
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila 
sredstev v proračunski sklad NOO.

V primeru, da končni prejemnik ob zaključku projek-
ta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, 
lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končne-
ga prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski 
sklad NOO.

22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja 
projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa končni preje-
mnik 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, končni prejemnik pa 
bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika 
do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO. 
Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot 
goljufija.

23. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na pro-
jektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Repu-
blike Slovenije

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/
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V kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile 
skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, 
bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, končni prejemnik pa 
bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sred-
stev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva 
vračila sredstev v proračunski sklad NOO.

24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega projekta ali, da je višina financiranja pro-
jekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči

Dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno financiranje 
izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega 
vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavlja-
nje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ministrstvo 
odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih 
sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun konč-
nega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračun 
Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov 
ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija.

25. 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 MGRT 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/?date=&titleref= 
&publisher %5B %5D=25&type=in spletni strani URSOO 
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-
-za-okrevanje-in-odpornost/o-uradu/.

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

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov gp.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov naj-
kasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja 
najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne objave/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni stra-
ni, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skriv-
nosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti ob-
veščeni preko spletne strani https://www.gov.si/drzavni-
-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-
-tehnologijo/javne objave/.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-3824/22
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Repu-

bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Po-
slovnika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 61/19) in Pogodbe o sofinanciranju 
Sveta romske skupnosti Republike Slovenije za leto 
2023, 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), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 

– ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – 
ZIPRS2324) in Pravilnika o postopih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 
105/22 – ZZNŠPP in 149/22) objavlja Svet romske sku-
pnosti Republike Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti zvez 

društev, v katere se združujejo pripadniki romske 
skupnosti v letu 2023, JR-PRS 2023

1. Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, Ulica arhitekta 
Novaka 13, 9000 Murska Sobota.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo 
pripadniki romske skupnosti v Republiki Sloveniji, v letu 
2023, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pri-
padnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, pri-
spevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov sku-
pnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k 
odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim 
prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

Sofinancirani bodo programi aktivnosti:
a) namenjeni spodbujanju vključevanja romskih 

otrok in mladih v lokalnih okoljih v programe predšolske 
vzgoje, programe osnovnošolskega, srednješolskega 
(vključno s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, 
spodbujanja udeleževanja romskih otrok k dodatnim 
uram slovenščine ob vključitvi v OŠ (tam, kjer imajo šole 
za to ustrezno pripravljene programe in načrte), zmanj-
ševanju problematike neobiskovanja pouka, spodbuja-
nju staršev k vključevanju otrok v vzgojno izobraževalne 
zavode (vrtce, tudi neformalne vrtce v romskih naseljih s 
skrajšanim programom), spodbujanju uspešnega zaklju-
čevanja programov izobraževanja in odpravljanja pojava 
osipništva ter promociji izobraževanja kot vrednote in 
gonilne sile razvoja posameznika in skupnosti;

b) namenjeni spodbujanju aktivacije pripadnic in 
pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žen-
sk in mladih v lokalnih okoljih, za približevanje trgu 
dela preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne 
politike zaposlovanja, spodbujanju razvoja programov 
za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti (npr. obli-
kovanje novih, inovativnih programov itd.) in promociji 
zaposlovanja kot vrednote in gonilne sile zagotavljanja 
boljših življenjskih pogojev posameznika ter posledično 
razvoja skupnosti;

c) namenjeni ozaveščanju večinskega prebivalstva 
(še posebej otrok in mladih ter zaposlenih v javni upravi 
in pravosodnih organih) oziroma širše javnosti o pri-
sotnosti diskriminatornih praks v vsakdanjem življenju 
pripadnikov romske skupnosti in o potrebi po njihovem 
odpravljanju ter o prisotnosti romske skupnosti, njeni 
kulturi in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski pro-
stor, s ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov 
ter stereotipov;

d) namenjeni usposabljanju predstavnic in pred-
stavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lo-
kalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev 
in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti;

e) namenjeni zagotavljanju pomoči društvom pri 
prijavi na razpise na različnih področjih, tako tistih, na-
menjenih izključno romski skupnosti kot tudi tistih, na-
menjenih vsem nevladnim organizacijam.

V razpisu bodo imeli prednost programi aktivnosti, ki:
– bodo dolgoročno naravnani,
– bodo usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic in 

pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni,

mailto:gp.mgrt@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne
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– bodo vključevali aktivnosti v različnih regijah v 
Sloveniji, kjer živijo Romi,

– bodo spodbujali medsebojno povezovanje in so-
delovanje organizacij romske skupnosti,

– ki ne bodo podvajali aktivnosti, ki jih izvajata Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje in Center za 
socialno delo.

V skupino »mladi« se uvrščajo:
– učenci zadnje triade osnovne šole,
– dijaki,
– študenti fakultet in visokih šol,
– mladi med 15. in 29. letom starosti, ki niso vklju-

čeni v izobraževalni proces.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji, 

v katero se združujejo pripadniki romske skupnosti, in 
je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki 
jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje 
najmanj pet romskih društev,

– trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na 
dan objave javnega razpisa registrirani najmanj dve leti,

– prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denar-
nih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 
evrov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavi-
telj, ki je pravna oseba, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če 
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev 
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega 
leta do dne oddaje vloge,

– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prene-
hanja, 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 določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 
196/21 – odl. US in 157/22 – odl. US),

– prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. 
Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so 
predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo prido-
bil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja),

– prijavitelj, če je bil v pogodbenem razmerju s Sve-
tom romske skupnosti Republike Slovenije, mora imeti 
izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Sveta romske 
skupnosti Republike Slovenije, kar dokazuje s podpisa-
no in ožigosano izjavo (resničnost izjave se ugotavlja na 
podlagi dokumentacije, ki jo hrani Svet romske skupno-
sti Republike Slovenije),

– spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo 
proračunskih sredstev Republike Slovenije,

– spoštujejo predpise s področja varstva osebnih 
podatkov,

– predložijo potrdilo o solventnosti,
– predložijo izjave najmanj 5-ih včlanjenih romskih 

društev.
Pogoji za prijavo na javni razpis so predmet prever-

janja pred začetkom ocenjevanja. Vloge prijaviteljev, ki 
pogojev za prijavo na javni razpis ne izpolnjujejo, bodo 
zavržene.

4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zah-

tevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, 
so naslednja:

– kakovost programa aktivnosti – do 35 točk,
– ustreznost delovnega načrta programa aktivnosti 

in ustreznost finančne konstrukcije programa aktivnosti 
– do 30 točk,

– povezano delovanje organizacij romske skupnosti 
(romskih zvez) z romskimi društvi – 15 točk,

– število vključenih subjektov v izvedbo aktivnosti 
– do 15 točk,

– reference preteklih uspešno izvedenih projektov 
v korist romske skupnosti – 5 točk.

Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Na ocenjevanje ne vpliva število prijavljenih aktiv-

nosti.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 

predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 

znaša 199.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2023 

morajo biti porabljena v tekočem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključ-

no 20. 1. 2023. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila 
oddana priporočeno na pošti najkasneje 20. 1. 2023 
oziroma istega dne najkasneje do 14. ure osebno pre-
dložena Svetu romske skupnosti Republike Slovenije. 
Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene 
prijaviteljem. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj 
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 
pošti ali osebno na naslov naročnika: Svet romske sku-
pnosti Republike Slovenije, Ulica arhitekta Novaka 13, 
9000 Murska Sobota.

Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem 
obrazcu in v zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne od-

piraj – Prijava na javni razpis JR-PRS 2023«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slo-

venije,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno v prostorih 

Sveta romske skupnosti RS najkasneje v 8 delovnih 
dneh po datumu za oddajo vlog.

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

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v 
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, 
ki se veže na predmet vloge ali tistih elementov vloge, 
ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije prejel 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.

Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala 
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne 
vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.
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8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 
roku desetih dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi 
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 delovnih 
dneh od roka za predložitev vlog.

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

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju 
programa ne sklene, sklep o izboru pa se odpravi ozi-
roma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Svet romske sku-
pnosti Republike Slovenije lahko odstopi od pogodbe o 
sofinanciranju programa, pri čemer je prijavitelj dolžan 
vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na nje-
gov transakcijski račun do dneva vračila sredstev Svetu 
romske skupnosti Republike Slovenije.

Zoper sklep o (ne)izboru lahko prijavitelj v osmih (8) 
dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo. O pritožbi 
bo odločal Svet romske skupnosti Republike Slovenije.

Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila 
za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa 
pogodb o sofinanciranju.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo od 30. 12. 2022 dalje 

dostopna na internetnem naslovu Sveta romske skupno-
sti Republike Slovenije: www.svetromskeskupnosti.com.

Na istem naslovu bo objavljena tudi morebitna do-
polnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v 
zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpi-
sne dokumentacije ipd.).

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in 

informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike 
Slovenije, in sicer po telefonu na številko 02/526-13-04, 
od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro, ali po elek-
tronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

 Ob-3833/22

Obvestilo 
o objavi javnih razpisov Slovenskega filmskega 

centra, javne agencije Republike Slovenije
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o 

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

– Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v 
Republiki Sloveniji – 2023,

– Javni razpis za sofinanciranje projektov organizi-
rane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2023.

Besedilo navedenih javnih razpisov bo od dne 
30. 12. 2022 dalje objavljeno na spletnem mestu Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center, javna agencija 
 Republike Slovenije

http://www.svetromskeskupnosti.com
http://www.sfc.si
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 Ob-3825/22

Svet zavoda Zdravstvenega doma Ormož na pod-
lagi 13. in tretjega odstavka 17. člena Statuta JZ Zdra-
vstveni dom Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, 
št. 10/08, 3/13 in 16/16) in sklepa Sveta zavoda z dne 
15. 12. 2022 razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, 
ki poleg pogojev, določenih v zakonu, izpolnjuje še na-
slednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, me-
dicinske, pravne ali organizacijske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da aktivno obvlada enega od svetovnih jezikov,
– predložiti mora program dela in razvoja zavoda.
Kandidat k prijavi na razpisano delovno mesto še 

priloži:
– življenjepis (z navedbo delovnih izkušenj),
– fotokopija dokazila o dokončani izobrazbi in ostala 

dokazila o strokovni usposobljenosti,
– izjava, iz katere je razvidna delovna doba ali fo-

tokopija dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba,
– za znanje enega od svetovnih jezikov je potrebno 

priložiti ustrezna potrdila,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– izjava o znanju osnov računalništva,
– izjava o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije.
Mandat direktorja zavoda traja 5 let. Z imenovanim 

direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas tra-
janja mandata. Predviden začetek mandata je 1. 5. 2023.

Prijava kandidata je popolna, če je v slovenskem 
jeziku in vsebuje zgoraj navedene priloge. Obravnavale 
se bodo samo popolne prijave kandidatov.

Pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti kuverti 
s priporočeno pošiljko v roku 14 dni po objavi razpisa 
v Uradnem listu RS na naslov: Zdravstveni dom Or-
mož, Svet zavoda, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, s 
pripisom »Prijava na razpis za direktorja zavoda – ne 
odpiraj«. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo 
poslane po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje na 
dan poteka roka za prijavo.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo 
povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet zavoda.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave.

Svet zavoda Zdravstveni dom Ormož

 Ob-3826/22

Svet Vrtca dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 
29, Ljubljana je na svoji 7. redni seji z dne 9. 12. 2022 
odločil, da razpisuje 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 (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, 46/16 
in 49/16 – popr.: v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 5. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ka-
znovanosti in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem 
postopku pošljite do vključno 11. 1. 2023 v 12 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca dr. France Preše-
ren, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana, z oznako »Pri-
java na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Vrtca dr. France Prešeren

 Ob-3836/22

V skladu z določili 32. do 36. člena Statuta Doma 
starejših občanov Novo mesto, 56., 57. in 69. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
UPB2 s spremembami in dopolnitvami) ter sklepa Sve-
ta Doma starejših občanov Novo mesto z dne 22. 12. 
2022, Svet Doma starejših občanov Novo mesto objavlja 
javni razpis za delovno mesto

direktorja/direktorice (m/ž)
Doma starejših občanov Novo mesto

Za direktorja/ico Doma starejših občanov Novo me-
sto je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih 
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje tudi pogoje iz 
56., 57., 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 s spremembami):

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skla-
dno s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 
pet let delovnih izkušenj ali

– višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. čle-
nom Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let delovnih 
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstve-
nih delovnih mestih na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit skladno z 69. členom 
Zakona o socialnem varstvu,

– ima skladno s četrtim in petim odstavkom 56. čle-
na Zakona o socialnem varstvu opravljen program za 
vodenje socialnovarstvenega zavoda oziroma mora le-
-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja 
nalog direktorja/ice.

Kandidat/ka k prijavi priloži tudi program dela in 
vizijo razvoja Doma za mandatno obdobje in izjavo o 
nekaznovanosti.

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s pisnimi listi-
nami.

Pisne prijave s kratkim življenjepisom in opisom 
dosedanjih delovnih izkušenj ter z vsemi dokazili o iz-
polnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno poslati naj-

Razpisi delovnih mest
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kasneje do 23. 1. 2023, v zaprti ovojnici na naslov: Dom 
starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo 
mesto z oznako: »Ne odpiraj – prijava na razpis.«

Za pravočasne se štejejo vloge oddane priporočeno 
na pošto najkasneje zadnji dan objave ali osebno od-
dane do predpisanega roka na zgoraj naveden naslov.

Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo 
obravnavane in bodo izločene iz postopka.

Svet bo kandidate vabil in obveščal izključno po 
elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi 
elektronski naslov.

O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni/e v za-
konsko določenem roku.

Svet Doma starejših občanov Novo mesto
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35430-8/2021-3 Ob-3827/22

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 89SUB-sNESOB21 

Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj 
ničenergijske stavbe

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 89SUB-sNESOB21 Nepovratne finanč-
ne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe 
(Uradni list RS, št. 209/21 in 56/22), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

35430-4/2022-2 Ob-3828/22
Na podlagi prvega odstavka 217. člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) ter v skladu s 
Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 
2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.
si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslova-
nja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo 
Javnega poziva 101SUB-EVPO22  

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam 
za električna vozila

Javni poziv 101SUB-EVPO22 Nepovratne finančne 
spodbude pravnim osebam za električna vozila (Uradni 
list RS, št. 81/22) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo drugega odstavka 1. točke (Predmet in 
namen javnega poziva) se spremeni tako, da se na kon-
cu pika nadomesti s podpičjem in se doda nova četrta 
alineja, ki se glasi:

»– pravne osebe zasebnega prava, ki niso zave-
zanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do 
odbitka DDV.«

Besedilo prvega odstavka 3. točke (Upravičene 
osebe) se spremeni tako, da se na koncu pika nadome-
sti s podpičjem in se doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– pravne osebe zasebnega prava, ki niso zave-
zanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do 
odbitka DDV.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

35430-7/2019-8 Ob-3829/22
Na podlagi prvega odstavka 217. člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) ter v skladu s 
Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 
7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.
si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslova-
nja) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega poziva 67SUB-OBPO19  

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne 
naložbe večje energijske učinkovitosti starejših 
stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finanč-
ne spodbude za nove skupne naložbe večje energij-
ske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posa-
meznimi deli stavbe (Uradni list RS, št. 35/19, 39/19, 
51/21,100/21 in 81/22) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2. a) točke (»Vir in višina sredstev«) se v 
drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu 
znaša 14.800.000,00 EUR.«

Sprememba javnega poziva velja naslednji dan po 
objavi te spremembe v Uradnem listu.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

3540-6/2022-1 Ob-3830/22

Na podlagi četrtega odstavka 211. člena in prvega 
odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu ZVO-2), 19. člena 
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in naslednji, 
v nadaljnjem besedilu Akt o ustanovitvi), 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-poslova-
nja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja 
Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Sloven-
skega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru 
Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2022, 
potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s skle-
pom številka 47602-30/2022/4 z dne 20. 12. 2022, ter 
v skladu s Shemo »de minimis pomoči« Spodbude za 
okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih 
oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziro-
ma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I), 
št. 442-10/2018/15 z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o 
dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-
12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: 
https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravil-
nik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem be-
sedilu: Eko sklad), objavlja

javni poziv 103SUB-SOG22
Nepovratne finančne spodbude za skupne  
naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi  

ali več posameznimi deli
1. Predmet, namen javnega poziva in upravičeni 

stroški naložbe
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših 
stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem ob-
močju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali 
poslovnim dejavnostim.

Kot posamezen del stavbe se ne šteje npr. klet, 
pralnica, hodnik, stopnišče, kurilnica itd.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovlji-
vih virov energije in večja energijska učinkovitost v stav-
bah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka 
z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega 
zraka.

Starejše stavbe so tiste stavbe, za katere je bilo 
gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo na-
membnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgra-
jene pred 1. 7. 2010, pa je bila za njih izdana odločba o 
legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega 
obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost 
objekta (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Druge objave
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Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova 
skupna naložba ogrevanja starejših stavb s tremi ali več 
deli, na celotnem območju Republike Slovenije, ki so 
namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, ki še ni 
bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude 
(v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv, in sicer:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
B – vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno 

ogrevanje stavbe,
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogre-

vanje stavbe,
D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove 

toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogre-
vanja stavbe.

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgra-

dnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali 
vakuumskimi sprejemniki sončne energije, za sistem s 
toplozračnimi sprejemniki sončne energije in za fotona-
petostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje 
in se bo uporabljal samo za direktno ogrevanje vode 
preko uporovnih električnih grelnikov. Fotonapetostni 
sistem ne sme biti priključen na notranjo nizkonapeto-
stno inštalacijo stavbe in mora izpolnjevati varnostne 
zahteve skladno s predpisi o nizkonapetostnih električ-
nih instalacijah, kot tudi zahteve ostalih predpisov, ki 
urejajo to področje.

Izbran sistem se preverja s predpisano podatkovno 
dokumentacijo.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije 

oziroma fotonapetostnih modulov,
– nakup in vgradnjo hranilnika tople vode in/ali to-

plotnega zbiralnika,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne 

elemente sistema,
– električne in strojne instalacije za potrebe delova-

nja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
B – vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno 

ogrevanje stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgra-

dnjo novega kotla na lesno biomaso skladno z Uredbo 
Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izva-
janju 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; v nadalj-
njem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) mora 
izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: sezonska 
energijska učinkovitost kotla pri ogrevanju prostorov 
ni manjša od 78 %, sezonske emisije trdnih delcev pri 
ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotel s 

samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotel z ročnim 
polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri 
ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotel s 
samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotel z ročnim 
polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih meša-
nic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za 
kotel s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotel z 
ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov 
pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, 
ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso 
pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. 
Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva 
mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranil-
nik 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 cen-
tralnemu sistemu ogrevanja stavbe.

Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena 
na podlagi podatkovne dokumentacije skladne z Ured-
bo Komisije (EU) 2015/1189. V primeru vgradnje kotla, 
katerega nazivna izhodna toplotna moč bo večja od po-
dročja uporabe Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, mora 
kotel izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se 
dokazuje s prilogami, ki izkazujejo njegovo ustreznost.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo kotla na lesno biomaso,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-

ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sana-
cijo ali izgradnjo dimnika,

– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, tran-
sportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmil-
ne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika, 
sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter 
opreme za priključitev na centralno ogrevanje.

Kot upravičen strošek se ne upošteva:
– strošek gradnje stavbe za postavitev kotlovnice 

in zalogovnika,
– souporaba kurilne naprave na fosilno gorivo.
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogre-

vanje stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgra-

dnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne 
črpalke za centralno ogrevanje stavbe (toplotne črpalke 
za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplo-
tno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna 
črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. 
zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpi-
sano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja 
prostorov ηs ( %) v povprečnih podnebnih razmerah, kot 
izhaja iz naslednje tabele:

Tip ogrevalne toplotne 
črpalke

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

Električna toplotna 
črpalka

Plinska toplotna 
črpalka

Sorpcijska toplotna 
črpalka

Hibridna toplotna 
črpalka

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

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

Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na pod-
lagi podatkovnega lista toplotne črpalke, skladnega z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 
18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega 
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označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelni-
kov, kompletov grelnika prostorov, naprave za urav-
navanje temperature in sončne naprave ter kompletov 
kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje tempe-
rature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013; 
v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) 
št. 811/2013), spremenjena z Delegirano uredbo Komisi-
je (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi 
delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) 
št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, 
(EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, 
(EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 
v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, 
na internetu (UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014, s poprav-
kom UL L št. 244 z dne 19. 9. 2015; v nadaljnjem be-
sedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014).

V primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke, ka-
tere nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja 
uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 518/2014, se ustreznost toplotne črpalke preverja s 
predpisano podatkovno dokumentacijo Uredbe Komisi-
je (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju 
Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov 
prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 
6. 9. 2013, str. 136; nadaljnjem besedilu: Uredba Komi-
sije (EU) št. 813/2013) oziroma v primeru, da toplotna 
črpalka ne spada v področje uporabe Uredbe Komisije 
(EU) št. 813/2013 mora ta izpolnjevati predpise, ki ure-
jajo to področje, kar se dokazuje z ustreznimi prilogami.

Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec 
oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih 
podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opre-
me za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri 
Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo iz-
dano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre 
za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne črpalke,
– nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega 

zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko,
– izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin,
– električne in strojne instalacije za potrebe delova-

nja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove 

toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogre-
vanja stavbe

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo stare 
ali pa nakup in vgradnjo nove toplotne postaje, ki bo 
priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Nova to-
plotna postaja mora imeti krmilnike z vodenjem tempe-
rature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter 
možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov 
krmiljenja regulacijskega ventila.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi 

inštalacijami,
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne fi-

nančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

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

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 1.000.000,00 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratnih sredstev znaša 20 % upraviče-

nih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi 
davek na dodano vrednost.

c) višina nepovratne finančne spodbude za preje-
mnike socialne pomoči

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje ka-
teregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega 
javnega poziva, je za prejemnike socialne pomoči do-
ločena v obsegu 100 % upravičenih stroškov naložbe 
glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. 
Prejemnik socialne pomoči je vsaka fizična oseba, ki 
je lahko upravičena po tem javnem pozivu, ki je v času 
oddaje vloge na ta javni poziv upravičena do denarne 
socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, 
ali do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slo-
venije, ki urejajo socialne transfere. Prejemnik socialne 
pomoči izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje 
nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra 
za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, 
ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici 
do varstvenega dodatka.

d) višina nepovratne finančne spodbude v primeru 
izvedbe naložbe v Triglavskem narodnem parku

Če stavba, kjer bo naložba izvedena, leži na obmo-
čju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: 
ZTNP-1), se v primeru, da je vlagatelj fizična oseba, ki 
ima v tej nepremičnini stalno prebivališče, ali pravna 
oseba, ki ima v tej nepremičnini sedež, v skladu s prvim 
odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne 
finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 
25 %.

3. Upravičene osebe
Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka 

fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik/etažni lastnik/solastnik stavbe/

dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javne-
ga poziva ali

– imetnik stavbne pravice na stavbi, kjer bo izveden 
ukrep, ki je predmet javnega poziva ali

– ožji družinski član lastnika ali solastnika/etažnega 
lastnika/solastnika stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden 
ukrep, ki je predmet javnega poziva (po tem javnem 
pozivu se šteje za ožjega družinskega člana: zakonec, 
otroci, starši, brati, sestre, stari starši, vnuki) ali

– najemnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden 
ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Upravičene osebe so tudi:
– pravne osebe in samostojni podjetniki posame-

zniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane 
dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi 
določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register 
v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,

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

Pravna oseba ni upravičena oseba po tem javnem 
pozivu, če je izključni (edini) lastnik starejše stavbe, kjer 
se bo naložba izvajala.

Do nepovratne finančne spodbude niso upravičene 
osebe:

– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko 
sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po 
pogodbah sklenjenih z Eko skladom,

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije,
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– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač 
ali socialnih prispevkov,

– gospodarske družbe in zadruge v težavah skla-
dno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,

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

– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Razlogi iz prejšnjega odstavka morajo obstajati ob 

izdaji odločbe o pravici do spodbude.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe 

v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013).

4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vlogo na tem javnem pozivu v imenu in za račun 

upravičenih oseb lahko vloži le skupni pooblaščenec 
vseh upravičenih oseb, ki ima za vložitev take vloge 
od upravičenih oseb ustrezno pooblastilo (v nadaljnjem 
besedilu: pooblaščenec). Posamezna oseba vloge do 
nepovrane finančne spodbude po tem javnem pozivu 
ne more vložiti.

Skupni pooblaščenec vseh upravičenih oseb mora 
pred vloživijo vloge seznaniti vse upravičene osebe, 
ki jih zastopa, da imajo, če izpolnjujejo pogoje za pre-
jemnike socialne pomoči, kot jih določa ta javni poziv, 
možnost pridobiti nepovratno spodbudo za izvajanje 
kateregakoli ukrepa, ki je predmet tega javnega pozi-
va, v obsegu 100 %. Nepovratna finančna spodbuda 
za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je 
predmet tega javnega poziva, je za prejemnike socialne 
pomoči določena v obsegu 100 % upravičenih stroškov 
naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja 
naložbe. Če upravičene osebe take pogoje izpolnjujejo, 
mora v vlogi to posebej označiti, ter vlogi priložiti odloč-
bo Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne 
pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe 
o pravici do varstvenega dodatka, ki se nanaša na ob-
dobje vložitve vloge. Če upravičena oseba take odloč-
be ne želi izročiti pooblaščencu, jo mora pooblaščenec 
pozvati, naj odločbo po tem, ko bo vloga vložena, sama 
posreduje Eko skladu, sicer do višje spodbude ne bo 
upravičena.

Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 
1. 1. 2023 do zaključka javnega poziva, objavljenega v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje 
priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel 
vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana 
priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko 
sklad dejansko prejme vlogo.

Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti 
izpolnjen obrazec Vloga 103SUB-SOG22 in obvezne 
priloge:

– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabne-
ga dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti 
stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odloč-
be o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izda-
nega gradbenega in uporabnega dovoljenja. Če obstaja 
razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem 
dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem 
na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike 
Slovenije, je vlogi potrebno priložiti tudi dokazilo o par-
celaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/- 

ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim 
stanjem ali izpolnjeno in podpisano Izjavo o legalnosti 
in namembnosti, s katero pooblaščenec pod kazensko 
in materialno odgovornostjo izjavlja, da je predmetna 
nepremičnina ali stavba zgrajena skladno s predpisi o 
graditvi objektov,

– seznam lastnikov/solastnikov stavbe oziroma se-
znam etažnih lastnikov/solastnikov posameznih delov 
stavbe, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p., z 
razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektronski 
obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne do-
kumentacije,

– v primeru, da za posamezne upravičence, ki so 
prejemniki socialne pomoči, uveljavlja višjo spodbudo, 
kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do 
denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč 
oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, če 
so jim jo upravičenci na njihov poziv predložili, v primeru, 
da upravičenci do višje spodbude take odločbe poobla-
ščencu niso izročili, dokazilo o pozivu upravičencu, naj 
odločbo Eko skladu izroči sam,

– soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastni-
kov/solastnikov stavbe in sicer zbirno na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na 
ustreznih drugih dokumentih, iz katerih bo razvidno:

– soglasje za izvedbo posameznega ukrepa;
– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne 

spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če 
bo račun izvajalca naložbe v celoti poravnan pred naka-
zilom nepovratne finančne spodbude;

– pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje 
v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in 
pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne 
finančne spodbude,

– izjavo o prejetih »de minimis« pomočeh s strani 
gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samo-
stojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov, 
ki nastopajo kot upravičene osebe, na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,

– dodatne obvezne priloge glede na posamezni 
ukrep:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo spre-

jemnikov sončne energije ali sistemov s fotonapetostni-
mi moduli, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, 
vrsto in točno oznako sprejemnikov sončne energije ter 
popis del, ki so predmet naložbe,

– podatkovni list izdelka, skladen z Delegira-
no uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma 
skladne z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013, oziroma 
podatki proizvajalca o fotonapetostnem sistemu, iz kate-
rih so jasno razvidni podatki o fotonapetostnem sistemu 
(znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna 
moč fotonapetostnih panelov), ki so lahko vključeni v 
račun ali podani ločeno v specifikaciji naprave,

– fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni 
sprejemniki sončne energije ali fotonapetostni moduli 
(npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo namestitve 
sprejemnikov sončne energije.

B – vgradnja kotla na lesno biomaso za central-
no ogrevanje stavbe

– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo no-
vega kotla na lesno biomaso, ki mora vključevati naved-
bo proizvajalca, vrsto in točno oznako kotla ter popis del, 
ki so predmet naložbe,

– za novi kotel na lesno biomaso ustrezno po-
datkovno dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije 
(EU) 2015/1189, če ta ni naveden na informativnem 
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seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.
si oziroma za kotle večje moči od področja uporabe De-
legirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/1189, priloge, ki 
izkazujejo ustreznost kotla,

– fotografijo prostora, kamor bo vgrajen kotel, ter 
fotografijo prostora, kamor bo vgrajen toplotni zbiralnik, 
z označeno lokacijo namestitve nove kurilne naprave in 
toplotnega zbiralnika,

– fotografijo vgrajenega toplotnega zbiralnika, če 
je le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter dokumenta-
cijo, iz katere bo razviden volumen toplotnega zbiralnika 
(npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup ipd.).

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogre-
vanje stavbe

– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove 
ogrevalne toplotne črpalke, ki mora vključevati navedbo 
proizvajalca, vrsto in točno oznako toplotne črpalke ter 
popis del, ki so predmet naložbe,

– podatkovni list nove toplotne črpalke skladen z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 
oziroma podatkovno dokumentacijo skladno z Uredbo 
Komisije (EU) št. 813/2013, spremenjene z Delegira-
no uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, oziroma dru-
go ustrezno dokazilo, če nova toplotna črpalka še ni 
navedena na informativnem seznamu, objavljenem na 
spletni strani www.ekosklad.si, oziroma za toplotne čr-
palke izven področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 
št. 813/2013 priloge, ki izkazujejo ustreznost ogrevalne 
toplotne črpalke,

– fotografijo prostora, kamor bo vgrajena toplo-
tna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne 
črpalke (pri toplotni črpalki zrak/voda fotografije lokacij, 
kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota ozi-
roma krmilni del toplotne črpalke).

D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja 
nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja stavbe

– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo to-
plotne postaje s pripadajočimi inštalacijami,

– fotografijo prostora, kamor bo nameščena to-
plotna postaja za priklop na daljinsko ogrevanje, z ozna-
čeno lokacijo namestitve toplotne postaje, oziroma foto-
grafija toplotne postaje, ki bo zamenjana, in fotografija 
prostora, kamor bo nameščena nova toplotna postaja, z 
označeno lokacije namestitve toplotne postaje.

b) stavba in izvedba naložbe v skladu z veljavno 
zakonodajo

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-
nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, ener-
gijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje 
proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi 
predpisi.

Stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni 
ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno 
s predpisi o graditvi objektov. Izpolnjevanje tega pogoja 
bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo, s katero 
se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno 
dovoljenje za predmetno stavbo in njene dele) ali lega-
lizacija izvedenih gradenj oziroma v odločbo o domnevi 
izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki jo 
mora pooblaščenec priložiti k vlogi za dodelitev nepo-
vratne finančne spodbude.

V primeru, da zahteve iz odločbe niso izpolnjene 
(npr. naložba ni izvedena skladno s pogoji javnega pozi-
va ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada), in da so 
bila sredstva pooblaščencu že izplačana, Eko sklad pra-
vico do pridobljenih sredstev odvzame. Pooblaščenec 

mora že izplačana sredstva Eko skladu vrniti v 15 dneh 
po pravnomočnosti odločbe o odvzemu.

c) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali 
gradbenih proizvodov

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti do-
deljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo 
prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih pro-
izvodov.

d) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca 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 de-
javnostjo.

e) datum zaključka naložbe
Upravičenec je upravičen do spodbude po tem jav-

nem pozivu za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega jav-
nega poziva in še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za 
pridobitev spodbude.

Kot datum zaključka naložbe, ki je predmet te vloge, 
se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene stori-
tve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno 
izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor 
datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot 
datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.

f) prepoved odstranitve naložbe, ki je bila predmet 
nepovratne finančne spodbude

Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in 
opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finanč-
na spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po 
izplačilu nepovratne finančne spodbude.

g) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de mini-
mis«

Za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu ve-
ljajo pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de mi-
nimis« za:

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

– pravne osebe javnega prava v delu, ko opravljajo 
pridobitne dejavnosti na trgu.

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

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

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

– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov, v primerih:

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

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

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

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

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

– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja 
neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odloč-

http://www.ekosklad.si
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be Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smer-
nicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 
31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 
(Uradni list RS, št. 5/17 in nasl.). Mala in srednja podje-
tja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne šte-
jejo 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;

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

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena 
upravičeni osebi, ne sme preseči najvišjega dovoljenega 
zneska v zadnjih treh proračunskih letih, kot ga določa 
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
Evropske unije, L 352, 24. december 2013, strani 1–8).

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

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

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

– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja;

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

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

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

h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti do-
deljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spod-
buda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, 
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po 
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list 
RS, št. 96/14 in nasl.). Če je za posamezen ukrep ali 
več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem 
pozivu, že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda 
Eko sklada za iste upravičene stroške po tem ali kate-
rem koli drugem javnem pozivu Eko sklada ali iz drugih 
javnih virov in je bila nepovratna finančna spodbuda 
že izplačana, za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče 
pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po 
tem javnem pozivu.

5. Pridobitev obrazcev in informacije
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 

sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektron-
ska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo pooblašče-
nec natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in obrazce lahko pooblaščenec tudi naroči 

pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in 
jih brezplačno prejme po pošti. Za navedeno dokumen-
tacijo 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 pooblaščenci 
pridobijo po telefonu na številki 01/241-48-36 v času 
telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda 
in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu: 
ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od po-
nedeljka do petka med 9. in 14. uro.

6. Brezplačno energetsko svetovanje
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lo-

ciranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski 
svetovalci. Upravičena oseba se lahko po telefonu ali na 
spletni povezavi: https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/
pisarna naroči na brezplačno energetsko svetovanje. 
Svetovanje lahko poteka osebno v izbrani lokalni pisar-
ni, po telefonu, preko elektronske pošte ali video klica. 
Neodvisni svetovalci upravičenim osebam nudijo indivi-
dualno svetovanje glede na njegove specifične okolišči-
ne ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo 
pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih 
ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov v stavbi.

Več informacij o brezplačnem energetskem sveto-
vanju se lahko pridobi na spletni strani Eko sklada: www.
ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki 080 1669.

7. Način prijave
Pooblaščenec vloži pisno vlogo na predpisanih 

obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno, po pošti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.

Vloga se po elektronski poti lahko odda brez var-
nega elektronskega podpisa, če je identiteto vlagatelja 
mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.

8. Postopek obravnave vlog in dokazno breme
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne fi-

nančne spodbude pooblaščencu se smiselno uporablja 
zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne 
določa drugače.

Upravičenec lahko pridobi pravico do nepovratne 
finančne spodbude za novo skupno naložbo, s katero 
je izveden eden ali več z javnim pozivom opredeljenih 
ukrepov. Upravičenec 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 vlog na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in naslednji, 
ZUT), ne plačuje.

Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni 
del tega javnega poziva.

Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od ka-
terih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema 
pravice do nepovratnih sredstev, se vročajo z navadno 
vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan 
od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se 
označi na kuverti odpremljenega dokumenta.

b) Obrnjeno dokazno breme
Pooblaščenec nosi dokazno breme, da je upraviče-

nec upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od pooblaščenca zahteva dodatna 

dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upra-

http://www.ekosklad.si
mailto:ekosklad@ekosklad.si
http://www.ekosklad.si
http://www.ekosklad.si
mailto:vloge@ekosklad.si
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vičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora 
pooblaščenec predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad 
s pozivom na dopolnitev. Če pooblaščenec ne predloži 
zahtevanih dodatnih dokazil v določenem roku, Eko 
sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je pooblaščenec 
že predložil.

9. Izdaja odločbe: Eko sklad upravičencu dodeli 
nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno 
vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi nepovra-
tne finančne spodbude.

10. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi 

sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, 
skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila 
upravičencu dodeljena pravica do spodbude.

b) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora poobla-

ščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka 
za zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpi-
sano s strani pooblaščenca,

– dodatne obvezne vsebine dokumentacije o za-
ključku naložbe glede na posamezni ukrep:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih 

del skladno s predračunom,
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, če 

je račun že v celoti poravnan,
– fotografije vgrajenih sprejemnikov sončne 

energije oziroma sistema s fotonapetostnimi moduli.
B – vgradnja kotla na lesno biomaso za central-

no ogrevanje stavbe
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih 

del skladno s predračunom,
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, če 

je račun že v celoti poravnan,
– pozitivni zapisnik dimnikarske družbe o opra-

vljenem prvem pregledu novega kotla oziroma drug 
dokument, skladen s predpisi, ki urejajo to področje,

– fotografije vgrajenega kotla na lesno biomaso 
in toplotnega zbiralnika (če je ta vgrajen ali pa je obve-
zen glede na določila javnega poziva),

– fotografijo napisne tablice z znakom CE v skla-
du z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za 
določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdel-
kov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 
2009), pritrjene na kotlu, skladnem z Uredbo Komisije 
(EU) 2015/1189.

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogre-
vanje stavbe

– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih 
del skladno s predračunom,

– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, če 
je račun že v celoti poravnan,

– fotografije nove toplotne črpalke (v primeru 
vgradnje toplotne črpalke zrak/voda fotografije zuna-
nje in notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne 
črpalke),

– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije 
za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke 
voda/voda, če vodno dovoljenje ni razvidno iz javnega 
vpogleda v izdana vodna dovoljenja Direkcije Republike 
Slovenije za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.
si/vdvpogled/.

D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja 
nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja stavbe

– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih 
del skladno s predračunom,

– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, če 
je račun že v celoti poravnan,

– soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na 
daljinsko ogrevanje,

– fotografije vgrajene nove toplotne postaje za 
ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode.

c) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih 

sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi 
vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe praviloma 
na bančni račun izvajalca naložbe. Če je račun za iz-
vedeno naložbo že v celoti poravnan, se nepovratna 
finančna spodbuda izplača na bančni račun pooblaščen-
ca. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob 
upoštevanju pogojev javnega poziva.

V primeru, da imajo upravičene osebe neplačane 
zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi 
sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa 
se nakaže na račun pooblaščenca.

11. Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od do-

končnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. 
Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo poobla-
ščencu. Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva 
odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi 
na kuverti odpremljenega dokumenta.

V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno vero-
dostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, 
se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni ra-
zlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki 
jih pooblaščenec ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi 
ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka 
za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.

12. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izda-

je 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, Splošnih pogojev poslovanja 
Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepo-
vedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.

V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neu-
pravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov upra-
vičenec ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne 
finančne spodbude.

Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska pora-
ba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odloč-
be, ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede 
na namen dodeljenih sredstev ali pa pooblaščenec one-
mogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pra-
vico do nepovratne finančne spodbude odvzame, upra-
vičenec 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 zako-
nodajo naznani pristojnim organom.

V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega pri-
kazovanja podatkov upravičenec v obdobju 1 leta od 
dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena 
oziroma s katero je bila odvzeta pravica oziroma je bila 
odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozi-
vih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Na podlagi četrtega odstavka 211. člena in prvega 
odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena 
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in naslednji, 
v nadaljnjem besedilu: Akt o ustanovitvi), 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-poslova-
nja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja 
Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Sloven-
skega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru 
Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2022, 
potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s skle-
pom številka 47602-30/2022/4 z dne 20. 12. 2022, na 
podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list 
RS, št. 138/22, v nadaljnjem besedilu: Odlok o Progra-
mu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe) 
ter Pogodbe št. 2550-20-311010 o izvajanju ukrepov na 
podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v obdobju 2020−2023 z dne 16. 10. 2020 
ter aneksov k tej pogodbi, ter v skladu s Shemo »de mi-
nimis pomoči» Spodbude za okoljske naložbe gospodar-
skih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podje-
tnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve 
M001-5854067-2014/I), št. 442-10/2018/15 z dne 16. 4. 
2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu 
»de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (ob-
javljen na spletni strani: https://ekosklad.si/informacije/
predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-
-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski javni 
sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja

javni poziv 104SUB-SO22
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave 
za samooskrbo z električno energijo in za naprave 
za samooskrbo z električno energijo z baterijskim 

hranilnikom električne energije
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna 
finančna spodbuda) za izvedene naložbe nakupa in 
vgradnje naprav za individualno in skupnostno samo-
oskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih 
odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo 
proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem be-
sedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in 
za naprave za samooskrbo z električno energijo z bate-
rijskim hranilnikom električne energije.

Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo več-
stanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Ured-
bo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 17/19 in nasl.; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba o samooskrbi), pri čemer večstano-
vanjska stavba pomeni stanovanjsko stavbo, poslov-
no-stanovanjsko, stanovanjsko-poslovno ali poslovno 
stavbo s poslovnimi prostori, ki imajo lastna merilna 
mesta, ali drugo stavbo z dvema ali več merilnimi me-
sti, priključenimi na skupno notranjo nizkonapetostno 
inštalacijo te stavbe.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno 
energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo 
skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije, ki 

je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji 
vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po 
tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: vloga) že 
obratuje.

Kot datum izvedbe naložbe, ki je predmet te vloge, 
se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene stori-
tve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno 
izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor 
datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot 
datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.

Šteje se, da naprava obratuje, ko je priključena na 
sistem na podlagi veljavne pogodbe o uporabi sistema, 
sklenjene med vlagateljem in elektro-operaterjem, na 
podlagi enaindvajsetega odstavka 139. člena Zakona o 
oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21; v 
nadaljnjem besedilu: ZOEE).

Kot naprava za samooskrbo z električno energijo z 
baterijskim hranilnikom električne energije se upošteva 
naprava s prigrajenim baterijskim hranilnikom, katerega 
kapaciteta shranjevanja (v kWh) znaša najmanj 0,7 h 
obratovanja naprave za samooskrbo z električno ener-
gijo pri nazivni električni moči (v kW).1

1 Primer izračuna: Naprava za samooskrbo z električno 
energijo moči 13 kW, mora imeti prigrajen baterijski hranilnik 
električne energije s kapaciteto najmanj 9,1 kWh, ker je 0,7 
h x 13 kW = 9,1 kWh.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora 
biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi prav-
nomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za 
stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o 
domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovolje-
nja po 150. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, 
št. 199/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ-1). Napra-
va za samooskrbo z električno energijo je lahko name-
ščena tudi na enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki 
se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi 
predpisi s področja graditve objektov.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le 
za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora 
biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, iz-
danega na podlagi prvega odstavka 139. člena ZOEE 
in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samoo-
skrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 1/16 in nasl.,; v nadaljnjem besedilu: 
Pravilnik) in mora biti priključena na sistem na podlagi 
pogodbe o uporabi sistema, sklenjene na podlagi ena-
indvajsetega odstavka 139. člena ZOEE.

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter upravičeni stroški naložbe

a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 
2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22).

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 10.000.000,00 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električ-

ne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z 
baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne 
več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,

– 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne 
moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez 
baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne 
več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih 
mest.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
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c) upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški naložbe, vključno z DDV, so stro-

ški:
– nakupa naprave za samooskrbo z električno ener-

gijo (brez baterijskega hranilnika električne energije);
– nakupa baterijskega hranilnika električne ener-

gije;
– montaže naprave za samooskrbo z električno 

energijo z baterijskim hranilnikom električne energije 
ter zagona sistema;

– montaže naprave za samooskrbo z električno 
energijo (brez baterijskega hranilnika električne energi-
je) ter zagona sistema;

– pripadajočih električnih inštalacij in opreme.
d) višina nepovratne finančne spodbude v primeru 

izvedbe naložbe v Triglavskem narodnem parku
Če ima vlagatelj stalno prebivališče/sedež ter ze-

mljišče, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana 
s proizvedeno električno energijo, leži na območju iz 
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Ura-
dni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem besedi-
lu: ZTNP-1), se v skladu s prvim odstavkom 11. člena 
ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude 
po tem javnem pozivu poviša za 25 %.

3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična ose-

ba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji 

stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno 
energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali

– solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni 
del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno elek-
trično energijo, ali

– družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na 
katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo sa-
mooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem 
pozivu so upravičene tudi pravne osebe zasebnega pra-
va, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, 
ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so regi-
strirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami 
posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava 
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno pre-
moženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov 
državnega proračuna, ki so investitorji in:

– lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji 
stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno 
energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali

– solastniki zemljišča, na katerem stoji posamezni 
del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno elek-
trično energijo.

Lastništvo zemljišča bo preverjeno z vpogledom v 
elektronsko Zemljiško knjigo.

Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet 
tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo na-
ložbe seznanjeni morebitni lastnik/i, solastnik/i oziroma 
etažni lastnik/i stavbe. Vlagatelj s podpisom izjave o 
sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja 
ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil 
njihovo soglasje.

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;

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

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz plač ali soci-
alnih prispevkov;

– gospodarske družbe in zadruge v težavah v skla-
du 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.
Razlogi iz prejšnjega odstavka morajo obstajati ob 

izdaji odločbe o pravici do spodbude.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravoča-

sna in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred 

oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan 
in uro, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan in ura od-
daje vloge na pošto. Za vloge, vložene po navadni pošti 
se šteje, da so prejete ob 8. uri tistega dne, ko jo Eko 
sklad dejansko prejme.

Če se vloga odda osebno, ali elektronsko, se za 
dan in uro prejema šteje dan in ura, ko jo Eko sklad 
dejansko prejme.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpol-
njen obrazec Vloga 104SUB-SO22 in obvezne priloge:

– račun za nakup in montažo naprave za samoo-
skrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom ele-
ktrične energije ali račun za nakup in montažo naprave 
za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega 
hranilnika električne energije), ki se glasi na vlagatelja in 
vključuje podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo 
z električno energijo in podatke o baterijskem hranilniku, 
iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, 
komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč, število 
modulov, moč baterije in kapaciteta baterije), ki so lahko 
vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji;

– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje 
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo 
sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in 
izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke 
ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;

– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, s stra-
ni pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, na 
predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;

– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s stra-
ni samostojnih podjetnikov posameznikov, fizičnih oseb, 
ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, in fizičnih 
oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti skla-
dno z določbami posebnih predpisov, ki nastopajo kot 
upravičene osebe (npr. kmetje davčni zavezanci, nosilci 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji ipd.), na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;

– fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z 
električno energijo, na kateri bodo (po številu) razvidni 
vsi nameščeni moduli;

– fotografijo vgrajenega baterijskega hranilnika, če 
je predmet vloge naprava za samooskrbo z električno 
energijo z baterijskim hranilnikom električne energije;

– kopijo Soglasja za priključitev (izdanega na pod-
lagi prvega odstavka 139. člena ZOEE);

– kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z 
določbami 11. člena ZOEE) oziroma pri skupnostni sa-
mooskrbi kopije Pogodb o uporabi sistema vseh končnih 
odjemalcev in skupno Pogodbo o uporabi sistema sku-
pnostne samooskrbe;
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– v primeru skupnostne samooskrbe soglasje vseh 
upravičenih oseb za izvedbo naložbe in za to, da se 
sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na 
bančni račun pooblaščenca, pooblastilo vseh upravi-
čenih oseb za zastopanje v upravnem postopku pred-
metnega javnega poziva, če upravičene osebe v pred-
metnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec ter 
izjavo o izpolnjevanju pogojev na predpisanem obrazcu, 
ki je del razpisne dokumentacije;

– v primeru skupnostne samooskrbe seznam odje-
malcev z navedbo solastniških deležev naprave za sa-
mooskrbo oziroma napravo za samooskrbo z baterijskim 
hranilnikom na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije.

Obvezne priloge morajo izkazovati dejstva, nastala 
pred datumom vložitve vloge (npr. Pogodba o uporabi 
sistema mora biti sklenjena pred oddajo vloge …).

Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. V pri-
meru, da bo priložena dokumentacija v tujem jeziku, je 
potrebno predložiti tudi overjen prevod v slovenski jezik.

Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna 
ali nerazumljiva, pa vlagatelj pomanjkljivosti odpravi v 
roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vlo-
ga pravočasna. Z dopolnitvijo vloge se lahko dokazujejo 
dejstva, nastala najkasneje do datuma vložitve vloge.

Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja. 
Če bo do zaključka tega javnega poziva prispelo več 
vlog, kot je na voljo skupne višine sredstev po tem jav-
nem pozivu (drugi odstavek točke 2.a), bo Eko sklad 
vloge, ki bodo prišle na vrsto za obravnavo po porabi 
teh sredstev zavrnil, ne glede na to, da bodo pravoča-
sne in popolne.

V primeru skupnostne oskrbe lahko vlogo na jav-
ni poziv v imenu in za račun upravičenih oseb vloži 
upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Sta-
novanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in nasl., v 
nadaljnjem besedilu: SZ-1), predsednik skupnosti lastni-
kov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni 
predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: 
pooblaščenec), če za vložitev vloge predloži ustrezno 
pooblastilo.

b) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo proto-
tipne in rabljene opreme/naprav

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo proto-
tipne ali rabljene opreme in naprav.

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

Naložba mora biti v celoti izvedena s strani usposo-
bljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo.

d) lastništvo naprave za samooskrbo
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodelje-

na le tistim lastnikom naprave za samooskrbo oziroma 
upravičenim osebam, ki so hkrati tudi odjemalci.

e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finanč-

na spodbuda, mora biti izvedena skladno z Uredbo o 
samooskrbi, katere uporaba je podaljšana z 72. členom 
Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 121/21 in nasl., ZSROVE), Pravilni-
kom ter vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to 
področje.

Stavba, na katero bo nameščena naprava za sa-
mooskrbo z električno energijo, ter stavba, ki bo sa-
mooskrbovana, morata biti zgrajeni skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če je 
stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskr-
bo z električno energijo, 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. 
V primeru dvoma mora vlagatelj na poziv Eko sklada 
predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da je izvedena 
naložba izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji, 
ki veljajo na zaščitenem območju. Če vlagatelj na poziv 
Eko sklada navedenega dokazila ne predloži, se šteje, 
da ne gre za naložbo, skladno s kulturnovarstvenimi 
pogoji, ki veljajo na zaščitenem območju.

V primeru, da zahteve iz odločbe niso izpolnjene 
(npr. naložba ni izvedena skladno s pogoji javnega po-
ziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada), in so 
bila sredstva vlagatelju že izplačana, Eko sklad pravico 
do pridobljenih sredstev odvzame. Vlagatelj mora že 
izplačana sredstva Eko skladu vrniti v 15 dneh po prav-
nomočnosti odločbe o odvzemu.

f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobi-

tno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dode-
ljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu 
»de minimis«.

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena vla-
gatelju oziroma lastniku, ne sme preseči najvišjega do-
voljenega zneska v zadnjih treh proračunskih letih, kot 
ga določa Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list Evropske unije, L 352, 24. december 2013, 
strani 1–8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
št. 1407/2013).

Nepovratna finančna 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 proi-

zvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje, ali

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

Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 

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

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

– vlagateljem oziroma lastnikom, ki so v postop-
ku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na 
osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim tr-
gom 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 teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki 
delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot 
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni posto-
pek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

– vlagateljem oziroma lastnikom, ki na dan izdaje 
odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obve-
znosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma 
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nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Re-
publike Slovenije.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo 
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlaga-
telja 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 kandidiral za »de minimis« 
pomoč,

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

– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja,

– s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem oziro-
ma lastnikom tvorijo enotno podjetje2.

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlaga-
telji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko 
vlagatelji naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni 
telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. 
Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pi-
snim 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 prido-
bijo po telefonu na številki 01/241-48-20 v času telefon-
skih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek 
med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@
ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do 
petka med 9. in 14. uro.

Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo vlo-
žene pravočasno in bodo popolne. Vloge, ki ne bodo 
pravočasno vložene ali ne bodo popolne, bodo s skle-
pom zavržene.

6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lo-

ciranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski 
svetovalci. Vlagatelj se lahko po telefonu ali na spletni 
povezavi: https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisar-
na naroči na brezplačno energetsko svetovanje. Sve-
tovanje lahko poteka osebno v izbrani lokalni pisarni, 
po telefonu, preko elektronske pošte ali video klica. 
Neodvisni svetovalci vlagatelju nudijo individualno sve-
tovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z 
brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, 
načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v 
stavbah.

Več informacij o brezplačnem energetskem sveto-
vanju lahko vlagatelj pridobi na spletni strani Eko skla-
da: www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki 
080 1669.

7. Rok in način prijave
Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva 

objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slo-
venije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanem obraz-
cu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko 
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na 
elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.

Vloga se po elektronski poti lahko odda brez var-
nega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika 
mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.

8. Postopek obravnave vlog in dokazno breme
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne spodbude vlagatelju se smiselno uporablja za-
kon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne 
določa drugače.

Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne fi-
nančne spodbude za že izvedeno naložbo, ki je opre-
deljena z javnim pozivom. Vlagatelj pridobi pravico do 
nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob 
upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in viši-
ne nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter 
vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepo-
vratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim 
odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o 

2 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 navede-
nim 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 nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz zgor-
njih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

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

g) prepoved odstranitve naložbe, ki je bila predmet 
nepovratne finančne spodbude

Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme 
odstraniti naprave za samooskrbo z električno energijo 
oziroma baterijskega hranilnika električne energije prej 
kot po 3 letih po izplačilu nepovratne finančne spodbude 
po tem javnem pozivu.

h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena, če je bila za naložbo, ki je predmet vloge, že dode-
ljena katera koli druga nepovratna finančna spodbuda, 
z izjemo spodbud, dodeljenih s strani občin. Če je za 
naložbo že bila dodeljena nepovratna finančna spodbu-
da Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem 
pozivu in je bila nepovratna finančna spodbuda že izpla-
čana, za to naložbo ni več mogoče pridobiti pravice do 
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. 
Če je vlagatelj zaprosil za nepovratno finančno spodbu-
do za isto naložbo tudi po Javnem pozivu 93SUB-SO21 
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za 
samooskrbo z električno energijo, se ga pozove, da se 
v roku 15 dni od prejema poziva izjasni, ali vztraja tudi 
pri prvi vlogi, vloženi po Javnem pozivu 93SUB-SO21 
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za 
samooskrbo z električno energijo (v nadaljnjem besedi-
lu: Javni poziv 93SUB-SO21). Če vlagatelj v tem roku 
ne odgovori, oziroma odgovori, da vztraja tudi pri vlogi, 
vloženi po Javnem pozivu 93SUB-SO21, se predmetni 
postopek prekine do odločitve o vlagateljevi vlogi po 
Javnem pozivu 93SUB-SO21.

http://www.ekosklad.si
mailto:vloge@ekosklad.si
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upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in nasl., ZUT), 
ne plačuje.

Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni 
del tega javnega poziva.

Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od ka-
terih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema 
pravice do nepovratnih sredstev, se vročajo z navadno 
vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan 
od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se 
označi na kuverti odpremljenega dokumenta.

b) Obrnjeno dokazno breme
Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do 

spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna do-

kazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upra-
vičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora 
vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozi-
vom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži zahtevanih 
dodatnih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na 
podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj že predložil.

9. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne 
spodbude

Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno 
spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne 
vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne fi-
nančne spodbude.

Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 
podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vla-
gatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spod-
bude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve 
vlagatelju. Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva 
odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi 
na kuverti odpremljenega dokumenta.

Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-
položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokonč-
nosti odločbe na bančni račun vlagatelja, razen v prime-
ru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda iz-
plača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.

10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izda-

je 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, Splošnih pogojev poslova-
nja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje 
prepovedi odstranitve predmeta nepovratne finančne 
spodbude.

V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neu-
pravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov vla-
gatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne 
finančne spodbude.

Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska pora-
ba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe 
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 pre-
jema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne 
finančne spodbude.

Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani 
pristojnim organom.

V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prika-
zovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokonč-
nosti odločbe, s katero je bila njegova 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

0143-0006/2022 Ob-3823/22
Inženirska zbornica Slovenije v skladu z 9. čle-nom 

Splošnega akta o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika 
pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18) in 
7. členom Splošnega akta o obliki in vsebini enotnega 
žiga pooblaščenega inženirja in vodje del, preklicuje 
naslednje žige: Borche Ralevski, diplomirani gradežen 
inžener, IZS G-3770; Maksimili-jan Jovan, univ.dipl.inž.
el., IZS E-1820; Petr Magera, Ing., IZS G-3755; Jožef 
Gabrijelčič, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1503; Vladimir 
Emil Leskovec, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2040; Holger 
Schweppe, Dipl.Ing., IZS G-2957; Janez Tušek, univ.
dipl.inž.str., IZS S-1255; Janez Primožič, univ.dipl.inž.
str., IZS S-0494; Mihael – Esperij Babič, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-0860; Zdeslav Jamšek, univ.dipl.inž.grad., 
IZS G-0873; Vesna Haralampiev, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-0142; Zlatko Šafarič, inž.gradb., IZS G-2991; Husejin 
Omerović, inž.gradb., IZS G-2459; Franc Pečovnik, univ.
dipl.inž.str., IZS T-0010; Drago Ambrož, dipl.inž.str., IZS 
S-0042; Bogdan Lilija, univ.dipl.inž.el., IZS E-0586; Dra-
go Dujmovič, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1647; Franci Ber-
lan, inž.stroj., IZS S-0590; Iztok Rant, inž.stroj., IZS 
S-0848; Marjan Bonač, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0281; 
Janja Čotar, dipl.inž.grad., IZS G-0103; Zvonko Kutin, 
univ.dipl.inž.el., IZS E-0871; Andrej Blagotinšek, univ.
dipl.inž.str., IZS S-0616; Matjaž Seljak, inž.stroj., IZS 
S-0565; Janez Štupnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1107; 
Mihael Benedik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2028; Zlatko 
Bernard, inž.gradb., IZS G-2322; Peter Fleišer, univ.dipl.
inž.el., IZS E-0474; Jože Golič, dipl.inž.el., IZS E-0553; 
Vladimir Prosenik, univ.dipl.inž.el., IZS E-0028; Anton 
Repe, inž.el., IZS E-1000; Vladimir Vreč-ko, univ.dipl.inž.
el., IZS E-1077; Božidar Lavrenčič, dipl.inž.str., IZS 
S-1107; Vili Arnuga, univ.dipl.inž.str., IZS S-0334; Gre-
gor Drobne, univ.dipl.gosp.inž., IZS S-1656; Anton Gra-
šič, univ.dipl.inž.el., IZS E-1172; Franc Vilfan, univ.dipl.
inž.grad., IZS G-0038; Andrej Vičič, inž.el., IZS E-1108; 
Zvonimir Čebulj, inž.gradb., IZS G-2822; Zdravko Re-
beršek, univ.dipl.inž.str., IZS S-0286; Nina Srebrnič, inž.
el., IZS E-0598; Franc Ter-bovc, inž.el., IZS E-0929; 
Mirko Penko, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0950; Ivo Jereb, 
dipl.inž.grad., IZS G-2771; Teodor Leš, inž.gradb., IZS 
G-1244; Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2153; 
Vjekoslav Tvrdi, univ.dipl.inž.el., IZS E-1570; Boštjan 
Menhart, mag.inž.energ., IZS S-1923;dr. Božena Lipej, 
univ.dipl.inž.geod., IZS Geo0287;mag. Peter Vogrič, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-0658; Zdravko Jereb, univ.dipl.
inž.el., IZS E-0433; Boris Bivec, univ.dipl.inž.tel., IZS 
E-0388; Alojzij Zupanc, dipl.inž.el., IZS E-0477; Srečko 
Mihelič, inž.el., IZS E-0910; Andrej Telič, univ.dipl.inž.el., 
IZS E-0967; Pavel Šterk, univ.dipl.inž.el., IZS E-1177; 
Ljubomir Petronije-vić, univ.dipl.inž.el., IZS E-1373; Le-
opold Prevolnik, univ.dipl.inž.el., IZS E-1557; Danijel 
Magajne, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0078; Andrej Peteln, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G-0085; Dragiša Lazarević, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-0106; Iztok Nastran, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-0144; Dušan Črnigoj, univ.dipl.inž.grad., 
IZS G-0247; Dušan Hrib, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0298; 
Marijan Mučič, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0233; Venče-
slav Ojsteršek, dipl.inž.grad., IZS G-0527; Jože Kern, 
inž.gradb., IZS G-0579; Marta Malus, univ.dipl.inž.grad., 
IZS G-1090; Mihela Vajda, univ.dipl.inž.grad., IZS PI 
G-3797; Bo-jan Trifkovič, inž.stroj., IZS S-0399; Stani-
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slav Urek, univ.dipl.inž.str., IZS S-0442;dr. Branko Za-
dnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0626; Milan Ferjan, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-0775; Mirko Zule, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-0946; Andrej Sever, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-1101; Jadran Posinković, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-1138; Albin Kukanja, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1344; 
Jožef Murko, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1366;dr. Franc 
Saje, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1475; Bojan Kocen, inž.
gradb., IZS G-2823;dr. Blaž Matija Vogelnik, univ.dipl.
inž.arh., IZS G-1595; Mirko Vajdič, univ.dipl.inž.grad., 
IZS G-1631; Boris Rijavec, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-1781; Janko Sušnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1855; 
Danijel Srnec, inž.gradb., IZS G-1689; Miroslav Jordan, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G-1895; Bogdan Nemec, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-1931; Marjan Žogan, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-2087;mag. Matija Bogdan Marinček, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-2295; Stanislav Bukovnik, univ.dipl.
geod.kom.inž., IZS G-2315; Du-šan Ciuha, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-2690; Franc Ratajc, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-0006; Dušan Gajšek, inž.stroj., IZS S-0079; Tomaž 
Martelanc, univ.dipl.inž.str., IZS S-0121; Vojko Titan, 
dipl.inž.grad., IZS G-3617; Andrej Komac, univ.dipl.inž.
str., IZS S-0207; Života Lukić, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-0243; Andrej Pučko, univ.dipl.inž.str., IZS S-0281; 
Drago Prosnik, univ.dipl.inž.str., IZS S-0290; Zlatan Ala-
gič, univ.dipl.inž.str., IZS S-0330; Franc Bizjak, univ.dipl.
inž.str., IZS S-0341; Uroš – Rajko Gruden, univ.dipl.inž.
str., IZS S-0373; Aleksander Stojec, inž.stroj., IZS 
S-0398; Stanislav Sluga, univ.dipl.inž.str., IZS S-0402; 
Marjan Habjan, inž.stroj., IZS S-0509; Jadranko Mahnič, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-0617; Rudolf Prevolšek, univ.dipl.
inž.str., IZS S-0702; Stjepan Hladnić, univ.dipl.inž.str., 
IZS S-0776; Marko Avšič, univ.dipl.inž.str., IZS S-0808; 
Roman Pogačar, univ.dipl.inž.str., IZS S-0945; Borut 
Mlakar, univ.dipl.inž.str., IZS S-1095; Slavko Šavli, univ.
dipl.inž.str., IZS S-1311; Žaromil Sotlar, univ.dipl.inž.str., 
IZS S-1138; Nikolaj Belak, univ.dipl.inž.str., IZS S-1145; 
Joško Rudolf, IZS S-9039; Zvonimir Marjan Prodan, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-1518; Srečko Auda, univ.dipl.inž.
kem.tehnol., IZS T-0429; Milan Banovec, univ.dipl.inž.
kem.tehnol., IZS T-0568; Rafael Vončina, univ.dipl.inž.
gozd., IZS T-0575; Gregor Božič, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-0894; Andrej Škabar, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0935; 
Milan Samide, kom.inž., IZS G-2627; Ivan Lesjak, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-2171; Marko Vihar, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-0661; Branko Žiberna, dipl.inž.grad., IZS 
G-0857; Jurij Prosen, univ.dipl.inž.grad., IZS G-
-1012;mag. Ladislav Krašovec, univ.dipl.inž.kem.tehnol., 
IZS T-0725;dr. Nevenka Cukjati, univ.dipl.inž.teks.teh-
nol., IZS T-0735; Marko Grčar, dipl.inž.kem.tehnol., IZS 
T-0606;mag. Aljoša Vrhunec, univ.dipl.inž.kem.inž., IZS 
T-0607;mag. Ivan Grčar, univ.dipl.kem., IZS T-0438;mag. 
Jozsef Mursics, univ.dipl.inž.kem.tehnol., IZS T-0451; 
Matej Mozetič, univ.dipl.inž.str., IZS S-1832;dr. Branko 
Kramer, univ.dipl.inž.str., IZS S-1888; Jože Lapuh, univ.
dipl.inž.str., IZS S-1673; Aljoša Zlatolas, univ.dipl.gosp.
inž., IZS S-1565; Tomaž Sirk, dipl.inž.str., IZS S-1568; 
Jernej Mele, univ.dipl.inž.str., IZS S-1604; Luka Žagar, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-1635; Uroš Prosen, univ.dipl.inž.
str., IZS S-1366: Matjaž Ciglar, dipl.inž.str., IZS S-1448; 
Matjaž Jelenc, univ.dipl.inž.str., IZS S-1282; Primož 
Kavčič, univ.dipl.inž.str., IZS S-1261; Matija Tome, univ.
dipl.inž.str., IZS S-1283; Miro Juntez, dipl.inž.str., IZS 
S-1286; Iztok Černeka, univ.dipl.inž.str., IZS S-1171; 
Špela Jernejc, univ.dipl.inž.str., IZS S-1193; Veliša Mr-
vič, univ.dipl.inž.str., IZS S-1196; Aleš Gru-den, univ.dipl.
inž.str., IZS S-1244; Tomaž Korošec, univ.dipl.inž.str., 
IZS S-1037; Branko Močnik, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-1072; Jožef Bonifarti, univ.dipl.inž.str., IZS S-1152; 
Stanislav Poberžnik, univ.dipl.inž.str., IZS S-1170; Er-
nest Antolič, univ.dipl.inž.str., IZS S-0332; Nikolaj Keršič, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-0932; Branko Burgar, univ.dipl.

inž.grad., IZS G-1627; Tatjana Muha, univ.dipl.inž.el., 
IZS E-0996;mag. Robert Špendl, univ.dipl.inž.rač., IZS 
E-1528; Ljubiša Jevđenić, dipl.inž.el., IZS E-2079; Alojz 
Zupančič, univ.dipl.inž.el., IZS E-1054; Slavko Despot, 
IZS E-9326; Milan Kobal, univ.dipl.inž.el., IZS E-
-0627;mag. Marko Renčelj, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-2483; Darko Žohar, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1038; 
Tine Prislan, univ.dipl.inž.el., IZS E-1021; Štefan Krone-
ker, univ.dipl.inž.el., IZS E-1255; Stanislav Rekar, IZS 
E-9025; Matjaž Korošec, dipl.inž.grad., IZS G-2990; Pe-
ter Fabiani, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0236; Uroš Ogrin, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G-1274; Alenka Kotar, univ.dipl.
inž.grad., IZS G-2144; Danilo Dolinar, dipl.inž.str., IZS 
S-0063; Igor Kern, univ.dipl.inž.el., IZS E-0014; Inge-
borg Waschl, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0057; Franci 
Gruden, univ.dipl.inž.el., IZS E-0032;mag. Zoran Stojić, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G-0131; Matjaž Martinčič, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-0777; Peter Hvastja, univ.dipl.inž.
el., IZS E-0212; Vida Šterk, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-0954; Tomaž Tušar, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1114; 
Damijan Mikuletič, univ.dipl.inž.str., IZS S-0480; Mladen 
Gradinski, univ.dipl.inž.str., IZS S-0544; Bojan Kozar, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G-1694; Ivan Osrečki, univ.dipl.
inž.rud. in geotehnol., IZS RG0005; Vladimir Železnikar, 
univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., IZS RG0078; Damjan 
Kresal, univ.dipl.inž.el., IZS E-1344;mag. Igor Okorn, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G-3265; Stanislav Pugelj, univ.
dipl.inž.el., IZS E-1357; Uršula Longar, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-2877; Marko Rožman, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-0133;mag. Uroš Su-hodolčan, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-0040; Emil Tabaj, inž.el., IZS E-0260; Jože Palčnik, 
univ.dipl.inž.el., IZS E-0426; Marina Grčar, univ.dipl.inž.
el., IZS E-0343; Romana Berniak, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-0378; Miran Udovč, univ.dipl.inž.el., IZS E-0250; Mar-
ko Kočila, univ.dipl.inž.el., IZS E-0462; Andrej Černe, 
univ.dipl.inž.el., IZS E-0626; Hajrudin Džananović, univ.
dipl.inž.el., IZS E-0536; Božidar Gomilšek, univ.dipl.inž.
el., IZS E-0937; Miran Malgaj, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-0955; Jure Lodrant, univ.dipl.inž.el., IZS E-1090; Mar-
tin Novšak, univ.dipl.inž.el., IZS E-1113; Damir Istenič, 
inž.el., IZS E-1125; Janko Lončar, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-1134; Slavko Šadl, univ.dipl.inž.el., IZS E-1248; Ma-
tjaž Kru-šič, univ.dipl.inž.el., IZS E-1253; Franc Šala-
mun, univ.dipl.inž.el., IZS E-1140; Boštjan Makovec, 
univ.dipl.inž.el., IZS E-1160; Samo Bastič, univ.dipl.inž.
el., IZS E-1259; Peter Kobal, univ.dipl.inž.rač., IZS 
E-1319; Aleš Kos, univ.dipl.inž.rač. in inf., IZS E-1448; 
Andrej Dermelj, univ.dipl.inž.el., IZS E-1854;mag. Ljubo 
Žerak, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0190; Igor Drobež, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-0306; Bojan Grom, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-0376; Igor Janežič, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-0407; Bojan Dapčević, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-0621; Miroslav Temnik, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-0855; Valter Flajs, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1045; 
Rajko Žigante, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1092; Zorislava 
Cimperman, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1532; Milan Ku-
ster, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3181; Samo Kunst, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-2765; Mojca Vesenjak, univ.dipl.inž.
gradb., IZS G-3465; Mojca Kert, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-0560;mag. Božidar Bajcer, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-0609; Benjamin Ražem, univ.dipl.inž.str., IZS S-0610; 
Klemen Škrjanc, univ.dipl.inž.str., IZS S-0809; Darko 
Skočir, univ.dipl.inž.str., IZS S-0872; Andrej Peternelj, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-0885; Anton Malc, univ.dipl.inž.
str., IZS S-0896; Iztok Basaj, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-0926; Branko Vezenik, univ.dipl.inž.str., IZS S-1024; 
Alojz Peinkiher, univ.dipl.inž.str., IZS S-1847; Aleš Sku-
bic, univ.dipl.inž.el., IZS E-1117; Bojan Brešar, univ.dipl.
inž.el., IZS E-1036; Bojan Grabljevic, dipl.inž.str., IZS 
S-1537; Branko Zorko, dipl.inž.str., IZS S-1838; Bojan 
Zadel, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1213; Damjan Pinter, 
dipl.inž.el., IZS E-2185; Franc Jeraj, IZS S-9033; Branko 
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Voje, inž.el., IZS E-1037; Dušan Teslič, univ.dipl.inž.
kem.inž., IZS T-0624;mag. Gregor Golja, univ.dipl.inž.
str., IZS S-1228; Dušan Mirjanič, univ.dipl.inž.stroj., IZS 
S-1618; Željko Ko-kolj, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0262; 
Igor Maravič, univ.dipl.inž.el., IZS E-1142; Aleksander 
Jeras, dipl.inž.el., IZS E-0997; Jože Kumer, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-0890; Nina Valant, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-2917; Petar Antunović, univ.dipl.inž.str., IZS S-0333; 
Saša Lupše, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3437; Marko Ko-
vačič, univ.dipl.inž.el., IZS E-0187; Janez Rupar, inž.
stroj., IZS S-0288; Zdenko Kopriva, univ.dipl.inž.grad., 
IZS G-0962; Alenka Sfiligoj, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-1679; Bojan Kolarič, univ.dipl.inž.str., IZS S-0208; 
Boris Šoštarič, univ.dipl.inž.str., IZS S-0851; Boris Goj-
košek, univ.dipl.inž.str., IZS S-1696; Danica Vnu-čec, 
inž.gradb., IZS G-0667; Davorin Mejal, univ.dipl.inž.str., 
IZS S-0583; Edi Širec, univ.dipl.inž.el., IZS E-1699; Kaja 
Krželj, dipl.ing.el., IZS E-2210; Karli Jarc, IZS S-9010; 
Josip Ištvan, IZS E-9043;mag. Leon Lozar, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-0186; Simon Pikovnik, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-0054; Sergej Gala, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1035; 
Sašo Pocajt, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3629, 2; Sašo 
Pocajt, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3629; Zdenka Šubic, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G-1110; Zdenko Jančar, dipl.inž.
str., IZS S-0763; Janči Furek, univ.dipl.inž.grad., IZS G-
-0027;mag. Valentina Zaletel-Mišmaš, mag.farm., IZS 
T-0570; Milivoj Petrovački, inž.lad.str., IZS S-0122; 
Zdravka Petru, univ.dipl.inž.str., IZS S-0308; Franc Bal-
kovec, inž.gradb., IZS G-2275; Bojan Horvat, mag.ing.
aedif., IZS G-4042; Gorazd Hrovat, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-1864; Iztok Hribar, dipl.inž.grad., spec., IZS G-2965; 
Božidar Kern, univ.dipl.inž.str., IZS S-0020; Jaka Kuz-
manić, univ.dipl.inž.str., IZS S-1899;dr. Uroš Krajnc, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G-0557; Sava Duruto-vić, univ.
dipl.inž.str., IZS S-0449; Ana Đorđević, univ.dipl.inž.str., 
IZS S-1814; Bojan Špan, univ.dipl.inž.el., IZS E-0946; 
Boris Kremer, univ.dipl.inž.el., IZS E-1218; Boštjan Na-
raločnik, univ.dipl.inž.el., IZS E-1219; Dragan Taler, univ.
dipl.inž.str., IZS S-0958; France Udovč, inž.stroj., IZS 
S-1039; Denis Jahić, univ.dipl.inž.kem.inž., IZS T-0734; 
Damjan Regoršek, univ.dipl.inž.str., IZS S-1752; Irena 
Gostiša – Benčina, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0503; Go-
razd Ranzinger, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1168; Igor Vid-
mar, univ.dipl.inž.el., IZS E-0758; Igor Ivanovski, univ.
dipl.inž.kem.tehnol., IZS T-0102; Peter Dobrovoljc, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-0357; Miran Jurkošek, inž.gradb., 
IZS G-9296; Arnold Nagy, Villa-mos üzemmérnök, IZS 
E-1908; Donato Tedesco, Dott. Ing., IZS E-2043; Gian 
Michele Rossi, Dott. Ing., IZS E-9423; Dimitrios Gram-
matas, POL.MIX., IZS G-3676; Jose Carlos De Sa Vie-
ira Dos Santos, Engenharia, IZS E-1976; Carsten Loda-
hl Holm Ronnow, Civilinge-nior, Ph.d., IZS G-3715; Chri-
stian Ivar Paulsen, Aka-demiingenior, IZS G-3716; Jure 
Galić, dipl.ing.građ., IZS G-3823; Andrea Guerini, Dott.
Ing., IZS S-1817; Giampaolo Scabini, dott.ing., IZS 
G-3041; Giuseppe Ghilardi, dott. ing., IZS E-1776; Neil 
Thomas, Euring, IZS G-3263; Mariann Takács, okleve-
les építőmérnök, IZS G-3315; Massimo Fappani, Dott. 
Ing., IZS G-3491; Renato Coser, Dott. Ing., IZS E-2024: 
Lidija Nizić, mag.ing.aedif., IZS G-3727; Thomas Koli-
post, Dipl.-Ing., IZS E-2030; Rešad Švraka, Dipl.ing.el., 
IZS E-2094; Lidia Mantica, dott. ing., IZS E-1777; Tibor 
Radnai, Villamos mérnök, IZS E-1897; Zemira Stoc-key, 
Dipl.-Ing. (FH), IZS G-2970; Hager Kurt, Ingenieur HTL, 
IZS G-2746; Boris Kikec – Aubrecht, univ.dipl.inž.grad., 
IZS G-2402; Mirko Domenis, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-1049; Albin Bačun, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1939; 
Srđan Bek, mag.ing.el., IZS E-2216; Jože Kladnik, univ.
dipl.inž.el., IZS E-0580; Janez Mohorič, univ.dipl.inž.el., 
IZS E-0570; Zdenko Vranješ, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-0778; Jožef Herga, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1051; 
Aleš Fujan, IZS E-9037; Vladimir Krajcer, inž.gradb., IZS 

G-2470; Bojan Grum, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0331; 
Bernhard Hammer, Ing., IZS E-1755; Domagoj Hajdaro-
vić, mag.ing.aedif., IZS G-3890; Friedhelm Richter, Di-
-plom-Ingenieur, IZS G-2946; Ernst Lagger, Dipl.-Ing., 
IZS G-3541; Dario Plichta, mag.ing.el., IZS E-2150; 
Gino Bertoli, Ing., IZS S-1616; Milka Horvat, mag.ing.
aedif., IZS G-3894; Pavao Lončar, mag.ing.aedif., IZS 
G-3984; Hrvoje Juretić, mag.ing.aedif., IZS G-4004;Dr.
phil. Johannes Al-brecht Kleberger, Ing.Kons., IZS 
RG0115; Markus Müller, Dipl.-Ing. (FH), IZS E-1855; 
Guntram Lechner, Dipl.Ing., IZS S-1632; Michael Sch-
warz, Dipl.-Ing., IZS G-3370; Tomáš Toma, Ing., IZS 
E-1832; Tomislav Biškup, dipl.ing.el., IZS E-2187;Dr.
mont. Peter Alexander Schubert, Dipl.-Ing., IZS G-2551; 
Tomaž Oberžan, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0521;mag. 
Aleš Fukné Kokot, univ.dipl.inž.el., IZS PI E-1947;mag. 
Aleš Fukné Kokot, univ.dipl.inž.el., IZS E-1947; Edmund 
Kronawetter, Dipl.-Ing., IZS G-2499; Franc Jezernik, inž.
gradb., IZS G-2156; Dušan Kanduč, univ.dipl.inž.str., 
IZS S-0382; Tomaž Krajnc, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-2139; Andrej Fijavž, univ.dipl.inž.str., IZS S-1007; 
Morten Eckermann Larsen, Civilingenior, IZS G-3717; 
Marija Lipovšek, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1528;mag. 
Anthony Jeretin, univ.dipl.inž.el., IZS E-1617; Peter Su-
hadolnik, univ.dipl.inž.gozd., IZS T-0768; Tomaž Škober-
ne, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0301; Sandro Cerovac, 
univ.dipl.inž.el., IZS E-1031; Stanislav Leban, univ.dipl.
inž.str., IZS S-1191; Primož Krapež, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-1620; Primož Vitez, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3230; 
Simon Kokelj, dipl.inž.gozd., IZS T-0785; Tomaž Plevnik, 
dipl.var.inž., IZS TP0772; Zoran Delibašić, dipl.inž.el., 
IZS E-2161; Metod Di Batista, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-1207; Željko Gašparinčić, inž.geod., IZS 
Geo0019;mag. Mitja Pirjevec, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-0830; Janez Jerinc, IZS NI G-4542;mag. Miran Leban, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-0620; Aleksander Rutar, inž.
stroj., IZS S-0289; Almir Džamdžić, dipl.inž.grad., IZS 
G-2704; Slavko Herič, inž.el., IZS E-9309; Matija Mihel-
čič, univ.dipl.inž.str., IZS S-0652; Sašo Mavretič, dipl.inž.
geod., IZS Geo0292; Tomaž Verbnik, univ.dipl.inž.str., 
IZS S-0413; Rihard Grudnik, inž.stroj., IZS S-0858; 
Srečko Rozman, inž.el., IZS E-0486;mag. Ana Petkov-
šek, univ.dipl.inž.geol., IZS RG0094; Zlatko Bogdanić, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-0963; Tomislav Kogoj, univ.dipl.
inž.el., IZS E-0183; Rajko Županc, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-1223; Miha Mahorič, univ.dipl.inž.el., IZS E-0454; Ma-
tjaž Judež, univ.dipl.inž.el., IZS PI E-2271; Žana Banić, 
mag.ing.aedif., IZS G-4193; Janez Sitar, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-0204; Uroš Orož, dipl.inž.grad., IZS VD 
G-10314; Goran Boštjančič, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-3226; Silvan Cek, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1166;mag. 
Borut Verhovčak, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0665; Bog-
dan Meglič, inž.stroj., IZS S-0252; Ivan Sušin, univ.dipl.
inž.el., IZS E-1110; Vladimir Švab, univ.dipl.inž.grad., 
IZS G-0722; Slavko Lačen, IZS E-9023; Ferdo Kac, univ.
dipl.inž.str., IZS S-0362; Anton Strniša, dipl.inž.grad., 
IZS G-3622;dr. Primož Rejec, dipl.inž.grad., IZS G-3946; 
Niko Radanović, univ.dipl.inž.el., IZS E-0990;mag. Igor-
-Janez Zajec, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2608; Ljubomir 
Berić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., IZS RG0007; Šte-
fan Tasič, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1387; Mirjan Pelan, 
univ.dipl.inž.el., IZS E-1227; Branimir Blažun, univ.dipl.
inž.el., IZS E-1046; Brane Vidovič, dipl.inž.prom.-ener.
teh., IZS TV0639; Brane Vidovič, dipl.inž.prom.-ener.
teh., IZS S-1003; Živko Rus, inž.stroj., IZS S-1205; 
Zdenko Gradič, dipl.inž.grad., IZS G-0325; Vladimir Žer-
jav, dipl.inž.grad., IZS G-1549; Alojzij Kozan, inž.gradb., 
IZS G-1670; Janez Gabrovšek, inž.el., IZS E-1058; Iztok 
Kregar, dipl.inž.el., IZS E-1488;dr. Janez Ekart, univ.dipl.
inž.el., IZS E-1378; Ivan Malnar, inž.gradb., IZS G-1148; 
Igor Lenček, inž.za lad.stroj., IZS S-0238; Irena Jurca, 
dipl.inž.grad., IZS G-2377; Igor Nelec, inž.stroj., IZS 
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S-1473; Frančišek Zupančič, inž.el., IZS E-1404; Franc 
Anderlič, univ.dipl.inž.str., IZS S-0557; Emir Cerić, inž.
gradb., IZS G-2363; Dušan Škarabot, inž.stroj., IZS 
S-1496; Branko Nimac, inž.el., IZS E-0935; Darko Drole, 
dipl.inž.grad., IZS G-3752; Boris Hrabar, inž.stroj., IZS 
S-0468; Boris Tavčar, inž.el., IZS E-1119; Benjamin Ja-
kob, inž.el., IZS E-0302; Bojan Lap, inž.gradb., IZS 
G-2008; Bojan Borišek, inž.stroj., IZS S-1135; Bojan 
Deučman, inž.tel., IZS E-1797; An-dreja Grandovec, inž.
gradb., IZS G-4034; Miroslav Senekovič, inž.gradb., IZS 
G-0872; Miroslav Drašček, univ.dipl.inž.str., IZS S-1347; 
Mirko Gašparič, inž.gradb., IZS G-2816; Milorad Breka-
lo, inž.el., IZS E-2115; Marko Umberger, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-2177; Marko Brlič, univ.dipl.gosp.inž., IZS 
G-3104; Jože Goznikar, inž.stroj., IZS S-1312; Maja 
Bartelj, kom.inž., IZS G-3832; Janez Guzelj, dipl.inž.el., 
IZS E-1765; Viktor Mernik, inž.gradb., IZS G-1103; Svi-
tomir Švegl, inž.el., IZS E-0666; Stanislav Bradeško, inž.
gradb., IZS G-3782; Peter Špacapan, inž.gradb., IZS 
G-1961; Samo Košič, dipl.inž.grad., IZS G-2473; Rok 
Bijol, inž.gradb., IZS G-3538; Primož Lavrin, univ.dipl.
inž.str., IZS S-1782;mag. Andrej Starič, univ.dipl.inž.str., 
IZS S-0793; Anton Koselj, inž.el., IZS E-1265; Aleksan-
der Marinko, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1820; Roberto 
Bristot, Dott. Ing., IZS G-3749; Ro-dolfo De Franceschi, 
Dott. Ing., IZS G-3173; Dragan Goršić, mag.ing.aedif., 
IZS G-3674; Antonio Brozi-čević, ing.građ., IZS G-3698; 
Vittorio Galeazzo, Dott. Ing., IZS G-3750; Bernhard Ka-
ufmann, Dipl.-Ing., IZS G-2796; Hideg József, villamo-
smérnökké, IZS E-1784; Sašo Kostadinovski, Dipl. Ing., 
IZS G-3219; Michael Siegfried Brückner, Dipl.-Ing. (FH), 
IZS E-1873; Tamás Molnár, Villamos üzemmérnök, IZS 
E-1898; Ján Osuský, Ing., IZS E-2059; Jaroslav Myšič-
ka, Ing., IZS E-2069; Željko Matić, bacc.ing.aedif., IZS 
G-4084; Miha Menard, univ.dipl.inž.el., IZS E-1759; Mi-
lan Meliš, Ing., IZS E-1775; Csillik Krisztián, villamo-
smér-nökké, IZS E-1783; Aleksandar Nestorov, Dipl.
grad.ing., IZS G-3559; Željko Razum, dipl.ing.stroj., IZS 
S-1823; Zdravko Petrovečki, dipl.ing.el., IZS E-2191; 
Dani Sándor, Villamos üzem-mérnök, IZS E-1899; Petar 
Tomić, dipl.ing.građ., IZS G-3694; Iorio Vincenzo, Ing., 
IZS G-3714; Vincenzo Spagnoli, Dott. Ing., IZS G-3735; 
Goran Tuđan, dipl.ing.građ., IZS G-3858; Marius-Marian 
Savancea, Inginer electric, IZS E-2215; Helmut Schrei-
ner, Dipl.-Ing., IZS G-2984; János Torockói, üzemmér-
nöknek, IZS G-3048; Kopasz Sándor, üzemmérnöknek, 
IZS G-3049; Ivica Stanoevikj, Dipl. Ing., IZS G-3220; 
Rado Ferjan, univ.dipl.geod.kom.inž., IZS G-1597; Zo-
ran Štrancar, inž.gradb., IZS G-0679; Ciril Bogataj, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-1172; Franc Marolt, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-2738; Anton Prah, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-0733; Aleš Žontar, univ.dipl.inž.str., IZS S-0473; Pavel 
Macarol, univ.dipl.inž.str., IZS S-0788;dr. Milan Marčič, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-1325; Zdenko Podreka, inž.el., 
IZS E-0589; Boris Žlender, univ.dipl.inž.str., IZS S-0928; 
Oskar Birsa, dipl.inž.str., IZS S-0340; Dušan Pavlič, 
univ.dipl.inž.el., IZS E-1353; Marjan Kampl, dipl.inž.el., 
IZS E-0550; Jože Jelenko, inž.el., IZS E-0858; Rudolf 
Hudrap, inž.el., IZS E-1080; Boris Srdoč, inž.el., IZS 
E-1183; Robert Vinšek, inž.el., IZS E-1245; Jurij Dogša, 
univ.dipl.inž.el., IZS E-1486; Drago Še-nekar, univ.dipl.
inž.el., IZS E-1512; Vladimir Tomšič, inž.el., IZS E-1580; 
Vojteh Druškovič, inž.el., IZS E-1581; Jože Osetič, inž.
el., IZS E-1591; Drago Jerebic, inž.el., IZS E-1785; Sa-
bin Beriša, inž.el., IZS E-1829; Jernej Lavka, dipl.inž.el., 
IZS E-2090; Zmago Kajba, inž.gradb., IZS G-0444; Fer-
do Veingerl, inž.gradb., IZS G-0871; Cvetko Pepelnik, 
inž.el., IZS E-9366; Gvido Bregar, inž.gradb., IZS 
G-1577; Ivan Eder, dipl.inž.grad., IZS G-1402; Jurij Če-
pon, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0654; Bojan Kirbiš, inž.
gradb., IZS G-1484; Marijan Pucko, inž.gradb., IZS 
G-1960; Nataša Jevšnikar, dipl.inž.grad., IZS G-2108; 

Franc Škorjanc, inž.gradb., IZS G-2114; Albin Vajn-gerl, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G-2218; Vinko Vučajnk, inž.grad., 
IZS G-2489; Andrej Rogelj, inž.gradb., IZS G-2502; Raj-
ko Hovnik, inž.gradb., IZS G-2517; Jasna Bradaševič, 
inž.gradb., IZS G-2791; Oliver Kroupa, dipl.inž.grad., 
IZS G-2865; Jože Zajšek, inž.gradb., IZS G-2942;mag. 
Stanislav Jožef Berce, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2971; 
Aljoša Kokot, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3479; Peter Su-
šnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3531; Miroslav Petrič, 
univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3811; Anton Vučko, inž.stroj., 
IZS S-0206; Vinko Pečnik, inž.stroj., IZS S-0522; Zmago 
Mikolič, inž.za lad.stroj., IZS S-0807; Florijan Miculinić, 
inž.stroj., IZS S-0829; Alfonz Andre-jaš, inž.stroj., IZS 
S-0889; Janez Košir, inž.stroj., IZS S-0915; Štefan Kir-
biš, inž.stroj., IZS S-1099; Marijan Sagadin, inž.stroj., 
IZS S-1136; Andrej Repše, inž.stroj., IZS S-1179; Bruno 
Kržišnik, inž.stroj., IZS S-1370; Jugoslav Ralović, dipl.
inž.str., IZS S-1387;mag. Urh Knuplež, univ.dipl.gosp.
inž., IZS S-1393; Miro Rakuša, dipl.inž.str., IZS S-1395; 
Tomaž Šmajdek, inž.stroj., IZS S-1726; Matjaž Turnšek, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-1763; Miran Klemenčič, univ.dipl.
inž.str., IZS S-1786; Alfonz Jurečko, inž.stroj., IZS 
S-1808; Blaženka Pospiš – Perpar, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-0174; Ivan Sušin, univ.dipl.inž.el., IZS E-1110; Günter 
Sovič, inž.el., IZS E-0247; Milan Ranković, inž.gradb., 
IZS G-0451; Ana Lesjak, inž.gradb., IZS G-0512; Zvon-
ko Božič, inž.gradb., IZS G-1561; Branko Muren, inž.
gradb., IZS G-1729; Anton Bensa, inž.stroj., IZS S-0823; 
Nenad Marin, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2224; Drago 
Prajnc, inž.gradb., IZS G-2259; Maksimiljan Prah, inž.
el., IZS E-1519; Vlado Grahovac, inž.gradb., IZS G-
-2772;mag. Matej Šinko, univ.dipl.inž.el., IZS E-2239; 
Uroš Cer-kovnik, univ.dipl.inž.el., IZS E-2240; Vanni Pa-
trice Morgana, Ingénieur Génie Electrique, IZS E-2236; 
Alenka Žnidarič – Stresen, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-0707; Boris Macarol, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2977; 
Borut Barlič, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3000; Janez Ster-
le, dipl.inž.gradb., IZS G-2681; Rajko Žunič, IZS VD 
G-10258; Marjan Kocjan, inž.gradb., IZS G-4206; Zorjan 
Coif, dipl.inž.grad., IZS G-4190; Janez Turn-šek, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-0995; Jože Šket, inž.el., IZS 
E-0975; Andrej Robida, IZS VD G-10062; Danijel Pecko, 
kom.inž., IZS S-1688; Dejan Papež, univ.dipl.inž.str., 
IZS S-1465; Franc Glavač, univ.dipl.inž.str., IZS S-1036; 
Matjaž Tičar, inž.geod., IZS Geo0133; Boris Pal, inž.
gradb., IZS G-9046; Ivan Hercog, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-0982; Stanislav Žigo, inž.gradb., IZS G-1383; Jadran 
Bajec, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0867; Jožefa Krajnik, 
inž.gradb., IZS G-1852; Aleš Rihter, dipl.inž.el., IZS 
E-2154; Riccardo Cerelli, Dott. Ing., IZS VD G-10317; 
Andrej Tomažin, dipl.inž.grad., IZS VD G-3457; Andrej 
Tomažin, dipl.inž.grad., IZS G-3457; Andrej Tomažin, 
dipl.inž.grad., IZS NI G-3457; Jože Gomboc, univ.dipl.
inž.grad., IZS G-2111;dr. Marjan Suban, univ.dipl.inž.str., 
IZS S-1603; Josip Krmpotić, inž.gradb., IZS G-1554; 
Igor Filip, inž.gradb., IZS G-3455; Mihaela Brandis Že-
ruk, dipl.ing.građ., IZS VD G-10372; Damijan Žagavec, 
univ.dipl.inž.prom., IZS PI P-0038; Edvard Režonja, inž.
gradb., IZS G-4098; Adolar Cverlin, inž.stroj., IZS VD 
S-10064;dr. Roman Kunič, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-2677; Ante Matić, dipl.ing.građ., IZS VD G-10577;mag. 
Albin Poljanec, univ.dipl.inž.el., IZS E-1340;mag. Matjaž 
Manček, univ.dipl.inž.el., IZS E-0105;mag. Denis Petelin 
Že-rovnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2249;mag. Miran 
Žgajner, univ.dipl.inž.el., IZS E-633; Peter Kosin, univ.
dipl.inž.el., IZS E-1029; Darijo Vrabec, univ.dipl.inž.el., 
IZS E-0227; Alojz Zorko, inž.gradb., IZS G-0916; Bojan 
Hočevar, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1704;mag. Tomaž 
Umek, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2345; Jožef Kociper, 
dipl.inž.grad., IZS G-2124; Simo-na Lesar, dipl.san.inž., 
IZS T-0703; Igor Horvat, univ.dipl.inž.str., IZS S-0025; 
Dušan Gomboc, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0507; Janko 
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Šmigoc, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1841;mag.var. Miran 
Pavlič, dipl.var.inž., IZS TV0762;dr. Drago Papler, mag.
gosp.inž., IZS E-1545; Branimir Curman, mag.ing.aedif., 
IZS PI G-4611; Dušan Pintarič, univ.dipl.gosp.inž., IZS 
G-2336; Gregor Zagoričnik, IZS VD G-10451; Ratimir 
Benček, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., IZS RG0003; 
Ilija Ćurić, inž.gradb., IZS G-1217; Iztok Uranjek, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-3174; Jara Špegar Knez, univ.dipl.
inž.grad., IZS G-2297; Marko Rot, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-0317; Andrej Peu-nik, univ.dipl.inž.geod., IZS 
Geo0106; Tanja Verlič, inž.gradb., IZS G-1972; Jože 
Brkič, IZS G-9371; Urban Doltar, dipl.inž.grad., spec., 
IZS G-3202; Aleksander Jarc, inž.str., IZS NI S-1916; 
Aleksander Jarc, inž.str., IZS VD S-1916; Matjaž Ger-
den, univ.dipl.inž.el., IZS VD E-2070; Marko Igličar, univ.
dipl.inž.el., IZS E-1594; Boštjan Boh, univ.dipl.inž.geod., 
IZS G-1659; Maxime Jacques Lucien Raymond Dubois, 
d'ingénieur, IZS G-4070; Matjaž Rozina, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-2211; Smiljan Dobnikar, IZS PI G-9490; 
Stanko Henigman, inž.gradb., IZS G-1603; Stanislav 
Klemenčič, univ.dipl.inž.grad., IZS TP0658; Stanislav 
Klemenčič, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0076; Mirko Strm-
šek, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0473; Tomislav Pap, dipl.
ing.građ., IZS G-4060; Mateja Žumer, dipl.inž.grad., IZS 
G-3904; Tina Mali, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3973; Kri-
stijan Lukas, inž.gradb., IZS G-3630; Tomaž Kavčič, IZS 
VD G-10542; Janez Zakrajšek, inž.gradb., IZS G-
-1191;mag. Alenka Cajnkar, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-1126; Do-magoj Majić, mag.ing.aedif., IZS PI G-4319; 
Ivan Lu-nar, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0790; Mitja Lisec, 
univ.dipl.inž.el., IZS E-1374; Ana Kalan, dipl.inž.geod., 
IZS Geo0479; Marko Petrič, inž.gradb., IZS VD 
G-10561; Stanislav Klinc, IZS VD G-10627; Dino Povše, 
mag.ing.mech., IZS PI S-1961; Janko Novak, univ.dipl.
inž.str., IZS PI S-1945; Hrvoje Ljubo-jević, dipl.ing.građ., 
IZS PI G-4655; Rudolf Mesner, inž.gradb., IZS G-1934; 
Marko Jagačić, mag.ing.aedif., IZS PI G-4654; Jan Sa-
jovic, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1441; Franc Šifrer, inž.
el., IZS VD E-10106; Zsolt József Gálek, épitőmérnökké, 
IZS G-3042;dr. Lidija Kegljevič Zagorc, inž.gradb., IZS 
G-3210; Miran Pernek, univ.dipl.inž.el., IZS E-1092; 
Egon Knafelc, inž.gradb., IZS G-1900; Milan Krušič, 
univ.dipl.inž.str., IZS S-0998; Alenka Iršič, inž.gradb., 
IZS G-1888; Srečko Soršak, inž.gradb., IZS G-2331; 
Sergio Fantoni, Dott. Ing., IZS PI G-4604; Ervin Ketiš, 
inž.gradb., IZS G-3459;mag. Bojan Petrina, dipl.inž.str., 
IZS S-0864; Miran Kovač, univ.dipl.inž.el., IZS E-0567; 
Nermin Halilović, IZS NI G-4442; Milan Krevs, inž.el., 
IZS E-0313; Štefan Lešnik, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-0545; Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-1766; Vedran Bekrić, dipl.inž.grad., IZS G-2808; Boris 
Rajšter, univ.dipl.inž.el., IZS E-1095; Kristijan Ainovski, 
dipl.ing.el., IZS E-2200;dr. Marjan Hudej, univ.dipl.inž.
rud. in geotehnol., IZS PI RG0010; Metod Pečar, dipl.
inž.el., IZS E-0274; Boris Kac, univ.dipl.inž.str., IZS 
S-0901; Bogdan Bitenc, univ.dipl.inž.str., IZS S-0905; 
Matjaž Mrvar, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1048; Bernard 
Esih, inž.grad., IZS G-3243; Judita Petelin, inž.gradb., 
IZS G-0168; Ivan Lipovšek, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-0380; Matjaž Murgelj, inž.gradb., IZS G-1941; Branko 
Dolenc, inž.gradb., IZS G-1316; Estera Brajak, univ.dipl.
inž.grad., IZS G-0610; Milan Žnidaršič, dipl.inž.grad., 
IZS G-2721; Claudio Giansante, Ing., IZS VD G-10660; 
Branko Dolenc, inž.gradb., IZS G-1316; Toni Lojen, univ.
dipl.inž.grad., IZS G-0192;mag. Štefan Hozjan, univ.dipl.
inž.str., IZS PI S-1304; Peter Vidmar, dipl.inž.grad. (UN), 
IZS VD G-10646; Miran Kosmač, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-0807; Filip Bitunjac, dipl.ing.građ., IZS G-4071; Rok 
Briški, dipl.inž.str., IZS VD S-10009; Mitja Laure, univ.

dipl.inž.str., IZS S-1014; Rok Potočnik, IZS VD G-10104; 
Tonček Cezar, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2494;mag. Aleš 
Perjet, univ.dipl.gosp.inž., IZS NI G-3066; Sabina Fa-
šmon – Muznik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0695; Nina 
Humar, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2936; Filip Bitunjac, 
dipl.ing.građ., IZS G-4071; Nejc Pižent, IZS VD 
G-10424; Dana Maurovič Anžur, univ.dipl.inž.el., IZS 
E-1201, Bojan Safran, dipl.inž.grad., IZS G-1958; Dušan 
Križaj, inž.geod., IZS Geo0136; Mojsije Darmanović, IZS 
VD G-10550; Andrej Kramberger, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-1965; Primož Goršek, dipl.inž.el., IZS VD E-10044; 
Albert Račečič, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1376; Anton 
Jančič, univ.dipl.inž.el., IZS E-1668; Rene Zupanc, univ.
dipl.inž.str., IZS S-0820; Maja Kneževič, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-3031, Stevo Radjenović, dipl.inž.str., IZS 
S-1069; Stanko Tominc, inž.grad., IZS NI G-3875; Do-
men Černivec, dipl.inž.grad., IZS G-3925; Stojan Skaza, 
IZS VD G-10305; Stojan Skaza, IZS NI G-4563; Marina 
Madotto Pušnik, univ.dipl.inž.geod., IZS Geo0424; Ro-
bert Benc, mag.ing.aedif., IZS VD G-10456; Boris Ko-
cjan, univ.dipl.inž.el., IZS E-0778; Andraž Lipolt, univ.
dipl.inž.str., IZS S-1381; Brankica Kropf, univ.dipl.inž.
grad., IZS G-2954; Ivan Vukina, inž.gradb., IZS G-0635, 
Slobodan Bernetič, univ.dipl.inž.str., IZS S-0675; Drago 
Iljaš, univ.dipl.inž.el., IZS E-0101; Vojko Bobek, univ.dipl.
inž.el., IZS E-0860; Andrej Ocepek, inž.el., IZS VD 
E-10075; Darko Štrus, IZS VD G-10536; Matjaž Obrstar, 
IZS E-9106; Franci Orthaber, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-2052; Ivan Lazanski, bacc.ing.aedif., IZS VD 
G-10629; Bojan Cerkovnik, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-0763; Bogdan Colja, IZS VD G-10535; Petra Pušnik, 
dipl.inž.grad., IZS PI G-4782; Aleš Bone, IZS E-9415; 
Branko Leban, univ.dipl.inž.str., IZS PI S-0818; Dušan 
Milinković, IZS VD S-10052; Blaž Črepinšek, inž.gradb., 
IZS G-0300; Jernej Bevc, univ.dipl.inž.geod., IZS 
Geo0412; Bran-ko Lapornik, univ.dipl.inž.rud., IZS PI 
RG0219; Mija Bernard, inž.geod., IZS Geo0294; Da-
mjan Debeljak, inž.el., IZS E-1649; Miro Bukovac, IZS 
VD G-10012; Miro Bukovac, IZS NI G-4322; Borut Sukič, 
inž.gradb., IZS G-2793; Darjo Reščič, univ.dipl.inž.grad., 
IZS G-0222; Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.grad., IZS 
G-2132; Matija Cvitkovič, inž.gradb., IZS VD G-10064; 
Matija Cvitkovič, inž.gradb., IZS NI G-4284; Ivo Blaže-
-vič, univ.dipl.inž.el., IZS TP0782; Franc Kramar, univ.
dipl.inž.str., IZS TP0652, Roman Jemec, univ.dipl.inž.
str., IZS TP0667; Matjaž Hedžet, univ.dipl.inž.str., IZS 
TP0656; Jože Oblak, univ.dipl.inž.str., IZS TP0659; Ivan 
Juvanc, dipl.inž.str., IZS TP0693; Petra Geršak – Klane-
ček, univ.dipl.inž.grad., IZS TP0699; Valerija Skok, univ.
dipl.inž.grad., IZS TP0678; Andrej Špiler, var.inž., IZS 
TV0420;mag. Edvard Pušnik, univ.dipl.inž.el., IZS 
TP0755;mag. Aleš Drnovšek, univ.dipl.inž.el., IZS 
TP0723; Simon Furlan, univ.dipl.inž.str., IZS TP0657; 
Matjaž Kuzma, univ.dipl.inž.str., IZS TP0682; Stanko 
Ožbot, dipl.var.inž., IZS TV0653; Stanko Ožbot, dipl.var.
inž., IZS TP0653; Iztok Zajc, mag.gosp.inž., IZS TP0660; 
Miro Komat, dipl.var.inž., IZS TP0620; Ervin Mahne, 
univ.dipl.inž.arh., IZS TP0673; Edvin Zuljan, var.inž., IZS 
TV0716;Hava Avdić, dipl.var.inž., IZS PI TV0721; Hava 
Avdić, dipl.var.inž., IZS PI TP0747;dr. Aleksandra Vin-
der, univ.dipl.inž.kem.tehnol., IZS TP0724;mag. Tom 
Zic-kero, univ.dipl.inž.el., IZS TP0793; Gregor Kušar, 
univ.dipl.kem., IZS TP0745; Simon Makovec Kržišnik, 
dipl.var.inž., IZS TP0749; Rajko Kranjc, dipl.var.inž., IZS 
TP0754;dr. Sandra Senčič, univ.dipl.inž.metal. in mater., 
IZS TP0756; Milena Uzar, dipl.var.inž., IZS TP0759; 
Stojan Iskra, dipl.var.inž., IZS TP0764;dr. Tomaž Hozjan, 
univ.dipl.inž.grad., IZS TP0773; Mari-apia Tessarolo, 
Arch., IZS TP0774.
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2153-6/2021/26 Ob-3835/22
V register političnih strank se pri politični stranki Gi-

banje SVOBODA, s skrajšanim imenom SVOBODA, s 
sedežem v Ljubljani, Bleiweisova cesta 30, ter z matično 
številko: 2698684000, vpiše sprememba statuta.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-9/2022-6227-8 Ob-3760/22
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slo-

venije, Sindikat osnovne šole Rače, vpisan v eviden-
co statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne 
2. 6. 1993, pod zaporedno številko 113/93, na podlagi 
odločbe Upravne enote Maribor, št. 141-10-113/93 z 
dne 3. 6. 1993, je spremenil naziv in se odslej imenuje 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
Slovenije, Sindikat osnove šole Rače; skrajšan naziv: 
SVIZ Sindikat o.š. Rače.

Sprememba naziva in žiga sindikata je vpisana v 
evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, 
pod zaporedno številko 9/2022, z dne 20. 10. 2022.

Št. 101-2/2022-8 Ob-3795/22
Pravila Sindikata kovinske in elektroindustrije 

Slovenije – SKEI, IMP TOVARNA ARMATUR d. d. 
Ivančna Gorica, s sedežem Ljubljanska cesta 43, 
1295 Ivančna Gorica, ki so v hrambi pri Upravni enoti 
Grosuplje, na podlagi odločbe številka 028-14/98-TR, z 
dne 6. 4. 1998 in so vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pod zaporedno številko 3/93-1/98, se z dnem 28. 11. 
2022 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 22/2019 Os-3636/22

Okrajno sodišče v Lenartu je po okrajni sodnici Re-
nati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne 
lastnine na stavbi z naslovom Maistrova ulica 9, Lenart 
v Slovenskih goricah, na predlog priglasiteljev: Franc 
Belovič in Alojzija Belovič, Maistrova ulica 9, Lenart v 
Slovenskih goricah, zoper nasprotno udeleženko: Ob-
čina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih 
goricah, 21. 11. 2022 izdalo sklep o začetku postopka 
za vzpostavitev pravnega naslova: prodajna pogodba 
z dne 2. 3. 2005, sklenjena med prodajalcema Alenko 
Ropert in Milanom Ropertom, stanujočima Partizanska 
3, Lenart v Slovenskih goricah in kupcema Francem 
Belovičem in Alojzijo Belovič, stanujočima Jamnikova 
ulica 3, Ruše, s katero sta prodajalca kupcema prodala 
dvosobno stanovanje št. 3, v izmeri skupaj s kletjo 61,41 
m² v stanovanjski hiši Maistrova ulica 9, Lenart v Sloven-
skih goricah, stoječi na parceli št. 279/1 k.o. Lenart in v 
kateri sta prodajalca dovolila vknjižbo lastninske pravice 
v korist kupcev.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave oklica 
v Uradnem listu RS, z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljev.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 11. 2022

N 22/2019 Os-3637/22

Okrajno sodišče v Lenartu je po okrajni sodnici Re-
nati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne 
lastnine na stavbi z naslovom Maistrova ulica 9, Lenart v 
Slovenskih goricah, na predlog predlagateljice: Aleksan-
dra Žugman, Kidričeva ulica 2, Lenart v Slovenskih gori-
cah, ki jo zastopa odvetnica Ksenija Zadravec iz Lenar-
ta v Slovenskih goricah, zoper nasprotno udeleženko: 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih 
goricah, 21. 11. 2022 izdalo sklep o začetku postopka 
za vzpostavitev pravnih naslovov: 

– kupna pogodba št. 1/92 z dne 17. 3. 1992, skle-
njena na podlagi določil Stanovanjskega zakona med 
prodajalcem Kuster – Tovarna bovdenov in plastike p.o. 
Lenart in kupcem Vinkom Šalamunom, rojenim 15. 7. 
1953, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje 
št. 2 v skupni izmeri 61,41 m² v I. etaži bloka na naslovu 
Partizanska 3, Lenart, stoječega na parceli št. 279, pripi-
sani vl. št. 145 k.o. Lenart in v kateri je prodajalec kupcu 
dovolil vknjižbo etažne lastnine v korist kupca;

– kupna pogodba z dne 17. 2. 1993 sklenjena med 
prodajalcema Vinkom Šalamunom in Marinko Šalamun, 
stanujočima Partizanska 3, Lenart in kupko Aleksandro 
Žugman, stanujočo na naslovu Kidričeva 2, Lenart, s 
katero sta prodajalca kupki prodala stanovanje št. 2 v 
skupni izmeri 61,41 m² v stavbi z naslovom Maistrova 

ulica 9, Lenart v Slovenskih goricah in v kateri sta proda-
jalca dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupke.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljice.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 11. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 168/2022 Os-3519/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zade-
vi predlagatelja Marka Kajzer, Spodnje Pirniče 46 D, 
Medvode, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Lipovec 
in Vidović iz Kranja, zoper nasprotnega udeleženca 
Daniela Štrukelj, 23 Hamstead Ave., Toronto M4C 2S3, 
Kanada, zaradi delitve nepremičnine, s sklepom z dne 
16. 9. 2022 nasprotnemu udeležencu Danielu Štruklju 
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o 
nepravdnem postopku, ker živi v tujini in v tem neprav-
dnem postopku nima pooblaščenca, postavilo začasne-
ga zastopnika, odvetnika Žigo Peternela, Ulica Jana 
Husa 3, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca Da-
niela Štruklja zastopal vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2022

2522 I 1866/2022 Os-3628/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Lju-
bljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper 
dolžnika Luka Sagadin, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana 
– dostava, zaradi izterjave 1.370,59 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Luki Sagadinu, ki ima naslov prijavljen na 
naslovu Centra za socialno delo Ljubljana, se v izvršilni 
zadevi pod opr. št. I 1866/2022 postavi začasna zasto-
pnica odvetnica Tatjana Markelj Pečečnik, Ljubljanska 
cesta 64, 1230 Domžale.

Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopa-
la 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 24. 11. 2022

Objave sodišč
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VL 84912/2022 Os-3693/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Telekom 
Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga 
zastopa odv. Manja Grosek – odvetnica, Partizanska 
cesta 36, Maribor, proti dolžniku Viktorju Engel, Šim-
kova ulica 28, Maribor, ki ga zastopa zač. zast. odv. 
mag. Nina Brumen, Meljska cesta 1, zaradi izterjatve 
1.064,27 EUR, sklenilo:

Dolžniku Viktorju Engel, Šimkova ulica 28, Maribor, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku ZPP – v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Nina 
Brumen, Meljska cesta 1, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2022

IV R 195/2022 Os-3644/22

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
svétnici Petri Umek, v nepravdni zadevi predlagatelja 
Liridona Đinaj, Keleminova ulica 9, 2000 Maribor in 
nasprotne udeleženke Floride Đinaj, rojena Bresilla, iz 
kraja Zajm, Občina Klina, zaradi priznanja tuje sodne 
odločbe, o postavitvi začasnega zastopnika naspro-
tni udeleženki, na podlagi 5. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z 
42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) in 
111. členom Zakona o mednarodnem zasebnem pravu 
in postopku (ZMZPP) sklenilo:

Nasprotni udeleženki se za začasnega zastopnika 
postavi odvetnik Janko Jerman ml., Partizanska cesta 
30, 2000 Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno udeležen-
ko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bosta nastopila 
pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 11. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 99/2019 Os-3477/22

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opra-
vilno številko D 99/2019 zapuščinski postopek po Filipu 
Vidicu, sinu Alojzija, rojenim 15. 4. 1956, nazadnje sta-
nujočim v Otlici, Otlica 38, ki je umrl 4. 4. 2019.

Njegova zapuščina je brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine.

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustnikovih obveznostih.

Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev in vloži zahtevo za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi drugega in če-
trtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 24. 10. 2022

D 727/2022 Os-3503/22

Pred Okrajnim sodiščem v Celju je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Antonu Adolfu Škrjancu, rojenem 
21. 4. 1943, umrlem 21. 7. 2022, državljanu Republike 
Slovenije, samskem, zadnje stalno preb. Pod kostanji 
6, Celje.

Po podatkih, ki jih je med postopkom zbralo so-
dišče, zapustnik ni napisal oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da zapu-
stnik ni imel potomcev, bil je samski in ni imel zunajza-
konskega partnerja, zato bi pripadala zakonita dedna 
pravica njegovim staršem oziroma njegovim bratom 
in sestram oziroma njihovim potomcem, če so starši, 
bratje in sestre že pokojni. Sodišče je ugotovilo, da 
sta starša zapustnika pokojna in da je imel zapustnik 
brata Jožefa Škrjanca in sestro Stanislavo Škrjanec, 
ki sta že pokojna in nista imela potomcev. Poleg 
tega je imel zapustnik sestro Marijo Škrjanec, rojeno 
1. 8. 1941 v Pavlovskem vrhu, za katero sodišče po 
vpogledu v javne evidence ugotavlja, da ni vpisana v 
nobeni evidenci in tako sodišču ni znano, ali je ta še 
sploh živa. Sodišču tudi niso znane osebe, ki bi lahko 
dedovale kot dediči tretjega dednega reda. Sodišču 
tako ni znan krog oseb, ki lahko uveljavljajo dedno 
pravico na podlagi zakona, zato na podlagi 206. čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. 
Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo v skladu z zakonskimi določili in odločilo 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 11. 2022

D 286/2022 Os-3389/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 
po pok. Martinu (tudi Matija) Spreizer (v zemljiški knjigi 
Spreitzer), rojen leta 1865, iz ZDA (v zemljiški knjigi 
naslov Tušev dol 16, Črnomelj), umrl 4. 9. 1929, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
1., 2. in 3. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem 
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za 
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 10. 2022
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D 205/2022 Os-3674/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pok. Jožefu Konte, rojen 20. 4. 1857 (v zemljiški knjigi 
naslov Metlika 78, 8330 Metlika), umrl 20 4. 1927, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
1., 2. in 3. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem 
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za 
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 11. 2022

D 97/2022 Os-3675/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 
po pok. Jeli Reba, rojena 5. 2. 1877, nazadnje stan. na 
naslovu Drage 21, pošta Suhor, umrli 15. 6. 1966, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
1., 2. in 3. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem 
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za 
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 30. 11. 2022

D 88/2019 Os-3483/22

V zapuščinski zadevi po pokojni Veroniki Šoba, roj. 
26. 10. 1943, umrla 25. 4. 2012, nazadnje stan. Mitre 
6365, Jose L. Suarez, General San Martin, Provincia 
Buenos Aires, Argentina, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic 
neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obve-
znostih, ter 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 do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 7. 11. 2022

O 100/1948; D 108/2022; D 112/2022 Os-3371/22

Pred naslovnim sodiščem so v teku zapuščinski po-
stopki po pokojni Frančiški Matičič, rojeni 28. 11. 1887, 
nazadnje stanujoči Graben 16, Kamnik in umrli 28. 8. 
1947, po pokojni Elizabeti Iskra Lončarević, roj. 29. 10. 
1908, nazadnje stanujoči Đakovo, Republika Hrvaška 
in umrli 24. 8. 1974 in po pokojni Ivani Iskra, roj. 26. 12. 
1895, nazadnje stanujoči na Nizozemskem in umrli 1. 7. 
1980, ki jim je bilo kot članicam Meščanske korporacije 
Kamnik vrnjeno nepremično premoženje.

Sodišče razpolaga s podatkom, da je po Frančiški 
Matičič dedovala tudi sestra Elizabeta Iskra Lončarević, 
ki je umrla dne 24. 8. 1974, s podatki o njenih dedičih pa 
sodišče ne razpolaga. Po Elizabeti Iskra Lončarević in 
Ivani Iskra doslej še ni bilo zapuščinskih postopkov, zato 
sodišče ne razpolaga s podatki o tem ali sta bili poročeni 
oziroma ali sta zapustili potomce ter ali je morebiti katera 
napravila oporoko.

Sodišče zato poziva dediče Elizabete Iskra Lon-
čarević in Ivane Iskra, ter tudi druge osebe, ki menijo, 
da imajo pravico do dedovanja v zgoraj navedenih za-
puščinskih zadevah, da se v roku enega leta priglasijo 
naslovnemu sodišču.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
s postopkom dedovanja glede nepremičnin Meščan-
ske korporacije Kamnik, na podlagi podatkov s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 20. 10. 2022

D 47/2022 Os-3537/22

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojni Rigler Zlatki, roj. Babnik, hčerki Mustedanović 
Huseina, roj. 29. 4. 1965, nazadnje stanujoči v Gorenjih 
Podpoljanah 4, umrli 23. 1. 2022 v Ljubljani.

Po doslej zbranih podatkih je pokojna zapustila 
otroke Rigler Evo, Rigler Urško in Rigler Aleša, imela 
pa naj bi še enega otroka, in sicer hčerko, rojeno nekaj 
pred letom 1985, ki naj bi jo dala v posvojitev. O tem 
zapustn. otroku oziroma hčerki sodišču ni uspelo dobiti 
nobenih podatkov.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva neznanega otroka pokojne Rigler Zlatke, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu 
RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni de-
ski tukajšnjega sodišča, javi ter uveljavlja svojo pravico 
do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo in 
zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 27. 5. 2022

D 654/1898 Os-3294/22

Zapuščinska zadeva: po pok. Stadina Antonu, sina 
Gregorja, z zadnjim znanim bivališčem Gažon 7, Šmar-
je, ki je umrl 7. 10. 1898, star 80 let.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov ugotovilo, da je bil zapustnik 
vdovec, saj je njegova žena Maria Stadina, rojena Gri-
sonič, umrla pred njim 7. 8. 1892. Iz spisovnih podatkov 
izhaja, da je imel zapustnik tri hčere, in sicer Ivano (Gi-
ovanno), rojeno 5. 3. 1871, hčer Ano (Anno) in Antonio. 
Sodišču je znano, da je bila Ana Stadina žena Ivana 
Kaligariča in da je bila Antonia Stadina žena Mihaela 
Korena iz Gažona. Glede hčere zapustnika Ivane Stadi-



Stran 2756 / Št. 166 / 30. 12. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

na je ugotovljeno, da je bil njen prvi mož Anton Grando, 
rojen 10. 2. 1862, ki je umrl 26. 11. 1902. Imela sta dva 
otroka, ki sta bila Josip Grando, rojen 21. 3. 1893 ter Ana 
Grando, rojena 8. 7. 1900. Sodišču je znano tudi, da je 
Josip Grando, sin Antona, umrl 11. 2. 1974, z zadnjim 
prebivališčem v Puli, Stoja 71, in da je imel ženo Marijo 
Grando in otroke Severino, Meri, Vero, Giuseppeja ter 
Ano, pri čemer sodišče nima nobenih drugih podatkov 
glede dedičev Josipa Grande. Ivana Stadina se je nato 
ponovno poročila z Josipom Sabadinom, rojenim 22. 3. 
1866, s katerim sta bila starša Karoline Sabadin, rojene 
24. 6. 1905, Franca Sabadina, rojenega 15. 6. 1907 in 
Petra Sabadina, rojenega 24. 6. 1914. V dedna upravi-
čenja naštetih potomcev zapustnika so vstopili njihovi 
dediči, ki sodišču niso znani.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 8. 2022

D 12/2021 Os-3653/22
Zapuščinska zadeva po pok. Pečarič Mariji, rojeni 

Biljan dne 23. 1. 1929, nazadnje stanujoči Cesta I. Istr-
ske brigade 64 D, Koper, ki je umrla dne 14. 12. 2020.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 11. 2022

D 315/2004 Os-3520/22
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 

v zapuščinski zadevi po dne 7. 11. 2004 umrlem Henri-
ku Pribožiču, sinu Mihaela, roj. 22. 4. 1921, nazadnje 
stanujočem Rožno 37, p. Brestanica, izven naroka dne 
8. novembra 2022 podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Henriku Pribožiču, roj. 
22. 4. 1921, nazadnje stanujočem Rožno 37, p. Bresta-
nica, umrlem 7. 11. 2004, se pozivajo, da v roku 1 leta od 
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v 
Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 8. 11. 2022

IV D 1044/2021 Os-3561/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Janezu Zupančič, roj. 1. 12. 1954, 
umrl dne 4. 2. 2021, nazadnje stanujoč na naslovu Ra-
kovniška ulica 1, državljan Republike Slovenije.

Zapustnik je bil ob smrti samski in brez potomcev. 
Starša zapustnika sta umrla pred njim, naj bi bil edinec, 
brez bratov in sester. Sodišče nima podatkov o more-
bitnih bratih in sestrah oziroma polbratih in polsestrah 
zapustnika ter o njihovih potomcih in o morebitnih dru-
gih osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči II. oziroma III. 
dednega reda.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) poziva zapustničine (pol)brate in (pol)sestre 
ter njihove potomce in dede in babice, njihove potomce 
oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične zapu-
stnika ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni 
deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2022

D 199/2022 Os-3522/22

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Šteiner Agati, roj. 25. 12. 1935, umrla 6. 10. 
2022, nazadnje stanujoča Užiška ulica 3A.

Zakoniti dediči niso znani, zato s tem oklicem po-
ziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica 
na spletni stani in na sodni deski tukajšnjega sodišča in 
uveljavljajo sovjo pravico do dediščine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišča nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 9. 11. 2022

D 191/2022 Os-3556/22

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-
pek po pokojnem Andreju Belak, EMŠO 2510957501090, 
državljan RS, nazadnje stanujoč Banovci 22, Veržej, ki 
je umrl 6. 10. 2022.

Zapuščino predstavljajo samo denarna sredstva pri 
DBS d.d., TRR št. 19490-5001272426, v višini 12,79 € 
oziroma z dejanskim stanjem in neizplačane pokojnin-
ske in invalidske dajatve pri ZPIZ-u v višini cca 13,00 € 
oziroma z dejanskim stanjem. V zapuščinski postopek je 
DBS d.d. priglasila terjatev v višini 3.191,05 €.

Dediči prvega dednega reda so se dedovanju od-
povedali. Dedičev drugega in tretjega dednega reda pa 
ni. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos zapuščine v stečajno maso zapustnika 
in Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upnik lahko 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, prijavi to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
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mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 15. 11. 2022

III D 2768/2021 Os-3630/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem: Petar Ružičić, roj. 
7. 7. 1939, drž. RS, razvezan, nazadnje stan. Štreklje-
va ulica 7, Maribor, ki je umrl 29. 11. 2021, kot stranke 
pridejo v poštev dediči II. in III. dednega reda, neznanih 
imen in naslovov.

Zapustnik je napravil oporoko, ne glede na oporoko 
pa so stranke tudi osebe, ki bi utegnile priti v poštev kot 
zakoniti dediči.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda, 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na 
oglasni deski sodišča, v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 2022

II D 586/2022 Os-3660/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-
nem sodišču v Mariboru, po pokojni Verici Lacković, 
roj. 22. 5. 1935, drž. RS, poročena, nazadnje stan. 
Prušnikova ulica 52, Maribor, ki je umrla 13. 2. 2022, 
kot stranka pride v poštev dedinja II. dednega reda, 
zap. polsestra Ljubica, vendar sodišče ne razpolaga z 
njenimi podatki.

Zapustnica je napravila oporoko, ne glede na opo-
roko pa so stranke tudi osebe, ki bi utegnile priti v poštev 
kot zakoniti dediči.

Sodišče zato poziva zapustnikovo polsestro Ljubi-
co, neznanega bivališča oziroma v primeru njene smrti, 
njene dediče oziroma potomce, ter vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v 
enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2022

I D 264/2022 Os-3679/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Feliksu Tadina, roj. 
27. 7. 1944, drž. RS, v zunajzakonski skupnosti, na-
zadnje stan. Prvomajska ulica 9A, Maribor, ki je umrl 
13. 12. 2021, zapustnik ni zapustil dedičev I. dednega 
reda, zato pridejo kot dediči II. dednega reda v poštev 
tudi morebitni potomci oziroma dediči zapustnikovih treh 
sester, ki bi naj umrle pred zapustnikom, Katice Fran-
kovič, Marjane in sestre neznanega imena, o katerih 
sodišče nima drugih podatkov.

Sodišče zato poziva dediče II. dednega reda, ter 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na ogla-
sni deski sodišča, v skladu z 206. členom Zakona o 
dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2022

D 705/2022 Os-3790/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 1. 9. 1969 razglašeni za mrtvo Karolini 
Zadel, roj. Šuligoj, roj. 27. 10. 1898, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Calle Caldas 1437, Buenos Aires, Ar-
gentina.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-

dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 12. 2022

D 225/2022 Os-3664/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 31. 1. 2022 umrli Ipavez Lidiji, roj. Leban, 
roj. 4. 5. 1953, z zadnjim stalnim prebivališčem Žnidar-
čičeva ulica 8, Šempeter pri Gorici.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-

dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 11. 2022

D 163/2022 Os-3532/22
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Mihaelu (Miji) Hažiću 
(tudi Hažič), zadnji znan naslov Štrigova 57, Štrigova, 
Republika Hrvaška, razglašenim za mrtvega z dnem 
4. april 1956.

Tekom postopka je sodišče ugotovilo, da je Mihael 
Hažić bil sin Hažič Marka in Marije, rojene Borko. Na 
podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Lju-
tomeru z dne 6. 6. 1952 je po pokojnem očetu Hažič 
Marku podedoval solastniški delež 1/8 nepremičnin v 
k.o. Kog. V zemljiško knjigo je vpisan brez rojstnega 
podatka ali EMŠO podatka. Datum njegove smrti je na-
slovno sodišče ugotavljalo v postopku N 4/2022, kjer je 
bilo ugotovljeno, da je živel v Republiki Hrvaški, da ni bil 
državljan Republike Slovenije, v Republiki Sloveniji ni 
imel prebivališča. Po podatkih hrvaških organov bi naj 
umrl dne 24. 4. 1956, zapustil pa bi naj 11 otrok, in sicer 
Hažić Ivana, Hažić Petra, Hažić Antona, Hažić Avgusta, 
Hažić Alojza, Hažič Josipa, Kristofič Marijo, Rosič Mag-
daleno, Petek Elizabeto, Novak Rozalijo in Šiviglin Ano.

Ker sodišče ni uspelo pridobiti nobenih podatkov o 
morebitnih potomcih pokojnega Mihaela Hažića, sodišče 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zako-
na, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski sodišča. Po 
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poteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 10. 11. 2022

D 192/2022 Os-3547/22
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojni Flori Benvenuto Carboni, rojeni 21. 11. 
1906, nazadnje stanujoči na naslovu Ghiglini 3 ali 23, 
Genova in umrli dne 23. 9. 1993.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino 
predstavljajo nepremičnine. 

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 
dedičih v II. dednem redu, saj se je dedinja v I. dednem 
redu dedovanju odpovedala, zato pozivamo morebitne 
zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču v roku ene-
ga leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo 
sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 11. 2022

D 201/2009 Os-3498/22
Po pokojnem Andreju Dajnko, sinu Lovrenca, roj. 

17. 11. 1934, državljanu Republike Slovenije, razve-
zanem, upokojencu, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Jablovec 9, Podlehnik in umrlem 22. 2. 2009, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapušči-
ne brez dedčev, če v šestih mesecih po prejemu obvesti-
la o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in 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.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 26. 10. 2022

D 668/2012 Os-3499/22
Po pokojni Mariji Krajnc, hčeri Jožefa, družinski 

upokojenki, roj. 16. 9. 1919, državljanki Republike Slo-
venije, vdovi, z zadnjim stalnim prebivališčem Vareja 23, 
Videm pri Ptuju in umrli 27. 10. 2012, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Zapustničine upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 

zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine 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, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 9. 2022

D 325/2017 Os-3500/22
Po pokojnem Zvonku Novaku, sinu Franca, roj. 

5. 12. 1960, državljanu Republike Slovenije, poročenem, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Hajdoše 1, Hajdina in 
umrlem 26. 4. 2017, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo; da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine 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, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 9 .2022

D 631/2017 Os-3501/22
Po pokojnem Branku Topolovcu, sinu Martina, klju-

čavničarju, roj. 4. 4. 1961, državljanu Republike Sloveni-
je, samskemu, z zadnjim stalnim prebivališčem Vinarski 
trg 7, Ptuj in umrlem 19. 10. 2017, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine 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, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
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maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22.9. 2022

D 690/2017 Os-3502/22

Po pokojnem Janku Premužič, sinu Janka, roj. 
24. 11. 1956, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, 
upokojencu, z zadnjim stalnim prebivališčem Na postajo 
51, Ptuj in umrlem 24. 11. 2017, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine 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, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 26. 10. 2022

D 480/2016 Os-3554/22

Po pokojnem Marjanu Marohu, sinu Alojza, roj. 
19. 7. 1978, državljanu Republike Slovenije, samostoj-
nemu podjetniku, poročenem, z zadnjim stalnim prebiva-
liščem Majski Vrh 37A, Videm pri Ptuju in umrlem 26. 4. 
2017, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 

bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 10. 2022

D 671/2018 Os-3555/22
Po pokojnem Mitju Železniku, roj. 19 5. 1963, z za-

dnjim stalnim prebivališčem Zgornje Gruškovje 3, Pod-
lehnik, in umrlem 21. 10. 2018, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine 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, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 10. 2022

D 423/2021 Os-3546/22
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-

pek po dne 9. 5. 2021 umrlem zapustniku Božidarju Ci-
merman, roj. leta 1954, drž. RS, upokojenec, nazadnje 
stan. Na Fari 51, Prevalje.

Sodišču niso znani zakoniti dediči drugega ali tretje-
ga dednega reda po zapustniku Božidarju Cimermanu. 
V času smrti zapustnik ni bil poročen in ni živel v izven-
zakonski skupnosti. Kot edina zapustnikova potomka je 
v smrtovnici navedena zap. hči Meta Cimerman, katera 
se je dedovanju odpovedala. Drugi morebitni potomci ali 
posvojenci zapustnika sodišču niso znani.

Morebitne upnike obveščamo, da lahko pri naslov-
nem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sesta-
vlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 me-
secih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem po-
stopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 11. 2022

D 284/2022 Os-3567/22
Na okrajnem sodišču v Trbovljah teče po opr. št. D 

284/2022 zapuščinski postopek po pokojnem Roškar 
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Marjanu, rojen dne 2. 2. 1952, nazadnje stanujoč Gim-
nazijska cesta 15c, Trbovlje, umrl dne 27. 4. 2022. 

Zapustnik je bil razvezan, brez svojih otrok, pred 
smrtjo oporoke ni napravil. Starša zapustnika sta že po-
kojna, prav tako tudi zapustnikov brat, ki ni imel potom-
cev. Sodišče ostalih dedičev drugega oziroma tretjega 
dednega reda ni moglo najti.

Na podlagi 130. in 206. člena Zakona o dedovanju 
zapuščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili 
imeti pravico do dedovanja, da se priglasijo pri naslov-
nem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga. Na temelju drugega odstavka 130. člena Za-
kona o dedovanju velja, da če se po preteku enega leta 
od objave oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina po 
predvidenem postopku razglasi za lastnino Republike 
Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slove-
nije, razen če se takšna zapuščina prenese v stečajno 
maso stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 11. 2022

D 442/2022 Os-3572/22
Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku zapu-

ščinski postopek pod opr. št. D 442/2022 po pok. Mariji 
Matjaž, roj. 30. 7. 1932 in umrli 17. 7. 2022, nazadnje 
stanujoči Tirosek 10, Gornji Grad, državljanki Slovenije.

Zapustnica oporoke ni napravila.
Iz smrtovnice izhaja, da so se dediči II. dednega 

reda dedovanju odpovedali, dediči v Nemčiji po pok. 
Mihaelu Matjažu pa sodišču niso znani. Ker torej dediči 
v Nemčiji po pok. Mihaelu Matjažu sodišču niso znani, 
je sodišče opravilo oklic dedičem, da naj se k dedovanju 
priglasijo in v kolikor se v enem letu po oklicu sodišča 
nihče od dedičev ne bo oglasil, bo sodišče, če po opra-
vljenem oklicu neznanim upnikom v 6 mesecih nihče od 
upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, 
zapuščino razglasilo za državno lastnino.

Glede na to sodišče poziva zgoraj navedene osebe 
oziroma dediče teh oseb ter tudi druge osebe, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v 
enem letu od objave tega oklica. Tekom zapuščinskega 
postopka je bil izdan sklep o omejitvi dedovanja, pri če-

mer je del denarnih sredstev prejela Občina Gornji Grad 
iz naslova doplačila domske oskrbe. Prav tako je upnik 
Dom starejših Šentjur priglasil dolg iz naslova neplačane 
oskrbe v višini 400,23 €.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče izdalo sklep 
po 219. členu Zakona o dedovanju, s katerim bo izročila 
zapuščino pristojnemu organu oziroma bo v primeru dol-
gov zapustnice opravilo oklic neznanim upnikom in po 
preteku 6 mesecev izdalo sklep, s katerim bo zapuščina 
postala last Republike Slovenije na podlagi 142.a člena 
Zakona o dedovanju, v kolikor v 6 mesecih od dneva 
objave oklica (če gre za neznanega upnika) oziroma v 
šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez 
dedičev (znani upniki) nihče od upnikov ne bo zahteval, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev v skladu z določili 142.a člena 
Zakona o dedovanju in vložil predlog za začetek postop-
ka stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 11. 2022

Oklici pogrešanih

N 33/2022 Os-3497/22
Pri Okrajnem sodišču v Litiji je na predlog Republike 

Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Ljubljani, 
v teku nepravdni postopek zaradi razglasitve pogreša-
nega (nasprotnega udeleženca) za mrtvega Henrika 
Mlakar, Primskovo 8, Primskovo, ki ga zastopa skrbnik 
za poseben primer odvetnik Iztok Šubara v Trbovljah.

Zadnji sodišču poznani podatek o tem, da je bil še 
živ, je prisojilna listina z dne 16. 12. 1940. Po tem o njem 
ni nobenega poročila več.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1) mora sodišče pozvati 
pogrešanega, da se oglasi, predvsem pa poziva vse 
ostale, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to 
sporočijo Okrajnemu sodišču v Litiji v treh mesecih od 
objave tega oklica, saj bo sicer sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 9. 11. 2022
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Spričevala preklicujejo

Javornik Tanja, Groharjeva ulica 7, Maribor, spri-
čevalo NPK-varnostnik, št. 4408258011-16-2020-
24550/4408258011, izdano pri Zbornici za razvoj sloven-
skega zasebnega zavarovanja, leta 2020. gnh‑344714

Kopač Milan, Bedrih 8, Žiri, diplomo št. 2668 Fa-
kultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, izdano leta 
1978. gne‑344717

Kopač Milan, Bedrih 8, Žiri, diplomo št. 1675 Eko-
nomske fakultete Univerze v Ljubljani (podiplomski štu-
dij), izdano leta 2001. gnd‑344718

Kotnik Aleš, Mala Mislinja 45, Mislinja, certifikat 
NPK – gozdar sekač, izdan pri SGLŠ Postojna, leta 
2003. gnz‑344721

Drugo preklicujejo

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037746001, iz-
dano na ime Bojan Vuković, izdal Cetis d.d. gnb‑344720

GP BRLEC D.O.O., PRIHOVA 95, Nazarje, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500037278011, izdano 
na ime Franc Brlec. gnr‑344708

Kovač Elvir, Tržaška cesta 2, Ljubljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500004361006, izdal Cetis 
d.d. gnc‑344719

NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500011025002, izdano na 
ime Iztok Zaletelj. gnl‑344710

Podkrižnik Amadej, Okonina 71, Ljubno ob Savinji, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500062734000, 
izdal Cetis d.d. gng‑344715

Rep Danijel, Zagorje 17, Sveti Tomaž, certifikat NPK 
varnostnik, št. C20427, leto izdaje 2010. gno‑344707

ROK BREZOVNIK S.P., PAMEČE 104, Slovenj 
Gradec, licenco, št. 017866. gnk‑344711

Stošić Miloš, Koče 112, Postojna, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500068346000, izdal Cetis d.d. 
gnf‑344716

TAXI IN KOMBI PREVOZI, ANTON HOJS S.P., LE-
ŠANE 30, Apače, taxi nalepko, št. 6011376/08750/002, 
izdano pri Ministrstvu za infrastrukturo, leta 2022. 
gni‑344713

TRANSPORT IN STORITVE MOJCA VALIČ S.P., 
USTJE 57 A, Ajdovščina, izvod licence, št. 016937/004, 
za vozilo Scania, reg. št. GOCN209, veljavnen do 17. 3. 
2025. gnj‑344712

Preklici
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