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Leto XXXII

Javni razpisi
Št. 1003-1/2022/9

Ob-2514/22

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 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) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
objavlja
popravek
Javnega razpisa pripravniških mest na področju
vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23
1. V Javnem razpisu pripravniških mest na področju
vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 79/22 dne 3. 6. 2022, se v točkah:
a) »8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog« besedilo prvega stavka prvega odstavka
nadomesti z besedilom:
»Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po
pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo na področju VIZ
za leto 2022/23«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, za sklopa B in C do 27. 6. 2022, za
sklop A pa do 15. 7. 2022.«
V tej točki se besedilo zadnjega stavka prvega odstavka nadomesti z besedilom:
»Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti ali vložena osebno v vložišču ministrstva najkasneje na zadnji dan prijave, tj. za sklopa
B in C 27. 6. 2022, za sklop A pa 15. 7. 2022, v primeru
nezapolnjenih pripravniških mest posameznega sklopa
po tem roku pa do objave obvestila o zapolnitvi pripravniških mest, vendar najkasneje 15. 9. 2022.«
b) »9. Odpiranje vlog« besedilo drugega stavka
prvega odstavka nadomesti z besedilom:
»Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno zaporedno odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije, predvidoma vsak torek
in četrtek od 14. 6. 2022, z zadnjim zaporednim odpiranjem
najkasneje v roku 8 dni od predvidenega roka vložitve, tj.
za sklopa B in C 5. 7. 2022, za sklop A pa 25. 7. 2022, v
primeru nezapolnjenih pripravniških mest posameznega
sklopa pa najkasneje v roku 8 dni od skrajnega roka za
prijavo na razpis, tj. do 23. 9. 2022.«
2. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 3310-56/2021/12

Ob-2500/22

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na

podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja
podeželja 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, 152/20, 121/21 in
11/22), objavlja
spremembo
23. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2021
Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov iz kmetijstva
1. V 23. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
iz kmetijstva (Uradni list RS, št. 202/21, 6/22 in 43/22; v
nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z
naslovom »Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:«, besedilo »15. junija« nadomesti z besedilom »3. avgusta«.
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-2501/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja
podeželja 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, 152/20, 121/21 in
11/22), objavlja
spremembo
24. javnega razpisa za podukrep 4.1:
Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2021
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne
učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev,
namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih
gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev
na področju zaščite rejnih živali
1. V 24. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021,
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti
in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene nalož-
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bam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju
nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
(Uradni list RS, št. 202/21 in 43/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni
podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:«, besedilo »15. junija« nadomesti z besedilom »3. avgusta«.
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

z dne 15. 4. 2022), se zadnji odstavek desete točke
»Rok in način prijave na javni razpis«, spremeni tako,
da se sedaj glasi:
Skrajni rok za oddajo vlog je 16. 9. 2022 do 13. ure
(CET).
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija

Št. 604-4/2022-2

Na podlagi mnenj Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo z dne 21. 3. 2022 in z dne 2. 6. 2022 ter
sklepov Sveta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti z dne 24. 3. 2022 in z dne 6. 6. 2022,
se objavi

Ob-2528/22

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru
JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/22 z
dne 15. 4. 2022, nov dodatni prijavni rok za leto 2022 in
spremembo Javnega razpisa.
Nov prijavni rok za oddajo vlog za leto 2022:
a) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v
kulturi (točka 22.1. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je ponedeljek, 11. 7. 2022*.
* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v drugem prijavnem roku bodo naknadno določeni dodatni
roki za prijave, objavljeni v Uradnem listu RS.
JSKD si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Sprememba javnega razpisa:
Točka 6. Merila za izbor upravičencev se spremeni
tako, da se glasi: Vsota točk po vseh merilih iz zgornje
razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne
prijave, največje možno skupno število točk je 16. Izmed
prijaviteljev, ki bodo z razpisom izpolnjevali vse pogoje,
bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število
točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 51 prijaviteljev
z najvišjim številom točk v Vzhodni kohezijski regiji in
1 prijavitelj z najvišjim številom točk v Zahodni kohezijski
regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na
zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več
vlog jih bo JSKD vključil v izobraževalni program pod
pogojem, da v posamezni izobraževalni modul ni vključenih več kot 15 slušateljev, oziroma se bo v dogovoru
s kandidatom dogovoril za izobraževanje v modulu, ki
ga je označil kot drugo možnost.
Točka 7.1. se spremeni tako, da se glasi: Za javni
razpis – poziv 2022/2 z objavo v Uradnem listu RS z
dne 10. 6. 2022 je na voljo 51 prostih mest za kandidate
iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna
izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi in 1 prosto
mesto za kandidata/-ko iz Zahodne kohezijske regije za
vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru 12-ih razpisanih modulov.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Ob-2510/22
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja
spremembo
Javnega razpisa za okrevanje in odpornost
s pilotno-demonstracijskimi projekti
V Javnem razpisu za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (Uradni list RS, št. 52/22

Št. 02.02.01/2022-194

Ob-2502/22

dopolnitev
javnega razpisa (JR OSSIN – ANS Ukrep
1/2-2021-24) za spodbujanje naložb v gospodarstvu
na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone
italijanske narodne skupnosti – Ukrep 1 programa
spodbujanja gospodarske osnove italijanske
narodne skupnosti 2021–2024,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 135/21 z dne
27. 8. 2021 s spremembami, objavljenimi v Uradnem
listu RS, št. 47/22 z dne 1. 4. 2022.
Šesti odstavek 7. točke se spremeni in po novem
glasi: »Rok za oddajo vlog za leto 2022 je dne 29. 4.
2022 in 24. 6. 2022, v letu 2023 dne 30. 3. 2023, v letu
2024 pa dne 30. 3. 2024«.
Obalna samoupravna skupnost
Italijanske narodnosti
Št. 02.02.01/2022-194

Ob-2503/22

In base ai pareri del Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia del 21/03/2022 e del 02/06/2022
nonché delle delibere del Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana del 24/03/2022
e del 06/06/2022 si pubblica l'
integrazione
al bando di gara (BP CANC – ANS Misura
1/2-2021-24) per la promozione degli investimenti
a carattere economico nell'area in cui vivono
gli appartenenti alla Comunità autoctona della
nazionalità italiana – Misura 1 del programma per
lo sviluppo della base economica della Comunità
nazionale italiana 2021–2024,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS n.
135/2021 in data 27/08/2021 con le modifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale della RS n. 47/2022 in data
01/04/2022.
Il comma sei del punto 7 è così modificato: »I termini per la presentazione della domanda per il 2022 sono
il 29/04/2022 e il 24/06/2022, per il 2023 il 30/03/2023,
mentre per il 2024 il 30/03/2024«.
Comunitá autogestita costiera della
nazionalita italiana
Ob-2535/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
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obvestilo
o objavi Javnega razpisa za financiranje štipendij
Ministrstva za kulturo za podiplomski študij
in izpopolnjevanje v državah izven držav članic
Evropske unije z začetkom v študijskem letu
2022/23 (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2022)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za financiranje štipendij
Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije
z začetkom v študijskem letu 2022/23 (razpis, oznaka
JPR-ŠTIP-2022).
Predmet razpisa je štipendiranje za podiplomski
študij (druga ali tretja bolonjska stopnja) in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije, na
področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področju kulturnega menedžmenta.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 27.342 EUR.
Razpis bo trajal od 10. 6. 2022 do 14. 7. 2022.
Besedilo javnega razpisa bo 10. 6. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/
javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2536/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za financiranje štipendij
Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij
v tujini z začetkom v študijskem letu 2022/23
(razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2022)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za financiranje štipendij
Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z
začetkom v študijskem letu 2022/23 (razpis, oznaka
JPR-ŠTIPD-2022).
Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega
dodiplomskega študija (prva bolonjska stopnja) na tujih
izobraževalnih ustanovah, ki jo prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (»bachelor«):
– na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in kulturne dediščine;
– na področju glasbe, baleta in plesa za posebno
nadarjene.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 167.958 EUR.
Razpis bo trajal od 10. 6. 2022 do 14. 7. 2022.
Besedilo javnega razpisa bo 10. 6. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/
javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 094-27/2022/1

Ob-2480/22
Javni razpis

za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2022
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni
list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) po-
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zivamo organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge
organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate
za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2022.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na
področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj
so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
1. izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
2. vrhunski mednarodni dosežek,
3. življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali
druga organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija
slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter
ustvarja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali
s svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek
lahko prejme posameznik ali športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko
podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na
uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske
športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme
posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
1. pomemben prispevek k razvoju slovenskega
športa,
2. pomemben tekmovalni dosežek,
3. življenjsko delo v športu,
4. pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji
določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega
športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija
v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli kandidatu, ki je dosegel
pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju
organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa
se podeli tudi v primeru, če je kandidat najmanj deset
let deloval v športu in z organizacijskim delom razvijal
množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za delo in
tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosegal vidne
uspehe v športu.
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2. Pomemben tekmovalni dosežek v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu
lahko prejme športnik ali športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu
se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na
uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske uradne
športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme
posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se lahko podeli
kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20 let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta
športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji
določene panoge oziroma športa v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v
Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v
Sloveniji se lahko podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki,
osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju
določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka Bloudka je
potrebno predložiti na obrazcu, ki ga zainteresirani lahko
najdejo na spletnih straneh ministrstva http://www.mizs.
gov.si oziroma prevzamejo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova
cesta 16, Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata
za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje, če gre za
organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo,
zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Opozorilo o varstvu osebnih podatkov: Predlagatelj
je dolžan pridobiti osebne podatke s soglasjem tistega,
ki ga predlaga za Bloudkovo priznanje, kot to določa
Splošna 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
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Izvajanje pregledov na kraju samem
POSTOPEK

PRIPRAVA NA PREGLED

Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v
zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
s pripisom »za priznanja Stanka Bloudka«, in sicer najkasneje do petka, 9. decembra 2022.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le
predloge, ki bodo prispeli v skladu z razpisom do predpisanega roka. Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v
primeru, če so bili zadnji dan predpisanega roka oddani
priporočeno na pošti.
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj
Št. 3316-9/2022/1

Ob-2481/22

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v
nadaljevanju: ZKme-1) Republika Slovenija, Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za podelitev javnega pooblastila za opravljanje
nalog pregledov na kraju samem
I. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog pregledov na kraju samem
iz naslova kmetijske in ribiške politike, ki jih na podlagi
36. člena ZKme-1 izvaja agencija. Javno pooblastilo se
podeli za obdobje izvajanja intervencij in podintervencij
skupne kmetijske politike 2023–2027. Nosilec javnega
pooblastila je dolžan naloge, ki so predmet javnega
pooblastila izvajati skladno z določbami tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije.
Javno pooblastilo preneha v primerih, določenih v
petem odstavku 36. člena ZKme-1.
III. Opis vsebine javnega pooblastila
1. Opis postopkov
V nadaljevanju so po postavkah navedeni postopki,
ki so gradniki posamezne vrste pregleda na kraju samem. Večina postavk je s strani agencije opredeljena
v treh kategorijah: časovno manj zahtevni pregledi, časovno srednje zahtevni pregledi in časovno bolj zahtevni
pregledi, s predvidenimi povprečnimi urami, potrebnimi
za izvedbo posameznih pregledov na kraju samem.
Posamezna vrsta pregleda, ki je vezana na ukrepe, intervencije in podintervencije kmetijske in ribiške politike
se bo tako tvorila z uporabo posamezne postavke glede
na ocenjeno povprečno porabo časa za posamezno leto
izvajanja pregledov.
Vrsta in opis postopkov se lahko letno spreminja
glede na veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo s
področja ukrepov, intervencij in podintervencij kmetijske
in ribiške politike ter glede na smernice Komisije.

OPIS
Priprava na pregled zajema: seznanitev kontrolorja z vlogo ali zahtevkom, ki
je predmet pregleda, pregled podatkov znotraj IT sistema, najavo postopka
pregleda in v nekaterih primerih pripravo podatkov, ki bodo predmet pregleda
na kraju samem.
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Izvajanje pregledov na kraju samem
POSTOPEK

PRIPRAVA ZAPISNIKA

IZVEDBA MERITEV (POVRŠINE,
VLAKE)

PREGLED ŽIVALI

PREGLED SITUACIJE NA KRAJU
SAMEM (VKLJUČNO Z IZMERO
PROSTOROV, OBJEKTOV)

PREGLED CELOTNEGA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA (POGOJENOST)

POZICIONIRANJE NA KRAJU SAMEM IN IZMERA SPECIFIČNIH SITUACIJ NA KRAJU SAMEM

PREVOZ
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OPIS
Priprava zapisnika zajema: vnos na kraju samem zbranih podatkov v predpripravljen obrazec, izvajanje osnovnih matematičnih operacij, zaključevanje
postopka in predstavitev ugotovitev postopka pregleda ter praviloma tiskanje
zapisnika.
Postopek meritve površin zajema ugotavljanje dejanskega stanja na kraju
samem v smislu ustrezne prijave kmetijskih ali gozdnih površin ter merjenje
in pregled situacij na kraju samem v zvezi z izgradnjo infrastrukture, kar zajema: izmero dolžin ali površin, ugotavljanje pozicije, ustrezno prijavljene rabe,
kmetijske rastline itd.
Pregled na kraju samem se opravlja z GNSS napravo, merjenjem na ekranu
z ortofotov (planimetriranje), z merskim trakom, merilnim kolesom, laserskim
metrom in v primeru potrebe po meritvi naklonov s klinometri.
Dokumentiranje stanja na kraju samem praviloma poteka z napravo za digitalni
zajem fotografij in možnostjo geo lokacije fotografij.
Pregledi lahko zajemajo tudi manj obsežen pregled dokumentacije, ki je del
pregleda na kraju samem in se dodatno finančno ne ovrednoti (primer: pregled deklaracij, dovoljenj, drugih dokumentov povezanih z vsebino pregleda
na kraju samem).
Predmet pregleda na kraju samem je: stalež živali, označenost živali in ušesne
znamke živali, dokumentacija na kmetijskem gospodarstvu, podatkovne zbirke
relevantne za izvedbo pregleda na kraju samem, ustreznost namestitve živali
in izpolnjevanje drugih pogojev za pridobitev podpore.
Preveritve ušesnih znamk se opravljajo s čitalci čipov/transponderjev,
Izmera prostorov (v kolikor se izvaja) poteka z uporabo metrov, laserskih metrov, za preverjanje svetlosti morajo imeti kontrolorji na voljo luxmetre.
Pri pregledu se vsakič preveri tudi izpolnjevanje zahtev pogojenosti, ki so vezane na predmet pregleda (živali).
Pregledi na kraju samem zajemajo pregled situacije (površine, objekta, mehanizacije ali drugo), pri čemer se preveri ali so izpolnjeni vsi pogoji za namen
pridobitve podpore. Pregledi zajemajo preverjanje izpolnjevanja pogojev za
namen pridobitve finančne podpore.
Tovrstni pregledi zajemajo: pregled mehanizacije, gradbene situacije, postavitve določenih elementov na kraju samem, preveritev izvedbe določenih aktivnosti, preverjanje dokumentacije in drugo.
Pri pregledih se lahko uporablja meter, laserski merilnik, merilno kolo in/ali
klinometer.
Dokumentiranje stanja na kraju samem praviloma poteka z napravo za digitalni
zajem fotografij in možnostjo geo lokacije fotografij.
Pregledi zajemajo pregled situacije, kot tudi dokumentacije, ki jo hrani vlagatelj,
za namen podpore pa se koristijo tudi baze agencije, relevantni registri ter drugi
podatki, ki jih zagotovi agencija.
Pregledi lahko zajemajo tudi druge manj obsežne izmere (izmere investicije),
ki so relevantne za izvedbo postopka pregleda na kraju samem.
Pregledi na kraju samem, ki se izvajajo za namen iz naslova pogojenosti zajemajo sledeče: preveritev minimalnih pogojev določenih s področne zakonodaje
za dobrobit živali, varno hrano in krmo, dobih kmetijskih in okoljskih pogojev
in varovanje okolja.
Pri pregledih se lahko uporablja meter, laserski merilnik, GNSS naprava, merjenje na ekranu z ortofotov (planimetriranje), merilno kolo, v primeru potrebe
po meritvi naklonov klinometer, čitalce čipov/transponderjev ter luxmeter za
preverjanje osvetlitve.
Dokumentiranje stanja na kraju samem praviloma poteka z napravo za digitalni
zajem fotografij in možnostjo geo lokacije fotografij.
Pregled situacije na kraju samem, kjer je potrebno lokacijsko določanje predmeta pregleda (ali v nekaterih primerih izvesti osnovno meritev manjše površine na posamezni površini) se izvaja z GNSS napravo. Na kraju samem se
lahko izvede manjša meritev, ki se zabeleži v IT sistem agencije.
Prav tako mora v nekaterih primerih pregledov kontrolor v sistem vnesti določene parametre ali zabeležiti vsebino ugotovitve.
Dokumentiranje stanja na kraju samem praviloma poteka z napravo za digitalni
zajem fotografij in možnostjo geo lokacije fotografij.
Pri pregledih se upošteva razdalja, ki jo kontrolor za namen izvajanja pregleda
na kraju samem prevozi na lokacijo ali z nje.
Za vse vrste pregledov se upošteva povprečni strošek povezan z razdaljo, ki jo
prevozi kontrolor na pregled in z njega oziroma na naslednji pregled.
Gre za strošek, ki ga z upoštevanjem parametra povprečne razdalje določi
izvajalec pregledov.

Stran

1630 /

Št.

81 / 10. 6. 2022

Izvajanje pregledov na kraju samem
POSTOPEK

DELO PROJEKTNE PISARNE

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

OPIS
Delo projekte pisarne je všteto v druge opredeljene postavke.
Zajema: organizacijo dela, razdelitev pregledov med kontrolorje, usklajevanje
dela na kraju samem, zagotavljanje kakovosti izvedenih pregledov in vodenje
komunikacije z agencijo.
V primeru večjega znižanja števila postopkov na kraju samem se dopušča
zaračunavanje pavšala, ki je namenjen delovanje projektne pisarne v bistveno
spremenjenih okoliščinah.

*Opomba: zgoraj navedeni postopki (ob upoštevanju relevantnosti) v kombinaciji in upoštevanju časovne dimenzije
(časovno manj zahtevni pregledi, časovno srednje zahtevni pregledi in časovno bolj zahtevni pregledi) tvorijo posamezno vrsto pregleda na kraju samem.
Izvajanje hitrih terenskih ogledov iz naslova monitoringa
POSTOPEK
OPIS
Organizacija izvedbe hitrih terenskih ogledov zajema: pregled nad izvajanjem
ogledov, organizacijo dela in razdelitev primerov, pri katerih je potrebno
(kampanjsko) izvesti hitri terenski ogled po lokacijah, razdelitev po kontrolorjih,
organizacijo dela in nudenje podpore ter zagotavljanje kakovosti izvedenih
ORGANIZACIJA DELA
hitrih terenskih ogledov.
Priprava na delo na terenu se zagotavlja v projektni pisarni, kjer se primere
pregleda in razdeli optimalno med kontrolorje. Nato aktivnost priprave nadaljuje
PRIPRAVA NA IZVEDBO HITRIH posamezni kontrolor, ki si ogleda situacijo v informacijskem sistemu agencije
TERENSKIH OGLEDOV
in se seznani s predmetom pregleda.
Za namen izvajanja hitrih terenskih ogledov se upošteva povprečno razdaljo
(in s tem povezan strošek), ki jo prevozi kontrolor na pregled, razdaljo med
posameznimi lokacijami in nazaj na izhodiščno lokacijo.
Gre za strošek, ki ga z upoštevanjem parametra povprečne razdalje določi
PREVOZ
izvajalec pregledov.
Ogled na kraju samem zajema lociranje na kraju samem z GNSS napravo,
fotodokumentiranje situacije z uporabo geo referenciranih fotografij, popis
OGLED
stanja na kraju samem in vnos podatkov v IT sistem agencije.
*Opomba: vse zgoraj navedene postavke tvorijo posamezni hitri terenski ogled iz naslova monitoringa.
Izvajanje drugih, rednih administrativno tehničnih nalog (na zahtevo agencije)
POSTOPEK
OPIS
Postopki pregledov za potrebe notranjih, nacionalnih ali evropskih revizij
običajno zahtevajo nekoliko prilagojen pristop in povečano fleksibilnost, več
predpriprave, pojasnil in priprave dodatnih podatkov po izvedenih pregledih (ki
so lahko enaki, krajši ali prilagojeni kot predviden postopek na kraju samem).
Zaradi dodatnega angažmaja se vsak revizijski pregled za posamezno vrsto
REVIZIJSKI PREGLEDI
ovrednoti z dvakratnikom vrednosti rednega pregleda.
V fazi priprave aplikativne podpore se izvaja testiranje aplikacije, v katerega
so vključeni tudi kontrolorji. Testiranje zajema: pregled primerov v sistemu in
TESTIRAJNE APLIKACIJE
ugotavljanje ustreznosti delovanja sistema, vključno s poročanjem agenciji.
POMOČ PRI PRIPRAVI
Agencija za namen izvajanja pregledov na kraju samem pripravi tudi interno
DOKUMENTACIJE ZA POTREBE
dokumentacijo (priročniki, navodila), ki se lahko ponudi v pregled tudi izvajalcu
AGENCIJE
pregledov na kraju samem.
Občasno se pojavi potreba po pripravi različne tehnične dokumentacije
POMOČ PRI PRIPRAVI TEHNIČNE (izvedba validacij, analiz za namen ugotavljanja primernosti uvajanja novosti
DOKUMENTACIJE ZA POTREBE
v sistem pregledov in drugo). Izvajalec pregledov v tovrstnih primerih sodeluje
AGENCIJE
pri pripravi tovrstnega gradiva z agencijo.
*Prijavitelj lahko od naročnika pisno zahteva posamezne priročnike oziroma navodila preteklih kampanj, v katerih
je opisan postopek izvedbe posameznih postopkov.
2. Terminski plan izvajanja pregledov
Terminski plan izvajanja pregledov se za vsako leto
posebej določi s posebnim dodatkom k pogodbi, za leto
2023 pa je v spodnji tabeli podan predviden terminski plan.
Predvideni terminski plan za leto 2023:

PREGLEDI NA KRAJU SAMEM
PRIPRAVA NA PREGELD
PRIPRAVA ZAPISNIKA
IZVEDBA MERITEV (POVRŠINE, VLAKE)
PREGLED ŽIVALI

Obdobje izvajanja – ocenjena intenziteta pregledov po mesecih
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PREGLEDI NA KRAJU SAMEM
PREGLED SITUACIJE NA KRAJU SAMEM
(VKLJUČNO Z IZMERO PROSTOROV,
OBJEKTOV)
PREGLED CELOTNEGA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA (POGOJENOST)
POZICIONIRANJE NA KRAJU SAMEM IN
IZMERA SPECIFIČNIH SITUACIJ NA KRAJU
SAMEM
PREVOZ
DELO PROJEKTNE PISARNE

HITRI TERENSKI OGLEDI (MONITORING)
ORGANIZACIJA DELA
PRIPRAVA
ZA
IZVEDBO
TERENSKIH OGLEDOV
OGLED
PREVOZ
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Obdobje izvajanja – ocenjena intenziteta pregledov po mesecih
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DRUGE, REDNE ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE NALOGE
(NA ZAHTEVO AGENCIJE)
IZOBRAŽEVANJE
REVIZIJSKI PREGLEDI
TESTIRAJNE APLIKACIJE
POMOČ PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA POTREBE AGENCIJE
POMOČ PRI PRIPRAVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
ZA POTREBE AGENCIJE

Druge, izredne administrativno tehnične naloge se
izvajajo občasno, z upoštevanjem potreb, na zahtevo
agencije.
IV. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati strokovne, prostorske,
tehnične in organizacijske pogoje za opravljanje nalog
pregledov na kraju samem ter splošne pogoje, ki so podrobneje določeni v nadaljevanju.
1. Strokovni pogoji
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje strokovne pogoje:
– da zagotavlja predpisano število redno zaposlenih
oseb s predpisano strokovno izobrazbo ter strokovnim
znanjem in izkušnjami na področju izvajanja pregledov
na kraju samem in skrbi za njihovo stalno izpopolnjevanje in usposabljanje;
– da zagotavlja izvedbo pregledov na kraju samem
na območju celotne Republike Slovenije;
– da oseba, ki izvaja preglede na kraju samem obvlada in uporablja slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa izvajalec zagotovi komunikacijo tudi v uradnem
jeziku tam živeče narodne skupnosti;
– da ima najmanj 5 letno prakso s področja vodenja,
organiziranja in izvajanja projektov;
– da zagotovi zadostno število oseb v projektni
pisarni, za katere zagotovi usposabljanje s področja
predpisov ukrepov kmetijske politike in s področja meritev površin z napravami GNSS. To število ne sme biti
manjše od 4. Prijavitelj mora prvo usposabljanje za zaposlene zagotoviti najkasneje v roku 60 dni od podpisa
pogodbe in v tem roku na agencijo posredovati dokazila o izvedenem usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja za posameznega zaposlenega.
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Okvirno obdobje izvajanja
dec 2022–jan 2023; mar–maj 2023
jan–dec 2023 (po potrebi)
okt–dec 2022; marec–maj 2023
jan–dec 2023 (po potrebi)
jan–dec 2023 (po potrebi)

Usposabljanje mora biti v vsakem primeru izvedeno
pred pričetkom izvajanja pregledov. V primeru, da je
zaposleni usposabljanje že opravil, mora prijavitelj za to
predložiti dokazila;
– da zagotovi najmanj 1 osebo z izkušnjami s področja geodezije, izkušnjami s področja obdelave ortofoto in satelitskih posnetkov ter z izkušnjami s področja
geoinformatike in urejanja prostorskih podatkov;
– da zagotovi sodelovanje zadostnega števila kontrolorjev, usposobljenih za izvajanje posameznih vrst
pregledov ter imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. To število ne sme biti manjše od 25.
(A) Vodja projektne pisarne mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko
šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih prve stopnje ter z
izkušnjami s področja kmetijstva;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja projektov.
(B) Vodja postopkov pregledov na kraju samem
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo s področja naravoslovne ali
tehnične smeri, pridobljeno po študijskih programih prve
stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih prve stopnje;
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju geoinformatike in urejanja prostorskih podatkov
ali področja kmetijstva;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
vsaj prve stopnje.
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(C) Kontrolor in oseba, ki opravlja naloge v projektni
pisarni morata izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo;
– ima vsaj šestmesečne izkušnje s področja izvajanja pregledov na kraju samem ali izobrazbo s področja
naravoslovne ali tehnične smeri;
– usposobljenost za delo z računalnikom, merjenje
z napravo GNSS in obdelavo prostorskih podatkov;
– opravljen vozniški izpit B-kategorije;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
vsaj prve stopnje.
Dokazila:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2),
– izpolnjeni in podpisani obrazci »Kadri« (priloga 4),
– pogodba o zaposlitvi za kadre,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz
upravnega postopka) – za kontrolorje, osebe zaposlene v projektni pisarni in za vodjo postopkov pregledov
na kraju samem,
– dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B-kategorije – za kontrolorje,
– dokazilo o izkušnjah na področju vodenja projektov – za vodjo projektne pisarne,
– dokazilo/izjava delodajalca o 6 mesečnih izkušnjah iz področja izvajanja pregledov na kraju samem
– za kontrolorje in osebe zaposlene v projektni pisarni,
– dokazilo o izkušnjah s področja geoinformatike in
urejanja prostorskih podatkov ali področja kmetijstva –
za vodjo postopkov pregledov na kraju samem,
– za vsak kader prijavitelj priložiti kopijo diplome
oziroma potrdilo o zaključku šolanja,
– dokazilo o izkušnjah s področja geodezije,
– dokazilo o izkušnjah s področja obdelave ortofoto
in satelitskih posnetkov,
– dokazila o usposabljanju s področja predpisov o
ukrepih kmetijske politike in dokazila o usposabljanju s
področja meritev površin z GNSS napravami (če so se
zaposleni že udeležili usposabljanj, sicer se ta dokazila
predložijo naknadno po izvedenem usposabljanju).
2. Prostorski pogoji
Prijavitelj mora zagotavljati naslednje prostorske
pogoje:
– projektno pisarno za izvedbo vseh vrst pregledov;
– prostore (pisarne) oziroma informacijska mesta
za zajem podatkov in za prenos podatkov v skupno
aplikativno podporo;
– dvorano, opremljeno za izvedbo izobraževanj.
Dokazila:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2),
– izpolnjen obrazec »Prostori« (priloga 5),
– listino, s katero prijavitelj dokazuje, da ima prostore v lasti ali original oziroma overjeno kopijo veljavne
pogodbe oziroma drugega pravnega akta, s katerim
dokazuje, da bo lahko uporabljal prostore za izvajanje
javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila.
3. Tehnični pogoji
Prijavitelj mora zagotoviti:
– Osebne računalnike (namizne, oziroma prenosne), ki zagotavljajo ustrezne tehnične, varnostne, programske in komunikacijske pogoje;
– Merilne instrumente (GNSS) z naslednjimi lastnostmi in opremo:
– natančnost < 0,75 m (za kmetijske površine)
oziroma < 2,5 m (za gozdne površine),
– možnost prenosa podatkov prek bluetootha in
Egnos korekcije,
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– za sprejemnik GNSS, za katerega validacija (izvedena skladno s smernicami Skupnega raziskovalnega
centra Evropske komisije: Area measurement validation
scheme) še ni bila izvedena, jo mora izvajalec izvesti v
skladu z omenjenimi priporočili pred prvim pregledom
površin;
– možnost naložitve podatkov o prijavi površin,
možnost obdelave meritve površin in grafični prikaz podatkov na zaslonu GNSS-ja;
– programsko opremo za obdelavo podatkov o
izvedenih meritvah na terenu;
– Naprave, ki omogočajo zajem fotografij z določitvijo geo-lokacije posnetih fotografij. To število ne sme
biti manjše od 25;
– Za izvajanje pregledov na kraju samem mora izvajalec zagotoviti naslednjo opremo:
– programsko opremo za obdelavo in analizo
prostorskih podatkov;
– varen prenos podatkov med izvajalcem in
agencijo v obliki, ki jo določi agencija, in z osebno zaščitenimi dostopi (digitalni certifikati, gesla);
– zadostno število osebnih ali prenosnih računalnikov za delo projektne pisarne in opravljanje internega
nadzora nad delom kontrolorjev. To število ne sme biti
manjše od 5;
– zadostno število prenosnih računalnikov s prenosnimi barvnimi tiskalniki za tiskanje zapisnikov na
kraju samem. To število ne sme biti manjše od 25;
– zadostno število GNSS sprejemnikov z natančnostjo < 0,75 m in opremo. To število ne sme biti
manjše od 25;
– zadostno število laserskih merilnikov dolžin do
50 metrov. To število ne sme biti manjše od 20;
– zadostno število merskih trakov. To število ne
sme biti manjše od 20;
– zadostno število merilnih koles. To število ne
sme biti manjše kot 5;
– zadostno število naprav za merjenje svetlosti
prostora (luksmetri). To število ne sme biti manjše od 5;
– zadostno število naprav za odčitavanje identifikacijskih številk živali (čitalce čipov/transponderjev). To
število ne sme biti manjše kot 5.
– Da kontrolorji razpolagajo z vozilom.
Agencija si v obdobju izvajanja pregledov pridržuje
pravico zahtevati od izvajalca izpolnjevanje dodatnih
tehničnih pogojev, ki izhajajo iz evropske ali nacionalne
zakonodaje s področja ukrepov kmetijske politike ter
glede na smernice Komisije.
Dokazili:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2),
– register osnovnih sredstev, v katerem prijavitelj
jasno navede, katera postavka v registru osnovnih sredstev se nanaša na priložen spisek. Hkrati za vsako
posamezno postavko opreme predloži dokazilo, da posedovana oprema ustreza vsem zahtevanim karakteristikam.
4. Organizacijski pogoji
Prijavitelj mora v fazi izvajanja javnega pooblastila:
– zagotoviti enovito in celovito organizacijsko in
logistično vodenje projekta;
– zagotoviti varen prenos ugotovitev pregledov na
agencijo;
– zagotoviti sodelovanje usposobljenih kontrolorjev
v postopku revizij;
– zagotoviti usposobljene kontrolorje in potrebno
predpisano opremo za njihovo delo;
– pred začetkom vsakoletnega izvajanja posameznih postopkov napotiti kontrolorje na izobraževanje s

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
področja ukrepov kmetijske politike in teoretični ter praktični preizkus znanja izvajanja posameznih pregledov;
– zagotoviti zadostno število kontrolorjev, usposobljenih za izvajanje postopkov pregledov na kraju samem in hitrih terenskih ogledov iz naslova monitoringa;
– zagotoviti ustrezen interni nadzor kakovosti dela
kontrolorjev;
– zagotoviti in implementirati varnost podatkov v
skladu s prakso, ki jo na podlagi internih postopkov in
dokumentov zagotavlja agencija.
Dokazilo:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2).
5. Splošni pogoji
5.1 Predhodna nekaznovanost
Prijavitelju ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega prijavitelja ali ki
ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali
nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba,
ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj: terorizem
(108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj
(110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje
(112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija
(211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence
(225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje
upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen
KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen
KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali
ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z
vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev
(232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali
modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev
ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in
neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen
KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba
trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen
KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje
denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen
KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva
(247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen
KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen
KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje
(263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen
KZ-1).
Dokazila:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2),
in
– izpolnjena in podpisana pooblastila za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence (za pravno osebo in
fizične osebe)
ali
prijavitelj lahko izpise iz kazenske evidence priloži
tudi sam. Tako predložen izpis mora odražati zadnje sta-
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nje, v nobenem primeru pa izpis ne sme biti starejši od
4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav. V primeru, da
navedene izpise predloži prijavitelj sam, mu ni potrebno
prilagati pooblastil.
5.2. Neplačane davčne obveznosti in prispevki za
socialno varnost
Prijavitelj mora imeti na dan oddaje prijave poravnane zapadle obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti
na dan prijave ne znaša 50 EUR ali več. Prijavitelj mora
imeti na dan oddaje prijave predložene vse obračune
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave.
Dokazilo:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2).
5.3 Prekrški v zvezi z delom
Prijavitelj v zadnjih treh letih pred potekom roka
za oddajo prijav pristojni organ Republike Slovenije ali
druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil
najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri
mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
V kolikor je prijavitelj v položaju iz zgornjega odstavka, lahko agenciji predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost.
Dokazilo:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2).
5.4 Insolventnost, prisilno prenehanje, likvidacija
Nad prijaviteljem pred potekom roka za oddajo prijav ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti,
likvidacije ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja
upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi
druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal
položaj z enakimi pravnimi posledicami.
Dokazilo:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2).
5.5 Ekonomska in finančna sposobnost
Prijavitelj v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila, ki ne sme biti starejše od 45 dni od roka za oddajo prijav, ni imel blokiranih poslovnih računov (oziroma
dospelih neporavnanih obveznosti), več kot pet dni (skupno na vseh računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune transakcijskih računov).
Dokazili:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2),
– kopija listine S.BON ali BON-2, ki ne sme biti starejša od 45 dni od roka za oddajo prijav in iz katere bo
razvidno izpolnjevanje pogoja iz te točke.
Nosilec javnega pooblastila mora ves čas trajanja
javnega pooblastila zagotavljati izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev.
V. Merila za izbiro
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo
vse pogoje v skladu z zahtevami javnega razpisa in
razpisne dokumentacije ter vsebinsko ustrezajo name-
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nu in predmetu javnega razpisa, bodo uvrščene v izbor
izvajalca pregledov na kraju samem.
Merilo za izbor prijavitelja je ekonomsko najugodnejša ponudba, upoštevaje naslednja izbrana merila:
ZAP.
ŠT.
1

NAZIV MERILA

Skupna ponudbena
cena v EUR z DDV
2
Reference prijavitelja
3
Reference kadrov
SKUPNO:

MAKSIMALNO
Št. TOČK
70
15
15
100

Agencija bo med prijavami izbrala ponudbo, ki bo
izpolnjevala vse postavljene pogoje in bo na podlagi meril zbrala najvišje število točk, pri čemer so posamezna
merila opredeljena kot:
1. Merilo skupne ponudbene cene
Točkovanje bo potekalo glede na skupno ponudbeno ceno z DDV za celotno količino v EUR po sistemu:
Np/Pp* 100 * 0,7 =Tc
Np = najnižja skupna vrednost z DDV za celotno
količino v EUR
Pp = prijaviteljeva skupna vrednost z DDV za celotno količino v EUR
Tc = prijaviteljevo doseženo število točk
Prijavitelj lahko po navedenem merilu prejme skupaj največ 70 točk.
2. Merilo reference prijavitelja:
Prijavitelj z referencami izkazuje, da:
– ima izkušnje z delom na področju kmetijske politike,
– ima izkušnje z izvajanjem procesnega dejanja
ogleda na enakem ali sorodnem področju in
– organizacijo dela na vsaj enem projektu, ki je zahteval koordinacijo vsaj 20 zaposlenih in katerega pogodbena vrednost je presegala 250.000,00 EUR brez DDV.
Za vsako od navedenih postavk (alinei) prejme prijavitelj 5 točk, pri čemer je maksimalno število točk 15.
Dokazilo:
– izpolnjen in podpisan obrazec »Referenca 1 – referenca prijavitelja« (priloga 11).
3. Merilo reference kadrov
Prijavitelj z referencami izkazuje:
Za vodjo projekta:
– vsaj 5 letne izkušnje vodenja projektov na področju ukrepov kmetijske politike.
Za kontrolorje in vodje postopkov pregledov na
kraju samem:
– vsaj 3 letne delovne izkušnje na področju ukrepov
kmetijske politike, ki so zahtevali tudi procesno dejanje
ogleda.
Za vodjo projekta, ki izkazuje ustrezne reference se
dodeli 5 točk, po eno točko pa prejme vsak od kadrov,
ki z referenco izkazuje zadostne izkušnje na področju
povezanem s skupno kmetijsko politiko, ki so zahtevali
tudi procesno dejanje ogleda.
Skupno se dodeli največ 15 točk, pri čemer se do
5 točk dodeli za vodjo projekta in do 10 točk za druge
zaposlene.
Maksimalno število točk je 15.
Dokazilo:
– izpolnjen in podpisan obrazec »Referenca 2 – reference kadrov (vodja projekta)«, »Referenca 2 – reference kadrov (kontrolor in vodjo postopkov pregledov)«
(priloga 12).
4. Izbira izvajalca javnega pooblastila
Agencija bo za namen izbire izvajalca javnega pooblastila med vsemi prispelimi ponudbami izbrala tisto,
ki bo dosegla največje število točk.
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Če bo več prijaviteljev doseglo enako vrednost skupnih točk, bo agencija med njimi izbrala tistega, ki je
ponudbo oddal prej.
V primeru, da bo več prijaviteljev, ki bi dosegli enako vrednost točk oddalo ponudbo istočasno, bo agencija prijavitelja izbrala z žrebom. Prijavitelje bo agencija
pisno obvestila o žrebu in jim omogočila prisotnost na
žrebu. Žreb po potekal v prostorih agencije. Izmed prijaviteljev, ki so dosegli enako vrednost skupnih točk bo
izbran tisti prijavitelj, ki bo prvi izžreban. Prijaviteljem,
ki ne bodo prisotni na žrebu, bo agencija posredovala
zapisnik žrebanja.
V primeru le enega prijavitelja se kot merilo za izbor
ekonomsko najugodnejšega prijavitelja uporabi merilo
najnižja skupna ponudbena cena (v EUR z DDV).
Skupna ponudbena cena je seštevek vseh cen, podanih s strani prijavitelja, ki so pomnožene z ocenjenim
številom postopkov na kraju samem (podanih s strani
agencije) in je odražena v okviru predračuna prijavitelja.
VI. Priprava predračuna
Prijavitelj mora v sklopu prijave pripraviti predračun,
ki vključuje sledeče postavke:
– Urna postavka zaposlenih, ki bodo izvajali postopke pregledov na kraju samem (v ta sklop sodi postopek
izvajanja pregleda in s tem povezani postopki zagotavljanja kakovosti izvedenih nalog);
– Urna postavka zaposlenih, ki izvajajo strokovno
tehnične naloge (med te naloge sodijo predvsem: aktivnosti, ki so osnova za izvedbo pregledov z monitoringom, sodelovanje pri testiranju aplikativne podpore ali
priprave strokovne dokumentacije za potrebe agencije);
– Urna postavka zaposlenih, ki izvajajo organizacijske naloge (gre za organizacijo dela in usmerjanje
kontrolorjev na kraju samem);
– Prevoz pri pregledih na kraju samem (določi se
cena prevoza pri povprečnemu pregledu, pri čemer prijavitelji upoštevajo, da se lahko v določenih primerih
izvede več kot en pregled na dan, kar znižuje povprečno
število prevoženih kilometrov);
– Prevoz pri pregledih z monitoringom (določi se
cena prevoza pri povprečnemu pregledu z monitoringom, pri čemer je pričakovano, da se pri določitvi cene
upošteva kratkotrajnost posameznega postopka – gre
za ogled posamezne površine brez nosilca kmetijskega
gospodarstva, ki zahteva lociranje ter foto-dokumentiranje in praviloma ne potrebuje meritve – zato je mogoče
veriženje večjega števila postopkov v enem dnevu, kar
znižuje povprečno število prevoženih kilometrov);
– Strošek organizacije izobraževanj: navede se
strošek organizacije izobraževanj (ex cathedra) in organizacijo izvedbe terenskih izobraževanj – organizacija
lokacije (kmetijskega gospodarstva, podjetja in sorodno), kjer se lahko izvede prikaz izvedbe pregledov na
kraju samem: površine, KOPOP, živali, pogojenost in
po potrebi ukrepi PRP). Ocena se poda za organizacijo
1 dneva izobraževanja. Število dni izobraževanj se izvede na podlagi potreb agencije.
Na podlagi opredelitve urnih postavk in postavk
prevoza na preglede na kraju samem se ob upoštevanju povprečne dolžine trajanja posameznih postopkov
(glede na časovno dimenzijo so razmejeni na manj
zahtevne, srednje zahtevne in bolj zahtevne) ter predvidenega števila postopkov v letu 2023 določi ponujena
cena pregledov na kraju samem, pregledov z monitoringom in strošek drugih rednih administrativno tehničnih
nalog. Skupni znesek navedenih postavk (z DDV) s ponujeno ceno organizacije izobraževanja za kontrolorje
predstavlja skupno ponudbeno ceno, ki je razvidna iz
predračuna.
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Postopek kalkulacije skupne ponudbene cene in
priprava predračuna sta natančno opredeljena v prilogi 3
tega javnega razpisa.
Postopki, za katere je predvideno izvajanje pregledov na kraju samem so vezani na vse ukrepe kmetijske
in ribiške politike, ki jih za namen izplačila kmetijskih
subvencij izvaja agencija. Postopki so opredeljeni tako,
da se pri postavkah izvajanja upošteva časovni vložek
posamezne aktivnosti predvidenega postopka ali druga
finančna dimenzija postavke (npr. prevoženi kilometri).
Posamezni tip pregleda (tip pregleda predstavlja
posamezni ukrep, intervencijo ali podintervencijo, ki zahteva istovrstni postopek preverjanja dejanskega stanja
na kraju samem s področja kmetijske ali ribiške politike)
vključuje postavke opredeljene v tabelah priloge 3 tega
javnega razpisa na način, da se za posamezno fazo
postopka upošteva s strani agencije ocenjena časovna
dimenzija. Po prvem letu izvajanja postopkov se lahko
evalvira ustrezno opredeljene/izbrane časovne dimenzije posameznih postavk postopkov iz tabel priloge 3.
Korekcija časovne dimenzije izven okvirov postavk postavljenih s prilogo 3, ni mogoča.
Pri določanju relevantnih parametrov pregledov na
kraju samem se bodo upoštevali parametri, kot je izkazano na sledečih vzorčnih primerih (podatki MZ, SZ, BZ
se nanašajo na oznake stolpcev iz tabele 2, ki je del
priloge 3 javnega razpisa):
– Za preglede, ki zahtevajo pregled situacije in dokumentov na kraju samem
– Priprava na pregled: SZ
– Priprava zapisnika: SZ
– Izvedba meritev: NE
– Pregled živali: MZ
– Pregled situacije na kraju samem (vključno z
izmero prostorov, pregled dokumentacije): SZ
– Pregled celotne kmetije (pogojenost): NE
– Pozicioniranje na kraju samem in izmera specifičnih situacij na kraju samem: DA
– Prevoz: DA
– Za preglede živali na kraju samem
– Priprava na pregled: MZ
– Priprava zapisnika: MZ
– Izvedba meritev: NE
– Pregled živali: SZ
– Pregled situacije na kraju samem (vključno z
izmero prostorov, pregled dokumentacije): MZ
– Pregled celotne kmetije (pogojenost): NE
– Pozicioniranje na kraju samem in izmera specifičnih situacij na kraju samem: DA
– Prevoz: DA
– Za preglede pogojenosti
– Priprava na pregled: SZ
– Priprava zapisnika: SZ
– Izvedba meritev: NE
– Pregled živali: MZ
– Pregled situacije na kraju samem (vključno z
izmero prostorov, pregled dokumentacije): MZ
– Pregled celotne kmetije (pogojenost): SZ
– Pozicioniranje na kraju samem in izmera specifičnih situacij na kraju samem: NE
– Prevoz: DA
– Za preglede površin, ki zahtevajo izvedbo meritev:
– Priprava na pregled: MZ
– Priprava zapisnika: SZ
– Izvedba meritev: SZ
– Pregled živali: NE
– Pregled situacije na kraju samem (vključno z
izmero prostorov, pregled dokumentacije): NE
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– Pregled celotne kmetije (pogojenost): NE
– Pozicioniranje na kraju samem in izmera specifičnih situacij na kraju samem: NE
– Prevoz: DA.
Opomba: v zvezi z vzorčno prikazanimi primeri si
pridržujemo pravico posamezne parametre prilagoditi
v primeru, da bi po sprejetju zakonodaje preverjanje
pogojev na kraju samem zahtevalo drugačen časovni
vložek od predvidenega.
– Za druge vrste pregledov se bo upoštevalo postavke v tabeli 2 s priloge 3 in časovno dimenzijo na
podlagi podatkov agencije (časovna dimenzija zajema
sledeče: »časovno/finančno manj zahtevni pregledi«,
»časovno/finančno srednje zahtevni pregledi« in »časovno/finančno bolj zahtevni pregledi«). V kolikor primerljivi podatki niso na voljo, agencija časovno dimenzijo posameznega elementa oceni, nato pa jo mora po
prvem letu izvajanja pregledov na kraju samem evalvirati in po potrebi korigirati.
V primeru, da se pri izvajanju pregledov na kraju samem ugotovi bistveno odstopanje časovne dimenzije ali
drugega relevantnega elementa posamezne postavke,
je mogoče – na podlagi analize podatkov – oceno obsega dela prilagoditi med leti znotraj postavk, opredeljenih
v okviru tabele 2 iz priloge 3 k javnemu razpisu.
Brez upoštevanja zgoraj navedenega se cene posameznih postopkov letno spreminjajo v skladu s predpisom, ki določa način valorizacije denarnih obveznosti,
ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe
javnega sektorja.
VI. Postopek izvedbe javnega razpisa
Postopek vodi v imenu agencije strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik agencije in je
sestavljena iz predstavnika Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano ter predstavnikov agencije. Člani
komisije ne smejo biti s prijavitelji interesno povezani v
smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja. V zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev in ocenjevanjem vlog lahko komisija k sodelovanju v postopku
povabi še druge neodvisne strokovnjake s posameznega strokovnega področja, ki ne smejo biti interesno
povezani s prijavitelji v smislu poslovne povezanosti ali
sorodstvenega razmerja. Morebitna izbira neodvisnih
strokovnjakov je predmet ločenega postopka.
Strokovna komisija bo izvedla odpiranje prijav, pregledala in ocenila prispele prijave, preverila ali so prijavi
priložena vsa zahtevana dokazila oziroma dokumenti
v obliki, obsegu in na način, kot je zahtevano z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo ter ugotovila izpolnjevanje pogojev. Na koncu bo pripravila zapisnik o odpiranju in ocenitvi vlog. Na razpisu bo izbran en izvajalec
javnega pooblastila.
Odpiranje prijav je javno in bo potekalo tretji delovni
dan po izteku roka za oddajo prijav na sedežu agencije,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ob 9. uri.
V postopek odločanja o ustreznosti prijav v postopku javnega razpisa se uvrstijo vse pravočasno prispele
in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na
podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega razpisa ter doseženih točk glede meril za pridobitev
javnega pooblastila.
Za nepopolno prijavo se šteje prijava, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa
(dokazila, izpolnjeni obrazci).
Nepopolne prijave se zavržejo. Prav tako se zavržejo vse prepozne in nepravilno opremljene prijave.
Prijava je ustrezna, če je:
– pripravljena v skladu z navodili javnega razpisa in
razpisne dokumentacije,
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– izpolnjuje vse pogoje in zahteve določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Agencija bo zavrnila vsako prijavo, ki bo vsebovala
lažne informacije.
Agencija izvajalcu, izbranem na javnem natečaju,
podeli javno pooblastilo z odločbo v upravnem postopku. Skladno s šestim odstavkom 36. člena ZKme-1
zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
Z izvajalcem se sklene pogodba, s katerimi se uredijo
medsebojna razmerja.
Rok, v katerem so prijavitelji obveščeni o izboru, je
7 dni po izdaji upravne odločbe o izbiri izvajalca.
VII. Preklic javnega razpisa
Agencija si pridružuje pravico, da brez obrazložitve
razveljavi že objavljeni javni razpis, brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti do kogarkoli.
Agencija si pridružuje pravico, da zavrne vse prijave
in da ne izbere nobenega prijavitelja.
Če se naknadno izkaže, da je izbrani prijavitelj v postopku pridobivanja javnega pooblastila ali preverjanja
pogojev za pridobitev pooblastila podal lažne izjave, podatke ali listine, ima takšno dejanje za posledico preklic
javnega pooblastila.
VIII. Prijava
Prijavo sestavljajo naslednji dokumenti:
– izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec
(priloga 1),
– izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava prijavitelja (priloga 2),
– izpolnjen, podpisan in žigosan predračun – pripravljen s pomočjo priloženega excelovega pripomočka s
priloge 3, kjer se natisne, žigosa in s strani odgovorne
osebe podpiše obrazec z zavihka »predračun«,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Kadri« (priloga 4),
– izpolnjen obrazec »Prostori« (priloga 5),
– izpolnjeno in podpisano pooblastilo za pridobitev
potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe (priloga 6) ali potrdilo iz kazenske evidence za prijavitelja,
ki ne sme biti starejše od 4 mesecev, šteto od roka za
oddajo prijav,
– izpolnjeno in podpisano pooblastilo za pridobitev
potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe (priloga 7) ali potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe,
ki ne sme biti starejše od 4 mesecev, šteto od roka za
oddajo prijav,
– parafiran vzorec pogodbe (priloga 9),
– pogodba o zaposlitvi za kadre,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz
upravnega postopka, vsaj prve stopnje – za kontrolorje
in za vodjo postopkov pregledov na kraju samem,
– dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B-kategorije – za kontrolorje,
– dokazilo o izkušnjah na področju vodenja projektov – za vodjo projektne pisarne,
– dokazilo/izjava delodajalca o 6 mesečnih izkušnjah iz področja izvajanja pregledov na kraju samem
– za kontrolorje in osebe zaposlene v projektni pisarni,
– dokazilo o izkušnjah s področja geoinformatike in
urejanja prostorskih podatkov ali področja kmetijstva –
za vodjo postopkov pregledov na kraju samem,
– za vsak kader prijavitelj priložiti kopijo diplome
oziroma potrdilo o zaključku šolanja,
– dokazilo o izkušnjah s področja geodezije,
– dokazilo o izkušnjah s področja obdelave ortofoto
in satelitskih posnetkov,
– dokazila o usposabljanju s področja predpisov o
ukrepih kmetijske politike in dokazila o usposabljanju s
področja meritev površin z GNSS napravami (če so se
zaposleni že udeležili usposabljanj, sicer se ta dokazila
predložijo naknadno po izvedenem usposabljanju),
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– listino, s katero prijavitelj dokazuje, da ima prostore v lasti ali original oziroma overjeno kopijo veljavne
pogodbe oziroma drugega pravnega akta, s katerim
dokazuje, da bo lahko uporabljal prostore za izvajanje
javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila,
– register osnovnih sredstev, v katerem prijavitelj
jasno navede, katera postavka v registru osnovnih sredstev se nanaša na priložen spisek. Hkrati za vsako
posamezno postavko opreme predloži dokazilo, da posedovana oprema ustreza vsem zahtevanim karakteristikam,
– kopija listine S.BON ali BON-2, ki ne sme biti starejša od 45 dni od roka za oddajo prijav in iz katere bo
razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 5.5 Ekonomska
in finančna sposobnost,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Referenca 1 – referenca prijavitelja« (priloga 11) – v primeru, da prijavitelj
izpolnjuje navedeno referenco,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Referenca 2 – reference kadrov (vodja projekta)«, »Referenca 2 – reference kadrov (kontrolor in vodjo postopkov pregledov)«
(priloga 12) – v primeru, da prijavitelj izpolnjuje navedeni
referenci.
Prijava mora biti izdelana in oddana v skladu z
določbami javnega razpisa in razpisno dokumentacijo.
Prijava mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih
javnega razpisa in mora vsebovati vse priloge, dokazila
in podatke, določene v dokumentaciji razpisa.
Prijavitelj, ki odda prijavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti
podani v prijavi resnični. V nasprotnem primeru prijavitelj
naročniku odgovarja za vso škodo.
Agencija si pridržuje pravico do vpogleda v original
predloženih dokazil ter do preveritve verodostojnosti
izjav pri podpisniku le-teh.
IX. Druga določila za pripravo prijave
1. Jezik prijave
Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
2. Variantne prijave
Variantne prijave niso dopuščene in se ne bodo
upoštevale.
3. Stroški prijave
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo
prijave nosi prijavitelj.
4. Veljavnost prijave
Prijava mora biti veljavna 90 dni od roka za oddajo
prijav.
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval,
da prijavitelji podaljšajo veljavnost prijav za določeno
dodatno obdobje.
5. Prijava s podizvajalci
Prijave s podizvajalci niso dopuščene in jih bo
agencija štela za neustrezne.
6. Spremembe in umik prijav
Prijavitelji lahko spremenijo ali umaknejo prijave
s pisnim obvestilom, ki prispe pred pretekom roka za
oddajo prijav. V primeru umika bo prijava po izvedbi
postopka odpiranja prijav neodprta vrnjena prijavitelju.
Prijaviteljevo obvestilo o spremembi ali umiku prijave mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot prijava, namesto besede »Prijava«
pa mora biti na ovojnici označeno »Sprememba« ali
»Umik«. Sprememba oziroma umik prijave se vložita v
enem izvodu.
X. Naknadna dokazila
Agencija se lahko odloči, da bo dodatne listine za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev zahtevala naknadno, kadarkoli po odpiranju in opravljenem pregledu
prijav. V tem primeru bo agencija prijavitelja pozvala, naj
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v roku 5 dni v vložišče agencije dostavi listine za dokazovanje izpolnjevanja posameznih pogojev.
Če pozvani prijavitelj listin pravočasno ne bo dostavil, ali če bo dostavil listine v nasprotju z zahtevami, bo
agencija njegovo prijavo kot nepravilno zavrnila.
XI. Zaupnost postopka
Podatki, povezani s preizkusom, razlago, ocenjevanjem in primerjavo prijav ter priporočilom za izbiro prijavitelja, ne bodo posredovani prijaviteljem ali katerikoli
drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse do
izdaje upravne odločbe o izbiri.
Podatki, ki jih bo prijavitelj upravičeno označil kot
zaupne, bodo uporabljani samo za namene javnega
razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb,
ki bodo vključene v razpisni postopek. Te osebe, kot tudi
agencija, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov.
Kot zaupne lahko prijavitelj označi dokumente, ki
vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter
poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti prijavitelja označeni kot zaupni.
Agencija bo obravnavala kot zaupne tiste strani
dokumentov v javnem razpisu, ki bodo imeli v desnem
zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »Zaupno«, pod
tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala prijavo.
Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu,
mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici
ob desnem robu pa mora biti izpisano »Zaupno«.
Agencija ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne
bodo označeni kot je zgoraj navedeno.
Če bodo kot zaupni označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo agencija prijavitelja
pozvala, da oznako zaupnosti umakne. Prijavitelj to
naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše
»Preklic«, vpiše datum in čas ter se podpiše.
Če prijavitelj v roku, ki ga določi agencija, ne prekliče zaupnosti, agencija prijavo v celoti zavrne kot nepravilno.
XII. Statusne spremembe prijavitelja
V primeru statusnih sprememb prijavitelja bo agencija ustreznost vsakega takega prijavitelja obravnavala
posebej, pri čemer bo izhajala iz stališča, da ne glede na
statusne spremembe prijavitelja, ki je univerzalni pravni
naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja. Enako velja za naslednika, ki od svojega prednika
v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega razpisa, pri čemer
pa mora imeti na razpolago tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo. Kjer ti pogoji ne bodo v
celoti izpolnjeni, agencija kontinuitete ne bo priznavala.
V času veljavnosti pogodbe se morebitne spremembe
obravnavajo smiselno enako, kot je navedeno zgoraj.
XIII. Finančno zavarovanje
Izbrani izvajalec mora za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje, ki mora
biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.
Pri finančnem zavarovanju mora biti uporabljena
valuta evro. Finančno zavarovanje lahko izbrani izvajalec predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije (vzorec za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)
ali na svojem obrazcu, ki po vsebini ne sme bistveno
odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne
dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za
izplačilo, krajših rokov kot jih je določila agencija, nižjega
zneska, kot ga je določila agencija ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.
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Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbrani izvajalec predloži bančno garancijo ali
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.
Za bančne garancije veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod št. 758. Vzorec besedil garancij je v razpisni
dokumentaciji.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani izvajalec predložil agenciji najkasneje
v roku 10 dni od obojestranskega podpisa pogodbe v
skupni višini 10 % od skupne predvidene pogodbene
vrednosti (pogodbene vrednosti z DDV).
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati za obdobje enega leta od podpisa
pogodbe. Izvajalec bo vsako naslednje leto do izteka
veljavnosti pogodbe vsaj en mesec pred iztekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti posredoval novo finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti za naslednje obdobje.
Agencija lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
– če izbrani prijavitelj ne bo pričel izvajati svojih
pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih
pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če bo izbrani prijavitelj prenehal izpolnjevati svoje
pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
XIV. Rok in način prijave
Rok za prijavo na javni razpis začne teči z dnem
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in se zaključi
45. dan po objavi v Uradnem listu RS.
Prijave z vso potrebno dokumentacijo je potrebno
poslati po pošti, s priporočeno poštno pošiljko, na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana, ali jih osebno vložiti v vložišču
agencije.
Pravočasna prijava je tista, ki bo osebno vložena ali
priporočeno poslana po pošti v roku 45 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in
označene: »Ne odpiraj – prijava na JR za izbiro izvajalcev pregledov na kraju samem«.
Na ovojnici prijave mora biti razviden datum in čas
(ura, minuta) oddaje prijave, označen s strani pošte
oziroma vložišča agencije, naslov prijavitelja ter oznaka
javnega razpisa. Prijave z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo prijaviteljem.
Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega
roka predložena vsaj ena veljavna prijava.
Prijava se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletni strani agencije.
Sestavni deli prijave naj bodo, če je mogoče, speti ali
vloženi v mapo po vrstnem redu, ki je določen v točki
»VIII. Prijava«.
Agencija ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
XV. Pogodba
Medsebojna razmerja bosta agencija in nosilec javnega pooblastila uredila s pogodbo, ki se nanaša na
naloge pregledov na kraju samem iz naslova skupne
kmetijske politike.
Vzorec pogodbe mora prijavitelj parafirati in priložiti
k vlogi, skupaj s seznamom oseb, ki bodo izvajale obdelavo osebnih in drugih varovanih podatkov.

Stran

1638 /

Št.

81 / 10. 6. 2022

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Pred podpisom pogodbe obeh pogodbenih strani
mora nosilec javnega pooblastila posredovati izjave o
varovanju podatkov za vse kadre.
XVI. Objava javnega razpisa in dodatne informacije
glede javnega razpisa
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletnih straneh agencije na naslovu:
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja/javne-objave/
ter je objavljen najmanj 45 dni, šteto od dneva objave.
Vse priloge, ki so obvezni del prijave na javni razpis se objavijo izključno na zgoraj navedenem spletnem
naslovu agencije.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so v
času objave javnega razpisa na voljo preko elektronske
pošte. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti na elektronski
naslov aktrp@gov.si, pri čemer naj se obvezno navede
sklic: »Za javni razpis št. 3316-9/2022«.
Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala
samo preko elektronske pošte.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 5100-15/2022-3

Ob-2512/22

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 34. člena
v zvezi z 12. členom in s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon) in na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17,
65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID; v nadaljevanju:
Pravilnik o postopkih) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie
Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie
Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti (v nadaljevanju:
javni razpis) je sofinanciranje raziskovalnih projektov,
katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis
Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, in sicer za European Fellowships (EF)
z oznako HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF-21 in/ali Global
Fellowships (GF) z oznako HORIZON-TMA-MSCA-PF-
GF-21 (v nadaljevanju: mednarodni razpis EK-2021), in
je v recenzentskem postopku Evropske komisije prejela
oceno 85 % ali več ter ji je Evropska komisija podelila t. i.
Pečat odličnosti in ni bila sprejeta v sofinanciranje s strani Evropske komisije oziroma ni bila sprejeta v sofinanciranje pri nobeni drugi organizaciji, ki financira raziskovalno dejavnost. Raziskovalne organizacije iz 3. točke
predmetnega javnega razpisa, ki so pripoznale vrednost
raziskovalnega projekta, razpolagajo z ustrezno infrastrukturo in lahko uspešno prilagodijo plan vključitve
gostujočega raziskovalca, lahko nastopajo v vlogi gostiteljske institucije za vse raziskovalne projekte iz sheme
Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, ki
jim je bil podeljen Pečat odličnosti na mednarodnem
razpisu EK-2021. Raziskovalne organizacije iz 3. točke
predmetnega javnega razpisa nastopajo v vlogi gostujoče raziskovalne organizacije za odlične raziskovalce

katere koli narodnosti, vključno z raziskovalci, ki zadostijo pogoju Evropske komisije za reintegracijo, kot tudi
za raziskovalce z velikim potencialom, ki si prizadevajo
za ponovni zagon raziskovalne kariere, ob sočasnem
upoštevanju pravila mobilnosti, ki izhaja iz sheme Marie
Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije
(v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v Zbirko podatkov o
izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO), ki jo vodi agencija ter izpolnjujejo
pogoje, predpisane z Zakonom.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij ter povečanje ustvarjalnega in inovativnega
potenciala raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti
nova znanja z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo.
5. Pogoji javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
Agencija bo sofinancirala raziskovalne projekte,
katerih prijava raziskovalnega projekta je bila oddana
na mednarodni razpis EK-2021, je v recenzentskem
postopku Evropske komisije prejela oceno 85 % ali več
ter ji je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti
in je Evropska komisija ni sprejela v sofinanciranje ter
pod pogojem, da gre za raziskovalni projekt, ki ga izvaja
en raziskovalec.
Raziskovalec mora biti isti, kot je bil prijavljen na
mednarodni razpis EK-2021, ki je bil predmet postopka
ocenjevanja pri Evropski komisiji in čigar prijava raziskovalnega projekta je v recenzentskem postopku Evropske
komisije prejela oceno 85 % ali več ter ji je Evropska
komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in je Evropska komisija ni sprejela v sofinanciranje.
Agencija bo raziskovalni projekt, sofinancirala le v
primeru, da raziskovalni projekt ni sprejet v financiranje
pri Evropski komisiji oziroma ga po shemi Pečata odličnosti ni sprejela v sofinanciranje nobena druga organizacija, ki sofinancira raziskovalno dejavnost. V primeru, da
je bila prijava raziskovalnega projekta oddana na mednarodni razpis EK-2021 z RO, ki ni vpisana v Evidenco
RO, mora prijavitelj predložiti izjavo, da ta organizacija
raziskovalnega projekta ne bo sofinancirala po shemi
Pečata odličnosti.
Izpolnjeno mora biti pravilo mobilnosti na način,
kot je to opredeljeno v shemi Marie Skłodowska-Curie
Postdoctoral Fellowships.
5.2. Ostali pogoji
Raziskovalec mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali
register zasebnih raziskovalcev pri agenciji.
Raziskovalec mora ob podpisu pogodbe imeti za
izvajanje raziskovalnega projekta proste kapacitete, in
sicer 1700 ur letno oziroma 1 FTE in mora biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposlen v RO ali imeti
status zasebnega raziskovalca.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.
5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni
ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba
o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.
6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega
razpisa za celotno obdobje trajanja javnega razpisa znaša 1.700.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 10 raziskovalnih projektov.
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Agencija bo raziskovalne projekte prijavljene na
mednarodni razpis EK-2021 sofinancirala v letnem obsegu do enega ekvivalenta polne zaposlitve (1 FTE)
izbrane cenovne kategorije. Zaprošeni znesek sofinanciranja pri agenciji ne sme preseči višine zaprošenih sredstev na mednarodni razpis EK-2021. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za
celotno dobo izvajanja, na osnovi zaprošenega zneska
sofinanciranja, preračuna v ekvivalent polne zaposlitve
(FTE) na dan zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta
polne zaposlitve za posamezno leto.
Javni razpis bo realiziran do porabe razpoložljivih
sredstev in v skladu s proračunskimi možnostmi.
7. Obdobje in začetek sofinanciranja
Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje, ki je v skladu s prijavno vlogo na
mednarodni razpis EK-2021, vendar bo izbrane prijave
na mednarodni razpis EK-2021 z oznako HORIZON-
TMA-MSCA-PF-EF-21 (European Fellowship) agencija
sofinancirala za obdobje do dveh let, izbrane prijave na
mednarodni razpis EK-2021 z oznako HORIZON-TMA-
MSCA-PF-GF-21 (Global Fellowship) pa bo agencija
sofinancirala za obdobje do treh let.
Predvideni začetek sofinanciranja izbranih raziskovalnih projektov je za prijave, katerih raziskovalci niso
ponovno kandidirali na mednarodni razpis Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship (EF in GF), s
1. 9. 2022 in za prijave, katerih raziskovalci so v letu
2022 ponovno kandidirali na mednarodni razpis Marie
Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship (EF in GF),
pa v roku treh mesecev od objave rezultatov mednarodnega razpisa Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral
Fellowship (EF in GF) 2022.
8. Način sofinanciranja
Agencija bo prijavitelje, ki so prejeli Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti, sofinancirala pod enakimi pogoji, kot veljajo za nacionalne raziskovalne projekte, ki jih sofinancira agencija.
Upravičeni stroški, ki jih sofinancira agencija, so ob
upoštevanju določil Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št 35/22; v nadaljevanju: uredba):
stroški dela, neposredni stroški materiala v zvezi z raziskovalnim delom, neposredni stroški storitev v zvezi z
raziskovanim delom in strošek raziskovalne opreme, ki
se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo raziskovalnega projekta.
Podlaga za določitev cenovne kategorije je opredeljena z uredbo.
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena
pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi
način in izvedba sofinanciranja ter druge medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
9. Postopek izbora
Agencija v postopku izbora preveri naslednje priložene dokumente:
– obrazec prijave – ARRS-MSCA-SE-2022,
– dokazilo o uspešnosti (spremni dopis Evropske komisije in recenzija) na mednarodnem razpisu
EK-2021,
– s strani Evropske komisije podeljen certifikat Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti,
– celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis
EK-2021,
– v primeru, da je bila prijava raziskovalnega projekta oddana na mednarodni razpis EK-2021 z RO, ki
ni vpisana v Evidenco RO, mora prijavitelj predložiti
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izjavo, da ta organizacija raziskovalnega projekta ne bo
sofinancirala po shemi Pečata odličnosti.
Agencija preveri, da prijave niso bile sprejete v sofinanciranje na mednarodnem razpisu EK-2021.
Agencija vse prijave, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, razporedi po padajočem vrstnem redu, upoštevaje
odstotek uspešnosti v ocenjevalnem postopku na mednarodnem razpisu EK-2021 in razpoložljiva proračunska
sredstva na tem razpisu.
Prednostni seznam raziskovalnih projektov agencija posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije
(v nadaljevanju: ZSA). ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama raziskovalnih projektov in
ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor
agencije sprejme sklep o sofinanciranju raziskovalnih
projektov, na podlagi katerega agencija izda individualna
obvestila vsem prijaviteljem.
10. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
10. 1. Način in oblika prijave
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu
Prijavna vloga ARRS-MSCA-SE-2022.
Prijavo je potrebno oddati v elektronski in v papirni
obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata
biti vsebinsko popolnoma enaki.
Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na MSCA
SE-22« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja. V
vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava.
Prijava v papirni obliki mora biti lastnoročno podpisana
s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s
strani raziskovalca ter opremljena z žigom RO. Prijavo
v papirni obliki je potrebno dostaviti na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na
naslov MSCASE@ARRS.SI, pri čemer prijavitelj odda
samo prijavni obrazec ARRS-MSCA-SE-2022 v enem
izvodu kot prilogo z nazivom ARRS-MSCA-Prijava-2022-Priimek.doc, kjer Priimek predstavlja priimek
raziskovalca. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je
zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan.
10. 2. Rok za oddajo prijave
Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki
prispe na naslov agencije do vključno 30. 6. 2022 do
15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 30. 6.
2022 do 15. ure (poštni žig).
10. 3. Popolnost prijav
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni
razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru,
da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava
odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa
ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda prijave
v elektronski obliki, gre za formalno nepopolno prijavo. V
zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom
Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj
ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali
oseba, ki jo direktor pooblasti. Dodatne dokumentacije,
ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ne bo upoštevala.
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11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 5. 7. 2022 ob 10. uri v prostorih
agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://
www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Lucija Učakar Petrovčič,
tel. +386/1/400-59-44, e-pošta: lucija.ucakar-petrovcic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
EPP: 5100-12/2021-3
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. in
100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) (Uradni list RS, št. 186/21; v
nadaljevanju: Zakon), 135., 136. in 145. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID;
v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6.
2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z
dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z
dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z
dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,
631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z
dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019,
6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57
z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020,
6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z
dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020,
6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z
dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in
6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija), v zvezi z Dogovorom o multilateralni vodilni
agenciji (Multilateral lead Agency Agreement (MLA)),
št. 020-5/2020-1 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov
Weave, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost)
deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali
tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer
HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vo-

dilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega
skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem
razpisu Hrvatske zaklada za znanost (v nadaljevanju:
HRZZ) (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt
pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta hrvaški in slovenski vodja raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt),
v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave
poleg njiju lahko sodeluje tudi švicarski (SNSF) vodja
projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
(v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci,
ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in
s predpisi ARRS.
Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne
projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni
agenciji Weave.
5. Pogoji javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega
razpisa).
Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v
Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri
ARRS. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec
ARRS-ZOP-02-2021-1, h kateremu se obvezno priloži
Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in
vodja raziskovalnega projekta.
Vodja raziskovalnega projekta ali programa mora
imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje,
in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje
kvalifikacij, uvrščena na 10. raven, ter izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne rezultate v skladu z
Zakonom, Pravilnikom o postopkih, Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih
raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno
primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa, št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5.
2022 in Metodologijo.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki
so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna ARRS.
ARRS bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah
ARRS na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na
dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS)
pred zaključkom javnega razpisa (CI).
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Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen)
morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice,
pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in
razvojne dejavnosti, ki jo vodi ARRS, v normativni zapis
za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
Raziskovalni projekt mora biti temeljni raziskovalni
projekt.
Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko
največ štiri leta.
Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta pri projektih v trajanju dveh ali treh
let ne sme presegati 100.000,00 EUR letno in pri projektih v trajanju štirih let ne sme presegati 75.000,00 EUR
letno.
Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega
raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki
ga objavi HRZZ. Slovenski in hrvaški del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi švicarski del
skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo biti ozko
povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek
vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna
prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega
projekta mora izpolnjevati pogoje pri HRZZ.
Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot
izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska
družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o državnih
pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti predložiti
tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS-DP-LA-2022.
5.2. Ostali pogoji
Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen
v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega
časa.
Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj
170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju,
razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.
Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco RO
oziroma register zasebnih raziskovalcev).
Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO
oziroma register zasebnih raziskovalcev ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj
s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem
letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri HRZZ pozitivno
ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije morajo
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sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru,
da raziskovalni projekt sprejmejo v sofinanciranje vse
sodelujoče partnerske agencije.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede
izpolnjevanja pogojev iz devetega odstavka točke 5.1.
predmetnega javnega razpisa, s strani HRZZ pridobi
ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se
prijava zavrne.
5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne
dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne
skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru
neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju
raziskovalne dejavnosti ne sklene.
6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.
Vodja hrvaškega dela raziskovalnega projekta v
sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega
raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo švicarskega dela
raziskovalnega projekta, pripravi prijavo skupnega
raziskovalnega projekta v skladu z določili HRZZ in
jo odda na javnem razpisu HRZZ. Vodja slovenskega
dela raziskovalnega projekta odda prijavo na zadevni
razpis, ki vključuje povzetek vsebine prijave skupnega
raziskovalnega projekta, pri čemer izpolni prijavno vlogo ARRS-WEAVE-HRZZ-2022-Pr.doc. Prijavitelj na isti
elektronski naslov, ki je naveden pod točko 11.1. zadevnega javnega razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo,
ki je bila oddana na razpis HRZZ.
Ocenjevalni postopek bo vodila HRZZ. ARRS na
podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o
vodilni agenciji Multilateral Lead Agency Agreement,
št. 020-5/2020-1 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu HRZZ v postopku
mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje.
V pogodbi o multilateralni vodilni agenciji je določen
prag sofinanciranja na način, da se morajo skupni raziskovalni projekti uvrstiti med 20 % najbolje ocenjenih
raziskovalnih projektov v okviru ocenjevalnega postopka
vodilne agencije.
Po zaključenem postopku ocenjevanja HRZZ obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji
posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih HRZZ predlaga v sofinanciranje,
obravnava Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje
v odločitev direktorju ARRS. ZSA pri odločitvi upošteva,
da se v sofinanciranje lahko uvrstijo samo prijave, ki jih
v sofinanciranje sprejmejo vse sodelujoče partnerske
agencije. Prijave za katere vse sodelujoče partnerske
agencije še niso podale soglasja k sofinanciranju, ZSA
uvrsti na predlog finančno ovrednotenega seznama prijav pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen s
pridobitvijo soglasja partnerskih agencij. Direktor ARRS
na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda
prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa: ARRS bo skladno z notranjimi smerni-

Stran

1642 /

Št.

81 / 10. 6. 2022

cami Weave in ob upoštevanju proračunskih možnosti v
sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih
dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki
bodo predmet ocenjevalnega postopka pri HRZZ in jih
bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v
sofinanciranje. Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta pri projektih v trajanju
dveh ali treh let ne sme presegati 100.000,00 EUR letno in pri projektih v trajanju štirih let ne sme presegati
75.000,00 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne
zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun
v ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni
ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o
izboru prijav raziskovalnih projektov. Obseg finančnih
sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne
zaposlitve za posamezno leto.
8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena
pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s
katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge
pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22).
9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
V skladu z določili veljavne nacionalne strategije
odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov morajo biti vse recenzirane znanstvene
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta,
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter
številko raziskovalnega projekta.
Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja raziskovalnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti
posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena raziskovalnemu projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne
skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS,
faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije,
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARRS
in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu
SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati.
Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora
ostati aktivna še pet let po zaključku raziskovalnega
projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča
v vmesnem in zaključnem poročilu.
10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in
dokument:
– ARRS-WEAVE-HRZZ-2022;
– ARRS-ZOP-02-2021-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne
številke raziskovalca);
– ARRS-DP-LA-2022 (ko v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).
11. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
11.1. Način in oblika prijave
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu
Prijavna vloga ARRS-WEAVE-HRZZ-2022.
Prijavo je potrebno oddati v papirni in elektronski
obliki. Obe obliki prijave, papirna in elektronska, morata
biti vsebinsko popolnoma enaki.
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Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na vodilno
agencijo HRZZ« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki
poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava. Prijava
v papirni obliki mora biti lastnoročno podpisana s strani
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani
vodje raziskovalnega projekta ter opremljena z žigom
RO.
Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na
naslov WEAVE.HRZZ@arrs.si in GlavnaPisarna@arrs.
si (odda se samo prijavni obrazec ARRS-WEAVE-HRZZ-2022 brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format. doc, ki ni podpisan in žigosan; prijava naj bo poimenovana ARRS-WEAVE-HRZZ-2022-Pr.doc, kjer je »Pr« priimek vodje projekta v
Sloveniji).
Prijavitelj mora na elektronski poštni naslov:
WEAVE.HRZZ@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis HRZZ.
11.2. Rok za oddajo prijave
Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki prispe na naslov ARRS do vključno 5. 10. 2022 do
14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 5. 10.
2022 do 14. ure (poštni žig).
Prijavitelj mora v sedmih dneh od dneva zaključka
javnega razpisa na elektronski poštni naslov: WEAVE.
HRZZ@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki je
bila oddana na razpis HRZZ.
11.3. Popolnost prijav
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni
razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru,
da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava
odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa
ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske prijave (prijavni obrazec tega javnega razpisa
ali skupna prijava pri HRZZ), gre za formalno nepopolno
prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z
20. členom Pravilnika o postopkih.
12. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo
predvidoma 10. 10. 2022 ob 10. uri v prostorih ARRS.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel.
+386/1/400-59-24, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 3301-1/2022-SRRS-11
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Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju
Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE),
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Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis
SV 174/22 z dne 24. 3. 2022), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega
in finančnega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 z dne
16. 2. 2022, Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti
občin 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21), Koeficienta razvitosti občin za leto 2022 in 2023, Zakona o
Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS,
št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS,
št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju
ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 in
št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1, št. 414 z dne 9. 12. 2020,
str. 15, v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske
izjeme) objavlja
javni razpis
za projekte primarne kmetijske pridelave
s podporo projektom za prilagajanje
na podnebne spremembe;
A – AGRO INVEST
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 6.000.000 EUR, kot
sledi v nadaljevanju
Iz
Znesek v
Oblika
postavke
EUR
sredstev
za leto
6.000.000

2022

Posojilo

Vir sredstev
Slovenski
Sredstva regionalno
Sklada
razvojni
sklad

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu
na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave za prilagajanje podnebnim spremembam, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobro počutje živali,
– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
– Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
– Spodbujanje zaposlitvenih možnosti.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
so sledeča:
– povabilo k oddaji vloge,
– seznam prilog,
– predlogo opisa projekta,
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– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno
z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/
Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.
2. Razpisni pogoji
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede
oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo
potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije
e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih
pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad
odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan
vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne
pogodbe.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
4. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in
zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta,
takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
5. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
6. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba-kmet,
mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), ki ni starejši od treh mesecev od datuma
oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z opisanimi
nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri
čemer se upošteva enoletni promet – vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge
in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali
stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev,
v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor
vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi
prihodke članov kmetijskega gospodarstva mora tudi
zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila kot so
zahtevana za vlagatelja.
7. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
8. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v
lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj
za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega
vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta,
kar mora priložiti ob oddaji vloge.
9. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v
višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni
subjekt in je zavezanec mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
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razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta
namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila
vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
10. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
11. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada,
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni
upravičen do spodbude.
12. Skupna višina zadolženosti vlagatelja in z njim
povezanih oseb do Sklada ne sme presegati 5,00 %
vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša
121.877.167,10 EUR na dan 31. 12. 2021.
13. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
14. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti
pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor
navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da
za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
15. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da
je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 %
povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z
vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda
in tudi lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem
sorodstveno povezana (do vključno tretjega dednega
reda).
16. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
17. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku
finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v
stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16
– odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl.
US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
18. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.
19. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko
podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Kmetijska uredba za
skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v
postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje
neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.
20. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji in projekti, ki ne upoštevajo načela »Do No Significant Harm«
(DNSH), določenim v Obvestilu Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v
skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje
in odpornost, in sicer kadar škodujejo:
– blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost
vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov,
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– prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost vodi do povečanega škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
– trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov,
kadar dejavnost škoduje dobremu stanju ali dobremu
ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu
stanju morskih voda;
– krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar dejavnost
vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov
ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do
znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja
odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;
– preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja,
kadar dejavnost vodi do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;
– varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost bistveno škodljiva za dobro
stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje
ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v
interesu Evropske unije.
21. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko
zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.3 – Primarna kmetijska pridelava-po in izven pravil državnih pomoči
V primeru dodelitve sredstev po shemi državne pomoči se upošteva shema:
– K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015.
Pogoji po podprogramu
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
2. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
3. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in
nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja
varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi
mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi
Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še
pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni
navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo
zadevnega naložbenega projekta.
V kolikor vlagatelj zaproša za sredstva po shemi
državnih pomoči, mora upoštevati tudi sledeče pogoje:
1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se
šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza
v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are
ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta,
izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj,
predhodne študije).
2. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem
presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost
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pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč
v skladu s shemo državne pomoči.
3. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati z
drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem
presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v
skladu z regionalno shemo državnih pomoči.
4. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj
plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za posojilo
veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim
zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal posojilodajalcu.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji
Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot,
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na
trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu
kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja
– Mikro
– Mala
– Srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava
pridelkov.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, pri čemer se upošteva tudi predpise
s področja dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči »de
minimis«, ki lahko določene dejavnosti tudi izključujejo.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I
seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske
unije.
2.2.4 Upravičeno območje projektov
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti
Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2021 oziroma za
projekte z elementi državnih pomoči, od oddaje vloge
na razpis.
2.2.6 Stroški
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar
se všteva tudi nepovračljiv DDV. Delež sredstev iz virov
EIB (posredno ali neposredno) in/ali EU ne sme prese-
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gati 100 % upravičenega projekta brez DDV oziroma
skupno 12,5 mio EUR.
Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta so lahko:
Nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti
Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10 % upravičenega projekta)
Nova oprema
Rabljena oprema (od 1. 1. 2018 naprej)
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2018 naprej)
Biološka sredstva – večletni nasadi
Neopredmetena sredstva.
V primeru projektov izven pravil državnih pomoči,
so lahko predmet projekta tudi sledeči upravičeni stroški:
Nakup kmetij
Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
Biološka sredstva – osnovna čreda
Stroški materiala in blaga; do 30 % upravičenega
projekta, v kolikor so vezani na izvedbo projekta.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je
50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev
pa 1.000.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je
50.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera je lahko:
– fiksna od 1,05 % letno naprej in je odvisna od
Skladove ocene ali
– spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,63 % naprej, ki je odvisen od Skladove ocene.
Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne
mere. V primeru projekta izven pravil državnih pomoči,
mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne
obrestne mere za izračun državnih pomoči.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj
uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Glavnica posojila se vrača mesečno.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev.
– Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku
projekta.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo
vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj
kot 24 mesecev.
2.2.9 Cilji projekta
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V
primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo
izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva (npr. povečanje produktivnosti, posodobitev
tehnologije itd).
– za ukrep Izboljšanje naravnega okolja, higienskih
razmer ali standardov za dobro počutje živali (npr. zago-
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tovitev ustreznega bivalnega in drugega prostora, hrane,
vode in/ali oskrbe itd.)
– za ukrep Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev (npr. ohranjanje biotske raznovrstnosti vrst in
habitatov itd.),
– za ukrep Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture (npr. izboljšanje zemljišč itd.),
– za ukrep Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev (npr. ohranjanje biotske raznovrstnosti ipd.),
– za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti
(npr. povečanje števila zaposlenih itd.).
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi
vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do
Sklada (v nadaljevanju ocena). V kolikor bo Sklad pri
pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja
pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje
posojila.
2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna.
Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v
Razpisni dokumentaciji; Navodila za zavarovanje – Oblike zavarovanja, kjer so tabelarično prikazane, skupaj z
omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, izjema je
le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.
Možne oblike zavarovanja spodbud so:
– zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno
mesto,
– zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno
mesto,
– zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
– zavarovalna polica,
– depozit oziroma bančna vloga,
– bančna garancija oziroma nepreklicna garancija
na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke
države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
– poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih
oseb.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih
zavarovanja, ki so objavljena v okviru razpisne dokumentacije.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila, v
nasprotnem primeru bo morala biti pogodba podpisana
s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko
overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki,
glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah.
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4. Rok sklenitve pogodbe je do 60 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem
spodbud so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku
o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen
na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o
odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v
določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko
odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12.
2023 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno s Pravilnikom
o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki
je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevkov za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje
pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem. Črpanje
mora biti izvedeno pred zapadlostjo prvega obroka.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o
odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2025 in skupno
ne sme trajati več kot 3 leta. Hkrati projekt ne sme biti
zaključen pred oddajo vloge na javni razpis.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu ter pridobitev vseh dovoljenj
(uporabnega dovoljenja ali drugega ustreznega dovoljenja oziroma vključitev strojev ali opreme v uporabo),
zagotovljeno izvajanje procesa ali storitve ter izkazani in
s kazalniki ovrednoteni cilji projekta.
3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca
(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s
prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava
vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– vsak vlagatelj mora predložiti opis projekta,
izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije oziroma elektronskega prijavnega obrazca,
– za vrednost projekta nad 100.001,00 EUR (z
DDV) mora vlagatelj predložiti tudi poslovni načrt, ki
mora vsebovati opredelitev dejavnosti, opis in lokacijo
projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena
konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski
plan projekta, vpliv projekta na okolje), finančne vire za
izvedbo projekta, ter finančno projekcijo poslovanja investitorja po zaključku projekta. Projekcija mora biti izdelana najmanj za obdobje petih let po zaključku projekta.
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so
odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso
obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi
točke.
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3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni
del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije
»e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno
z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času
uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel.
01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma
do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma
po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk,
po sledečih kriterijih
– regionalni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– trajnostni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– finančna ocena projekta oziroma vlagatelja.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za
obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo
imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada
k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni
dan po izteku roka za oddajo vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem
redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko
glede na datum dospelosti, do porabe sredstev.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za
dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge preko spletne aplikacije.
3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko spletne
aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v spletni
aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopolnitev v
spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja poziva
za dopolnitev.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada
v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
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2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje
dopolnitev.
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede
popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in opis projekta oziroma poslovni načrt, sicer se vloga zavrže kot
nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi
sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število
točk.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali
več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk,
bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Razvitost obmejne problemske občine projekta dosegla višje število
točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z
žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V
kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini,
bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še
razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj
strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno
500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v vrednosti nad
500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja soglašati tudi Nadzorni sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v
roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo
biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 3301-1/2022-SRRS-12

Ob-2527/22

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju
Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE),
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis
SV 174/22 z dne 24. 3. 2022), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in
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dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega
in finančnega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 z dne
16. 2. 2022, Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti
občin 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21), Koeficienta razvitosti občin za leto 2022 in 2023, Zakona o
Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS,
št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS,
št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju
ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 in
št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1, št. 414 z dne 9. 12. 2020,
str. 15, v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske
izjeme) objavlja
javni razpis
za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč;
A – AGRO ZEMLJA
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 3.000.000 EUR, kot
sledi v nadaljevanju
Iz
Znesek v
Oblika
postavke
EUR
sredstev
za leto
3.000.000

2022

Vir sredstev

Slovenski
Namensko regionalno
Posojilo
premoženje razvojni
sklad

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu
in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki
ustreza naslednjemu ukrepu:
– trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri,
– povečanje samooskrbe s hrano.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
so sledeča:
– povabilo k oddaji vloge,
– seznam prilog,
– predlogo opisa projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno
z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/
Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.
2. Razpisni pogoji
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge.
Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge,
pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo
vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo
povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad
odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan
vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne
pogodbe.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
4. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in
zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta,
takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
5. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
6. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba-kmet,
mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), ki ni starejši od treh mesecev od datuma
oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z opisanimi
nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri
čemer se upošteva enoletni promet – vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge
in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali
stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev,
v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor
vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi
prihodke članov kmetijskega gospodarstva, mora tudi
zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila kot so
zahtevana za vlagatelja.
7. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
8. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v
lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj
za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega
vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta,
kar mora priložiti ob oddaji vloge.
9. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v
višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni
subjekt in je zavezanec mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta
namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila
vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
10. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
11. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada,
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni
upravičen do spodbude.
12. Skupna višina zadolženosti vlagatelja in z njim
povezanih oseb do Sklada ne sme presegati 5,00 %
vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša
121.877.167,10 EUR na dan 31. 12. 2021.
13. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
14. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti
pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor
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navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da
za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
15. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da
je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 %
povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z
vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo
sorodniki prvega in drugega dednega reda in tudi lastniki
pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem sorodstveno
povezana (do vključno drugega dednega reda).
16. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
17. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku
finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v
stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16
– odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl.
US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
18. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.
19. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko
podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Kmetijska uredba za
skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v
postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje
neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.
20. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji in projekti, ki ne upoštevajo načela »Do No Significant Harm«
(DNSH), določenim v Obvestilu Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v
skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje
in odpornost, in sicer kadar škodujejo:
– blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost
vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov,
– prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost vodi do povečanega škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
– trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov,
kadar dejavnost škoduje dobremu stanju ali dobremu
ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu
stanju morskih voda;
– krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar dejavnost
vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov
ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do
znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja
odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;
– preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja,
kadar dejavnost vodi do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;
– varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost bistveno škodljiva za dobro
stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje
ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v
interesu Evropske unije.
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21. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko
zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.2 – Primarna kmetijska pridelava – izven pravil državne pomoči
Pogoji po podprogramu
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
2. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
3. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in
nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja
varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi
mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi
Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še
pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni
navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo
zadevnega naložbenega projekta.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v
Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot:
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu
kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja
– Mikro
– Mala
– Srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 02 Gozdarstvo.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I
seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske
unije.
Neupravičene dejavnosti
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
– 01.7 Lovstvo.
2.2.4 Upravičeno območje projektov
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti
Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2021.
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2.2.6 Stroški
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar
se ne všteva DDV.
Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta so lahko:
Nakup kmetijskih zemljišč, praviloma na celotnem
lastniškem deležu,
Nakup gozdnih zemljišč, praviloma na celotnem
lastniškem deležu.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov
Najnižja
zaprošena
višina
posojila
je
10.000,00 EUR, najvišja pa 150.000,00 EUR. Za vlagatelje s kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva
večjo od 3,00 je lahko najvišja višina zaprošenega posojila 250.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je
10.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera je lahko:
– fiksna od 0,90 % letno naprej in je odvisna od
Skladove ocene ali
– spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50 % naprej, ki je odvisen od Skladove ocene.
Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere. Obrestna mera pri posojilu mora biti višja od
referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj
uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Glavnica posojila se vrača mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev z vključenim moratorijem do 24 mesecev.
– Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku
projekta.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo
vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj
kot 24 mesecev.
2.2.9 Cilji projekta
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V
primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo
izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Trajnostno gospodarjenje z naravnimi
viri:
– povečanje obsega kmetijskih zemljišč;
– povečanje obsega gozdnih zemljišč;
– za ukrep Povečanje samooskrbe s hrano:
– povečanje obsega njiv;
– povečanje obsega trajnih nasadov.
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada
(v nadaljevanju ocena). V kolikor bo Sklad pri pregledu
ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do
Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
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2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna.
Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v
Razpisni dokumentaciji; Navodila za zavarovanje – Oblike zavarovanja, kjer so tabelarično prikazane, skupaj z
omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, izjema je
le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.
Možne oblike zavarovanja spodbud so:
– zastava nepremičnin – predmet projekta in vpis
na 1. hipotekarno mesto,
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih
zavarovanja, ki so objavljena v okviru razpisne dokumentacije.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila, v
nasprotnem primeru bo morala biti pogodba podpisana
s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko
overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki,
glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 60 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem
spodbud so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku
o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen
na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o
odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v
določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko
odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6.
2023 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno s Pravilnikom
o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki
je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevkov za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje
pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem. Črpanje
mora biti izvedeno pred zapadlostjo prvega obroka.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o
odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024.
2. Za zaključek projekta se šteje vzpostavitev dejanske rabe zemljišč.
3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
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4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca
(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s
prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava
vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– opis projekta,
– kupoprodajna pogodba,
– odločba o pravnem poslu, s potrdilom o pravnomočnosti, ki ga lahko vlagatelj izkaže najkasneje v
dopolnitvi vloge.
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so
odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso
obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi
točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni
del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije
»e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno
z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času
uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel.
01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma
do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma
po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk,
po sledečih kriterijih
– regionalni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– trajnostni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– finančna ocena projekta oziroma vlagatelja.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 25 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za
obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo
imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada
k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava
Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
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2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni
dan po izteku roka za oddajo vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem
redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko
glede na datum dospelosti, do porabe sredstev.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8. dni od odpiranja vloge posreduje poziv
za dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge preko spletne aplikacije.
3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko spletne aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v
spletni aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopolnitev v spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za
opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja
poziva za dopolnitev.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko
aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov
Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje
dopolnitev.
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede
popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati
ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi
sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število
točk.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali
več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk,
bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Razvitost obmejne problemske občine projekta dosegla višje število
točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z
žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V
kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini,
bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še
razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj
strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o
ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v
roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Lju-
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bljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje
vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti
predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-2485/22
Na podlagi Pravilnika o koprodukcijskem sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih
del (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Radiotelevizija
Slovenija naslednjo informacijo o objavi
javnega razpisa
RTV Slovenija za koprodukcijsko sodelovanje pri
realizaciji izobraževalno dokumentarnih filmov
(dolžine 25 minut) 2022-3
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni
razpis za koprodukcijsko sodelovanje pri realizaciji 4 izobraževalno dokumentarnih filmov v trajanju 25 minut
na posamezni film 2022-3 z dnem 10. 6. 2022 odprt za
prijave do vključno dne 10. 9. 2022. Javni razpis je z vso
pripadajočo dokumentacijo objavljen na spletnem mestu
RTV SLO MMC: http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.
Radiotelevizija Slovenija
Ob-2482/22
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15),
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2022 (Uradni list RS, št. 205/21) in sklepa župana
št. 430-31/2022 Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih
prireditev ob občinskem prazniku v letu 2022
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe spremljajočih prireditev v počastitev
praznika Občine Zagorje ob Savi, in sicer naslednjih:
– 17. tek in pohod po zagorski dolini,
– Kolesarski vzpon na Zasavsko Sv. goro,
– Spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini,
– Perkmandelc vabi v svojo deželo,
– Mlada zagorska noč,
– 6. pohod po rudarski pohodni in učni poti,
– Državno prvenstvo v startu sankanja 17. pokal
zagorske doline, memorial Aleša Pociecha,
– 20. Pozničev memorial,
– 20. obletnica »Golden Rancha«,
– Ribiško tekmovanje za pokal Občine Zagorje ob
Savi,
– 7. Kotredež trail – Zagorska dolina,
– 90. letnica NK Svoboda Kisovec,
– 60. letnica Strelskega društva Kisovec,
– Prijateljski mednarodni turnir za članice Rokometnega ženskega kluba Zagorje.
Na razpisu lahko kandidirajo društva, zveze, ki imajo sedež na območju Občine Zagorje ob Savi. Izvedba
razpisanih prireditev obsega celoten organizacijsko tehnični del in programski del.
II. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in
izvedbo posamezne razpisane prireditve.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila:
– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– tradicionalne prireditve,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu
podobnih prireditev,
– prijavitelj mora na vseh promocijskih materialih
prireditev objaviti grb ali logotip Občine ter navesti, da je
izvedbo prireditve sofinancirala Občina Zagorje ob Savi.
Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili o
porabi sofinanciranih sredstev.
III. Okvirna višina sofinanciranih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
sofinanciranje razpisanih prireditev znaša skupno
32.000,00 EUR.
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja posamezne prireditve bo izvajalcu posamezne prireditve
zagotovljen v dveh delih, in sicer:
– prvi del v višini 80 % sredstev 7 dni pred prireditvijo;
– drugi del v višini 20 % sredstev pa po izvedbi prireditve, in sicer 30 dan po prejemu popolnega končnega vsebinskega in finančnega poročila, ki mu bodo priložena dokazila o upravičenosti sofinanciranih sredstev.
Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve v kolikor je občina lastnik,
– oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku v
medijih in drugo reklamiranje.
IV. Rok za predložitev ponudb
Prijave morajo biti predložene najkasneje do 8. 7.
2022, do 10. ure. Prijave lahko oddate v sprejemi pisarni občinske uprave ali pošljete po pošti. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge.
Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo
zavržene.
Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz
razpisne dokumentacije ter predložene v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne
odpiraj – JR – Prireditve ob občinskem prazniku 2022«,
na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj
naziv/ime in sedež/naslov.
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan bo vse prispele prijave odprla in obravnavala 11. 7. 2022.
V. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča
župan.
VI. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje
ob Savi (I. nadstropje) ali na spletni strani www.zagorje.
si vse dodatne informacije pa vsak delovni dan na tel.
03/56-55-720. S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega
razpisa.
Občina Zagorje ob Savi
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list
RS, št. 194/21) in Pravilnika za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 36/21) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
v Občini Sevnica v letu 2022
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so obnove sakralnih
stavb, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica
razglašene za kulturne spomenike.
Upravičeni stroški so stroški investicijskih posegov
pri vzdrževanju ter obnovi kulturnega spomenika, in
sicer:
– stroški projektne dokumentacije in konservatorskega načrta,
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
– konservatorsko-restavratorski posegi.
3. Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali
upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena,
ki leži na območju Občine Sevnica. Upravljavci morajo priložiti uradno dokazilo oziroma pisno soglasje
lastnika kulturnega spomenika, da se dovoljuje investicijski poseg pri vzdrževanju in obnovi kulturnega
spomenika.
Prijavitelji, ki kandidirajo za proračunska sredstva
na razpisu za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih
razpisih Občine Sevnica.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13) razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine
Sevnica,
– uradno dokazilo o lastništvu ali upravljanju kulturnega spomenika in/ali njemu pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta,
– pridobljena ustrezna dokumentacija s strani
pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (kulturnovarstveni pogoji, kulturnovarstveno soglasje),
– pridobljeno gradbeno dovoljenje, če je za predvideno investicijo potrebno,
– zagotovitev lastnih finančnih sredstev in/ali drugih
virov financiranja (npr. Ministrstva za kulturo) v višini
najmanj 50 % stroškov obnove,
– pridobljena predračunska vrednost predvidene
investicije s popisom del, pripravljena s strani gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih
dejavnosti,
– pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sevnica iz predhodnih javnih razpisov, če je upravičenec na njih sodeloval,
– izpolnjevanje drugih morebitnih pogojev, določenih z vsakoletnim razpisom.
5. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih
sredstev:
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Stanje objekta:
Objekt je v zelo slabem stanju (objektu
grozi porušitev, potrebna
je rekonstrukcija celote ali posameznih
delov, za katerega
je potrebno pridobiti mnenje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine)
Objekt je v slabem stanju (potrebna so
konservatorsko-restavratorska dela)
Objekt je v solidnem stanju (potrebno
je redno investicijsko vzdrževanje)
Vrednost izvedbenih del projekta:
Vrednost izvedbenih del projekta
do 10.000 EUR
Vrednost izvedbenih del projekta
nad 10.000 EUR do 20.000 EUR
Vrednost izvedbenih del projekta
nad 20.000 EUR
Višina zagotovljenih lastnih sredstev:
Višina zagotovljenih lastnih sredstev
do 50 %
Višina zagotovljenih lastnih sredstev
do 65 %
Višina zagotovljenih lastnih sredstev
do 75 %
Višina zagotovljenih lastnih sredstev
do 85 %
Pomen objekta z vidika kulturne
dediščine:
Kulturni spomenik lokalnega pomena
je tudi vrednota državnega pomena
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6. Delež sofinanciranja
Vloge, prispele na javni razpis, se na podlagi meril
ovrednotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za
sofinanciranje obnov kulturnih spomenikov in od števila
točk, ki jih dosežejo upravičenci, pri čemer je vrednost
sofinanciranja do 50 % celotne vrednosti obnove z DDV.
Znesek sofinanciranja posamezne obnove kulturnega spomenika se določi tako, da se število točk, ki jih
posamezni upravičenec prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Slednja se izračuna tako, da se
skupni znesek, ki je namenjen za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov, deli s številom točk vseh obnov,
izbranih za sofinanciranje.
V primeru, da je investicija izvedena v nižji vrednosti, kot je znašala predračunska vrednost, se vrednost
dodeljenih sredstev sorazmerno zniža.
7. Okvirna vrednost razpisa: višina sredstev, ki je
namenjena za obnovo kulturnih spomenikov na podlagi
tega razpisa je 33.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2022.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko
po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 15. 7. 2022.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 15. 7.
2022) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni
Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Sofinanciranje
obnove kulturnih spomenikov za leto 2022« na prednji
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strani ter obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja
ali opremljena z obrazcem za odpremo kuverte. Prijave, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s
sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo
vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo
pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Vlogo mora pošiljatelj
dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če
pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo
vloga s sklepom zavržena.
10. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev:
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna
po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
11. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju investicije.
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.
12. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
10. 6. 2022 do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si).
Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
13. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, tel. 07/8161-262 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica
Št. 610-000/2022-201

Ob-2495/22

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16
in 61/17), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 16/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) in Pravilnika o sofinanciranju programov
kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 30/07 – v nadaljevanju: pravilnika)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2022, v okvirni višini 54.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov, ki so v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov, ki jih bodo
izvajalci izvedli v letu 2022.
3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti
spadajo spodbujanje dejavnosti kulturnih društev, skupin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za
izobraževanje potrebnih kadrov.
Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov,
v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
3.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Iz sredstev občinskega proračuna se financira
osnovno delovanje, kritje materialnih stroškov poslovanja.
3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, založniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura,
promocija knjig, branja in avtorjev, literarni večeri, mednarodna dejavnost in promocija.
3.4. Lastna kulturna ustvarjalnost
V javni interes kulturne dejavnosti spada področje
kulture, ki zajema različne oblike, prakse in izraze kulturne ustvarjalnosti, kulturno umetnost, eksperimentalne in raziskovalne kulturne prakse ter sodobno kulturo.
Daje se spodbuda avtorski ustvarjalnosti in je spodbuda
projektom z jasnim umetniškim konceptom avtorja, ki bistveno prispevajo k raznolikosti kulturnega izraza. V tem
okviru mora avtor izvesti lasten avtorski proces nastajanja nove ali nadgrajene produkcijske forme. Spodbuja
se usmerjanje samozaposlenih v kulturi. Prednostno
točkovanje se bo določilo z javnim razpisom.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1. Programi ljubiteljske kulture, delovanje zveze
kulturnih društev ter knjiga – izdajateljska dejavnost:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa,
pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju
Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa registrirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom
o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavodov in ustanov,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da enkrat letno izvedejo samostojni koncert, predstavo, prireditev …
4.2. Lastna kulturna ustvarjalnost
Na razpisu lahko sodelujejo javni in drugi zavodi,
zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z lastno
kulturno ustvarjalnostjo ob pogoju, da:
– delujejo in izvajajo programe na območju Občine
Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj eno leto registrirane in delujejo na
področju lastne kulturne ustvarjalnosti,
– imajo izkušnje z lastno kulturno ustvarjalnostjo,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
– za prijavljen program imajo izdelano natančno
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen največ 20 % delež sredstev pridobljenih iz drugih virov,
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v
letu 2022,
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– isti projekt prijavlja le en prijavitelj,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov,
– Občina Ravne na Koroškem bo podprla največ
3 projekte z najmanj 80 % sofinanciranjem, ki bodo dosegli največ točk,
– imajo strokovno izobrazbo na področju, na katerem delujejo.
4.3. Izobraževanje mladih na področju kulture –
šole kulture
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije,
zadruge ter druge pravne osebe, ki si za svoje delovanje
želijo pridobiti mlade ob pogoju, da:
– delujejo in izvajajo programe na območju Občine
Ravne na Koroškem,
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– mladi opravijo tečaj ter pridobijo znanje za izvajanje določene kulturne dejavnosti (petje, likovna dejavnost, uprizoritvena dejavnost …),
– po pridobljenem znanju v društvu oziroma organizaciji delujejo določen čas,
– tečaj oziroma seminar izvede za to usposobljen
predavatelj ter po opravljenem tečaju udeležencu podeli
ustrezno listino,
– izobraževanja ni možno izvajati v okviru javnih zavodov in da ti programi oziroma dejavnosti niso
sofinancirani/e z javnimi sredstvi,
– Občina Ravne na Koroškem bo podprla največ
dve šoli kulture, ki bosta dosegli največ točk.
V primeru ne prijave na razpisana sredstva se ta
lahko dodelijo programom pod točko 3.1. Programi ljubiteljske kulture.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za
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sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan
Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa, znaša 54.000 €:
– programi ljubiteljske kulture – 39.000 €,
– delovanje zveze kulturnih društev – 1.000 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.000 €,
– programski stroški za lastno kulturno ustvarjanje
– 8.000 €,
– izobraževanje mladih na področju kulture – šole
kulture – 5.000 €.
V kolikor na katerega od navedenih programov ne
bo prijave, se sredstev s tem javnim razpisom ne razdeli,
sredstva se zadržijo ter se v primeru kasnejših podanih
pobud s strani izvajalcev javni razpis za nerazdeljena
sredstva ponavlja.
6. Merila in kriteriji za izbor
6.1. Programi ljubiteljske kulture ter knjiga – izdajateljska dejavnost
Pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji pravilnika ter merila opredeljena v
prilogi 1 oziroma prilogi 2 pravilnika.
6.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Pri izboru bodo upoštevani stroški, ki so povezani z
osnovnim delovanjem oziroma materialni stroški.
6.3. Lastna kulturna ustvarjalnost
Pomembno je, da je v delo vložen določen ustvarjalni napor in je rezultat intelektualna stvaritev – umetniško delo.
Avtor mora biti fizična oseba in naveden ob avtorskem delu, ki ga je opravil.

Kriterij:

število
možnih točk

1. Reference prijavitelja projekta in soorganizatorjev v obdobju 2017–2021 (aktivnosti in dosežki
prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja in soorganizatorja v strokovni javnosti).

10

2. Ustvarjalni proces avtorskega ustvarjanja:
– Časovnica avtorskega produkcijskega procesa
– Avtorska soudeležba in njihova strokovna kredibilnost.

10

3. Vključenost samozaposlenih sodelujočih ustvarjalcev v projekt:
– več kot trije predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi – 0 točk
– do vključno dva predvidena sodelujoča ustvarjalca v projektu s statusom samozaposlenega
v kulturi – 5 točk
– vsi predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu imajo status samozaposlenega v kulturi – 10 točk.

10

4. Lokalna, državna in mednarodna prepoznavnost:
– Medijska odmevnost.
– Gostovanja.
– Koprodukcije in sodelovanja z lokalnimi, državnimi in tujimi institucijami.

10

5. Vsebinska kakovost projekta:
– jasna začrtanost raziskovanja tematike v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta
– razvoj in nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov
– relevantnost izbrane tematike vsebinska zaokroženost in celovitost projekta.

20

6. Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen projekt

10

7. Dostopnost projekta: izdelanost plana projekta, produkcije oziroma postprodukcije v letu 2022
s poudarkom na časovni in teritorialni razpršenosti izvedbe po regijah v Sloveniji, v zamejstvu in/
ali v tujini, skladnost postprodukcijskega načrta s projektom, promocijski načrt, dostopnost informacij o projektu
predvideno število ponovitev v Sloveniji ali v Sloveniji in tujini (0–20 točk)

20

Stran

1656 /

Št.

81 / 10. 6. 2022

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Kriterij:

število
možnih točk

– 5 ponovitev: 10 točk
– 6–8 ponovitev: 15 točk
– več kot 8 ponovitev: 20 točk
ali
predvideno število ponovitev v tujini (0–10 točk)
– 3 ponovitve: 10 točk
– 4–6 ponovitev: 15 točk
– več kot 6 ponovitev: 20 točk.
8. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti lastne kulturne ustvarjalnosti.
SKUPAJ:

10
100

Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.
a. Izobraževanje mladih na področju kulture – šole
kulture
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Da se program izvaja na podlagi interesa društva oziroma sekcije društva za pridobitev
novih članom, ki bodo najmanj eno leto delovali v društvu.
Da imajo izvajalci ustrezno izobrazbo za izvajanje izobraževanja mladih za področje kulture.
Da izvajanje izobraževanja traja najmanj 20 ur
Da izvajanje izobraževanja traja celo leto.
Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen program izobraževanja.
Program ima navedene jasne cilje.
Pomen in vpliv izobraževalnega programa na razvoj dejavnosti društva oziroma sekcije
(spodbujanje kulturnega razvoja/dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti).
Št. vključenih mladih v izobraževanje
Do 5 članov, občanov Občine Ravne na Koroškem
Do 10 članov, občanov Občine Ravne na Koroškem.
Skupaj
Sredstva za posamezen izvedeni tečaj ali izobraževanje mladih na področju kulture se nakažejo po podanem poročilu o izvedbi, ki mora biti izveden na način,
kot je podan v prijavi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022.
8. Razpisni rok: razpis se prične 10. 6. 2022 in se
zaključi 4. 7. 2022.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 4. 7. 2022 oddati na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – kultura 2022«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-

10
20
10
20
10
10
20
5
10
100

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime
in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne
na Koroškem, tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik
Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge,
odpiranje prispelih ponudb bo 6. 7. 2022 ob 14. uri na
sedežu Občine Ravne na Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o
sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-2511/22
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13, 81/16 in
11/22) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV,
št. 5/16) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2022 (MUV, št. 2/21, 22/21, 29/21, 30/21 in 3/22)
objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor
javni razpis
za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja
podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2022
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2022
v okvirni višini 30.000 EUR, na proračunski postavki
711012 Pomoči de minimis za razvoj kmetijstva.
II. Ukrep v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013
Pomoč za določene naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis.
Upravičene nekmetijske dejavnosti po tem razpisu
so podrobneje določene v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški po ukrepih:
– stroški gradnje ali obnove objekta za določene
nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in
– stroški nakupa nove opreme in naprav za določene nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o registraciji dejavnosti,
– predložitev ustreznega dovoljenja in projektne
dokumentacije za izvedbo investicije, če je s predpisi s
področja gradnje objektov to potrebno,
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– na predlog strokovne komisije fotografijo naložbe
pred in po gradnji/obnovi objekta ali nakupa opreme in
naprav,
– ustrezni poslovni načrt,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v letu 2022,
– račun višji od 200 EUR brez DDV in dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2022 do vključno 15. 9. 2022 ter
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisno dokumentacijo.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do
5.000 EUR za posamezno naložbo oziroma ukrep.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena,
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni
upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru,
da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno v
proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem
deležu po ukrepu.
III. Upravičenci
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani,
ki se ukvarjajo z upravičeno nekmetijsko dejavnostjo
na kmetijskem gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis
po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ob pogojih, da:
– imajo sedež kmetijskega gospodarstva in sedež
dejavnosti na območju občine,
– minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin
v občini,
– so v letu 2022 oddale zbirno vlogo na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
– imajo registrirano upravičeno nekmetijsko dejavnost na kmetiji oziroma bodo predmetno dejavnost registrirali in jo začeli izvajati najkasneje v roku dveh let od
prejema pomoči.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 15. 9. 2022.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti ovojnici opremljeni z izpolnjenim
obrazcem – ovojnica, poslati na naslov Mestna občina
Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge poslane s pošto in poštnim žigom
do vključno 15. 9. 2022. Odpiranje vlog bo najkasneje do
6. 10. 2022. O izidu javnega razpisa bodo upravičenci
do sredstev obveščeni do 30. 11. 2022.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika
»javni razpisi in objave«. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 14, pritličje. Za dodatne
informacije pokličite Petro Klarič, tel. 02/22-01-387 ali
pišete na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si
z navedbo »razpis kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih mest
Ob-2494/22
Svet Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše z enoto vrtec Nova vas, Nova vas 4b, 1385 Nova vas, na podlagi
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja in na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne
28. 2. 2022 ponovno razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.
Predviden pričetek dela bo 1. 11. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
(overjena fotokopija) (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha
mandat po zakonu),
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo
dokazilo o obdobju dela v VIZ), Uradni list RS – Razglasni del, št. 3 z dne 7. 1. 2022, stran 23,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od
30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi
kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet
Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše z enoto vrtec Nova
vas, Nova vas 4b, 1385 Nova vas, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/-ka
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo
iz izbirnega postopka izločena. Kandidati/-ke bodo pisno
obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše
z enoto vrtec Nova vas
Ob-2498/22
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Aleksandra
Mraza razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Aleksandru Mrazu v Celju
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3.,
4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika,
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-2499/22
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Zdravka
Groboljška razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Zdravku Groboljšku v Sevnici
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3.,
4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika,
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-2487/22
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-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (Uradni list RS, št. 35/19, 39/19, 51/21 in
100/21) 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 13.800.000,00 EUR.«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

spremembo
Javnega poziva 91FS-sNESPO21
Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj
ničenergijske stavbe
Javni poziv 91FS-sNESPO21 Finančne spodbude
gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (Uradni
list RS, št. 209/21 in 56/22) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2. točke (»Vir in višina sredstev«) se v
prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za dodeljevanje nepovratnih sredstev
se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe
sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju
2021–2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.220.000,00 EUR.«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2488/22
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-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo
Javnega poziva 90SUB-sNESLS21
Nepovratne finančne spodbude lokalnim
skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe
Javni poziv 90SUB-sNESLS21 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe (Uradni list RS, št. 209/21 in 56/22) se
spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2. točke (»Vir in višina sredstev«) se v
drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu
znaša 15.500.000,00 EUR.«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2489/22
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-poslovanja) 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 finančne
spodbude za nove skupne naložbe večje energijske

Ob-2490/22
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-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo
Javnega poziva 84SUB-EVOB20
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
Javni poziv 84SUB-EVOB20 Nepovratne finančne
spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS,
št. 184/20, 100/21 in 194/21) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.) točke (»2.a) vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 11.500.000,00 EUR.«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2491/22
Na podlagi prvega odstavka 217. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in skladno s
Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5.
2019 (https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo
Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb
občanov 67OB22
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 67OB22 (Uradni list RS, št. 209/21) se v 5.a) točki
(»a). Višina razpisanih sredstev«) spremeni tako, da se
sedaj glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 35 milijonov EUR.«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2492/22
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 nasl.,
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/in-
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formacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja;
v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko
sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, za leto 2022, potrjenega
s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka
47602-12/2022/4 z dne 10. 5. 2022 (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Nepovratne finančne spodbude lokalnim
skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov
energije in večje energijske učinkovitosti stavb
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude lokalnim skupnostim za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na
celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene
nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stavbah na
območju Mestne občine Celje, ki je skladno z Uredbo o
kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15,
66/18 in 44/22 – ZVO-2), Odredbo o razvrstitvi območij,
aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20,
203/21 in 44/22 – ZVO-2) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 67/18, 2/20, 160/20 in 203/21 67/18)
zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z
delci PM10, uvrščena v razred največje obremenjenosti
in ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah, ki so v so/lasti
lokalnih skupnosti.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli
le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo
enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do
K, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2022 do objave zaključka tega
javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega
nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če
ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe
upošteva datum izdaje računa.
Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu so:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu
proti terenu v stavbi,

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v
stavbi,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove
toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v
stavbi,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi.
Nepovratna finančna spodbuda za ukrepe od A do
K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb,
za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali
spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgrajene 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. Če iz odločbe o legalizaciji
objekta oziroma dovoljenja za objekt daljšega obstoja ni
razvidno, da se nanaša na stavbo, zgrajeno pred 1. 7.
2010, mora na poziv Eko sklada vlagatelj v odrejenem
roku o tem predložiti druga dokazila. Če jih ne predloži,
se šteje, da se odločba o legalizaciji oziroma dovoljenje
za objekt daljšega obstoja ne nanaša na objekt, ki je bil
zgrajen pred 1. 7. 2010.
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu
proti terenu v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije
λ/d ≤ 0,230 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba
toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom oziroma fasadnim panelom.
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z
dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/m2K:

Pri izračunu potrebne dodatne debeline nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe
toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega
traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev spodbude. Med obstoječo
toplotno izolacijo ne štejejo zidaki, ometi, toplotno izolacijski ometi, toplotno izolacijske opeke, silikatne opeke,
porobeton in podobni gradbeni materiali.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije, fasadnega sistema oziroma fasadnega panela,
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka
(»cokla«) z zaključnim slojem,

– postavitev gradbenega odra,
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic,
– obdelavo špalet in napušča, če je vgrajena toplotna izolacija,
– nakup in vgradnjo zunanjih okenskih polic.
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne
izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom
v stavbi, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) na novo vgrajene toplotne
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izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu
razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije,
– odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo hidroizolacije, izvedbo novih tlakov brez zaključnih oblog.
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne
izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano
razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d)
nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije
ne upošteva.
V primeru, da bo naložba izvedena iz dveh ali več
slojev toplotnih izolacij različnih toplotnih prevodnosti, se
ustreznost naložbe preveri po enačbi:

V enačbi se upoštevajo le nove toplotne izolacije
(lahko tudi toplotne izolacije strešnih panelov), med katerimi ni prezračevanega sloja.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije,
– nakup in vgradnjo strešnih panelov s toplotno izolacijo, če se debelina toplotne izolacije strešnega panela
upošteva pri izračunu ustreznosti naložbe,
– nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje,
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-
kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve
starih slojev in vgradnjo vseh potrebnih materialov ter
izvedbo celotnega sistema ravne strehe z zaključnimi
plastmi.
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v
stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in
fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi okni s toplotno prehodnostjo
Uw ≤ 1,1 W/(m2K) ter za zamenjavo vhodnih vrat z novimi
s toplotno prehodnostjo Ud ≤ 1,1 W/(m2K).
Za eno ali dvostanovanjske stavbe ali posamezno
stanovanjsko enoto v drugih stavbah, se pravica do
spodbude dodeli za zamenjavo obstoječih oken z novimi
energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z
energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK.
Ustreznost novih oken in vhodnih vrat bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU)
št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje
gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta
89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje
gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu:
ZGPro-1), ustreznost novih lesenih oken, ki bodo vgrajena v eno ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno
stanovanjsko enoto v drugih stavbah pa tudi s poroči-

lom o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom
SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o
izračunu toplotne prehodnosti okna Uw.
Okna in vhodna vrata, ki so predmet naložbe, morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno odprtino, ustrezno
mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti
izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene
okenske police in senčila ter ustrezno zaključene obdelave špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za
načrtovanje in izvedbo vgradnje stavbnega pohištva ter
v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Okna in
vhodna vrata morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja stavbnega pohištva
ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja
pritrdilnih in tesnilnih materialov. Upoštevani bodo le
sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim
tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim,
vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji
strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom
med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za
ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo
neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema
tesnjenja.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken in vhodnih vrat ter
nakup in vgradnjo novih oken in vhodnih vrat,
– nakup in vgradnjo senčil,
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih
polic,
– popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet.
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški
ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih
vrat ter vgradnje dodatnih novih oken.
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne
črpalke za centralno ogrevanje stavbe (toplotne črpalke
za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna
črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr.
zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja
prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot
izhaja iz naslednje tabele:

Tip ogrevalne toplotne črpalke
zrak/voda
voda/voda
slanica (kot npr. zemlja)/voda

Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov
ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
Električna toplotna
Plinska toplotna Sorpcijska toplotna Hibridna toplotna
črpalka
črpalka
črpalka
črpalka
140
110
110
150
200
130
170
130
-
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Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na podlagi 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
označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje
temperature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne
6. 9. 2013, strani 1–82; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013), spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (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 popravkom UL L št. 244
z dne 19. 9. 2015; v nadaljnjem besedilu: Delegirana
uredba Komisije (EU) št. 518/2014).
V primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke, katere 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, mora toplotna črpalka ustrezati zahtevam
Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta
2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno
zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov
(UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136; nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 813/2013) oziroma
mora izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se
dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost toplotne
črpalke.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
na območju Mestne občine Celje s sprejetim Odlokom
o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če
občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na
tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina
zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je
določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško
parcelo natančno.
Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec
oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih
podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri
Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano 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 delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški
ne vključujejo vgradnje drugih elementov ogrevanja in
hlajenja (radiatorji, talno ogrevanje, konvektorji ipd.).
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno
biomaso ali za zamenjavo stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe,
z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Pravica do
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nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in
vgradnjo ene kurilne naprave na lesno biomaso na stanovanje, in sicer za:
– kotel na lesno biomaso, skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju
Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta
glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na
trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100 in
naslednji; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
2015/1189), ki mora izpolnjevati naslednje zahteve, in
sicer da:
– sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju
prostorov ni manjša od 78 %,
– sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju
prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim
polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem,
– sezonske emisije ogljikovega monoksida pri
ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s
samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim
polnjenjem;
– sezonske emisije organskih plinskih mešanic
pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle
s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim
polnjenjem,
– sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri
računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih.
Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo
primerno gorivo. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik vsaj s prostornino zahtevano z Uredbo
Komisije (EU) 2015/1189.
Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.
Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena
na podlagi podatkovne dokumentacije, skladne z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 oziroma z drugim
ustreznim dokazilom.
ali
– peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1185 z dne
24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko
primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno
gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1185), ki bo
priklopljena na centralno ogrevanje in izpolnjuje tudi
naslednje zahteve:
– izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji
ali enak 91,0 %,
– vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 18,0 mg/m3 ter
– vrednost emisij ogljikovega monoksida pa
manjša od 250,0 mg/m3.
Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena
na podlagi podatkovne dokumentacije skladne z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. V primeru vgradnje kotla,
katerega nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, mora
kotel izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se
dokazuje s prilogami, ki izkazujejo njegovo ustreznost.
Ustreznost peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) bo preverjena na podlagi merilnega poročila, skladnega s standardom SIST EN 14785:2006, izdelanega s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011
o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih pro-
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izvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL
L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu:
Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma z drugim ustreznim
dokazilom.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stavbe na območju Mestne občine Celje s
sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more
biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način
ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah
območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Za novo kurilno napravo mora biti s strani dimnikarske službe opravljen prvi pregled nove kurilne naprave.
Nova kurilna naprava mora biti vpisana v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev, ki jo vodi pristojno ministrstvo.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika,
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika,
sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter
opreme za priključitev na centralno ogrevanje.
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev stroški gradnje
stavbe za postavitev kotlovnice in zalogovnika za gorivo
niso upravičen strošek naložbe.
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove
toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo stare
ali za nakup in vgradnjo nove toplotne postaje, ki bo
priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja mora imeti krmilnike z vodenjem temperature 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.
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški
ne vključujejo elementov sekundarnega razvoda (centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema) in ogreval
ter ureditev ali gradnjo novega prostora za toplotno
postajo.
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v
stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali
vakuumskimi sprejemniki sončne energije, za sistem s
toplozračnimi sprejemniki sončne energije in za fotonapetostni 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 nizkonapetostno inštalacijo stavbe in mora izpolnjevati varnostne
zahteve skladno s predpisi o nizkonapetostnih električnih instalacijah, kot tudi zahteve ostalih predpisov, ki
urejajo to področje. Nepovratna finančna spodbuda se
dodeli na osnovi aperturne površine sprejemnika sončne energije oziroma inštalirane nazivne električne moči
fotonapetostnih modulov.
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Aperturna površina sprejemnika sončne energije bo
preverjena na podlagi merilnega poročila, skladnega s
standardi, veljavnimi v času njegove izdaje, oziroma z
drugim ustreznim dokazilom.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije
oziroma fotonapetostnih modulov,
– nakup in vgradnjo hranilnika tople vode in/ali toplotnega zbiralnika,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne
elemente sistema,
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za
rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevalna naprava).
Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene
centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav
z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati
toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije
toplote (ηt) vsaj 70 %. Nobena stanovanjska prezračevalna naprava ne sme presegati specifične vhodne moči
(SPI) 0,45 W/(m3/h).
Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno
prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in
odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in
med seboj sinhronizirane.
Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj
80 %, nestanovanjske prezračevalne naprave z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote pa morajo
dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu)
vsaj 68 %.
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjena na podlagi izjave o skladnosti in v primeru stanovanjske prezračevalne naprave podatkovnega lista
izdelka, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU)
št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive
2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot
z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11.
2014; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma v primeru nestanovanjske prezračevalne naprave z ustrezno dokumentacijo,
ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU)
št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive
2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede
zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih
enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014) oziroma z
drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave.
Če prezračevalna naprava ni zajeta v področju uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014
mora prezračevana naprava ustrezati Uredbi Komisije
(EU) št. 1253/2014 oziroma mora izpolnjevati predpise,
ki urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki
izkazujejo ustreznost naprave.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo prezračevalne naprave,
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka
z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi
elementi,
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– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka
s toploto zemlje ali vode.
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko učinkovitim
sistemom razsvetljave v stavbi.
Upoštevani bodo energijsko učinkoviti sistemi razsvetljave v stavbi izvedeni z LED tehnologijo, pri obnovi
zunanje razsvetljave na stavbi pa izvedeni z modularnimi LED svetili.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– odstranitev starih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave,
– nakup in vgradnjo LED-svetil, LED-svetilk oziroma LED modulov,
– nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko
krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave,
– vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za
svetila in njihovo regulacijo,
– stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave,
– predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove
opreme za spremljanje rabe električne energije.
Nepovratne finančne spodbude ni mogoče dodeliti
za zamenjavo zasilne razsvetljave, klasičnih svetlobnih virov (žarnice z žarilno nitko, halogenske sijalke,
fluorescenčne sijalke itd.) z LED sijalkami, za vgradnjo
LED sistemov v novogradnje, za reklamno razsvetljavo,
za zunanjo razsvetljavo (zunaj območja objekta), za
zamenjavo ali posodobitev obstoječih sistemov LED
razsvetljave, nakup in montaža prilagoditvenih elementov za namestitev razsvetljave (npr. dodatni kovinski in
drugi nosilci itd.) ali če je bila obstoječa razsvetljava že
odstranjena.
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega
obstoječega sistema ogrevanja. Optimizacija sistema
ogrevanja mora biti načrtovana in izvedena na podlagi
projektne dokumentacije za izvedbo ali izračuna, s katerim se zagotavlja hidravlično uravnoteženo delovanje
celotnega sistema ogrevanja stavbe.
Projekt za izvedbo ali izračun za izvedbo mora
vsebovati:
– tehnično poročilo in pregled obstoječega stanja
sistema ogrevanja s popisom dejansko vgrajenih grelnih
teles, obstoječih ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z
vplivnimi parametri delovanja,
– izračun in določitev potrebnih elementov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja s shemo
dvižnih vodov,
– izračun pretoka na radiatorskih termostatskih ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že vgrajenih
ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na novih
radiatorskih termostatskih ventilih izbranega tipa,
– risbe: shema dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja mora vključevati: moč radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih
vodov, pretoke in prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi
dimenzijami in nastavitvami; tlorise nadstropij ogrevanja
– hidravlično uravnoteženje (po potrebi),
– podroben popis materiala in del.
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Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi avtomatsko regulirajo
spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri enocevnih ogrevalnih sistemih,
– nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje,
– nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka
v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri uporabi tehnologije
avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega
tlaka niso potrebni,
– izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s pripravo
poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni potrebna,
– izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema
ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo
rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah
hidravličnega uravnoteženja,
– nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter
vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja,
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega
razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja,
– nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno
regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu
ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno
dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema ogrevanja,
– izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja
glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo regulacijskih ter ostalih ventilov.
2. Vir in višina sredstev ter višina spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona 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.
Višina nepovratnih sredstev znaša 1.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % upravičenih stroškov naložbe z vključenim davkom
na dodano vrednost.
Nepovratna finančna spodbuda, določena na način
kot izhaja iz prejšnjega odstavka, se v skladu s prvim
odstavkom 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem
besedilu: ZTNP-1) poviša za 25 %, če ima vlagatelj sedež ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na
območju iz 9. člena ZTNP-1.
3. Upravičene osebe
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so
lokalne skupnosti, ki so investitorke v naložbe, ki bodo
izvedene v/na stavbah v njihovi so/lasti, s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.
Lastništvo predmetne nepremičnine bo preverjeno
z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo in druge
listine.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je
pravočasna in popolna vloga.
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Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva. 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 vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 100SUB-LS22 in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji objekta oziroma dovoljenja
za objekt daljšega obstoja. 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 parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim stanjem,
– pogodbo, sklenjeno med vlagateljem in drugo
osebo v primeru, ko naložbe ne izvaja lastnik (npr. pogodba o financiranju, energetsko pogodbeništvo ipd.),
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni
ukrep:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu
proti terenu v stavbi
– predračun izvajalca naložbe, ki mora vključevati
popis del, vrsto, oznako, debelino, toplotno prevodnost
(λ) in površino toplotne izolacije, v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade pa mora predračun vsebovati
tudi tip fasadnega sistema oziroma fasadnega panela,
– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z
Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev
za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011 s
popravkom (UL L št. 103/2013; v nadaljnjem besedilu:
Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po ZGPro-1), če podatek o toplotni prevodnosti
(λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu,
– izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU)
št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po
ZGPro-1 in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelana
na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG), v primeru, da kontaktni fasadni
sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si, oziroma izjavo o
lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje
gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 za druge fasadne
sisteme oziroma fasadne panele,
– fotografija dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala, oziroma v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade
fotografije vseh strani stavbe v celoti,
– fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz katere
bo razvidna vrsta in debelina obstoječe toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji
(fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu).
Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije, ki ne bo
odstranjena.
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi
– predračun izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo
toplotne izolacije, ki mora vključevati popis del, vrsto,
oznako, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino
toplotne izolacije,
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z
Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ)
toplotne izolacije ni naveden na predračunu,
– fotografije tal, ki bodo toplotno izolirana.
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C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne
izolacije, ki mora vključevati popis del, vrsto, oznako,
debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne
izolacije,
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z
Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ)
toplotne izolacije ni naveden na predračunu,
– izjava o lastnostih panelnega strešnega elementa, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če se toplotna izolacija strešnega panela upošteva pri izračunu ustreznosti
naložbe,
– fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali
stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je predmet
naložbe.
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v
stavbi
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo oken in
vhodnih vrat, ki mora vključevati popis del, točno oznako ter toplotno prehodnost oken Uw in vhodnih vrat Ud,
njihovo število in površino ter navedbo načina vgradnje,
ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot
je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo
vgradnje stavbnega pohištva,
– izjava o lastnostih za okna in vhodna vrata, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih
proizvodov, ki mora vsebovati tudi vrednost toplotne prehodnosti (Uw oziroma Ud) in poročilo o tipskem preizkusu za lesena okna, ki bodo vgrajena, skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom
o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta
morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi
(ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana
s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, če
leseno okno še ni navedeno na informativnem seznamu,
objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si,
– fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni in
vhodnimi vrati, ki bodo zamenjana, s pripisom postavk,
navedenih na predračunu.
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje 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, spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014
oziroma drugo ustrezno dokazilo, če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si, oziroma za
toplotno črpalko večje moči od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, priloge,
ki izkazujejo ustreznost ogrevalne toplotne črpalke,
– fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna
črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke
(pri toplotni črpalki zrak/voda fotografije lokacij, kamor
bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma
krmilni del toplotne črpalke).
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stavbe
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– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove
kurilne naprave na lesno biomaso, ki mora vključevati
navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako kurilne naprave ter popis del, ki so predmet naložbe,
– za novi kotel na lesno biomaso: podatkovna dokumentacija, skladna z zahtevami Uredbe Komisije (EU)
2015/1189 oziroma drugo ustrezno dokazilo; za peletno
peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin): merilno
poročilo, skladno s standardom SIST EN 14785:2006,
izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011
o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL
L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu:
Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po ZGPro-1 oziroma drugo ustrezno dokazilo,
če vgrajena kurilna naprava na lesno biomaso še ni
navedena na informativnem seznamu, objavljenem na
spletni strani: www.ekosklad.si.,
– fotografija prostora, kamor bo vgrajena kurilna naprava ter fotografija prostora, kamor bo vgrajen toplotni
zbiralnik z označeno lokacijo namestitve nove kurilne
naprave in toplotnega zbiralnika,
– fotografija vgrajenega toplotnega zbiralnika, če je
le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen toplotnega zbiralnika
(npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup ipd.).
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove
toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne
postaje s pripadajočimi inštalacijami,
– fotografija prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja za priklop na daljinsko ogrevanje z označeno
lokacijo namestitve toplotne postaje, oziroma fotografija
toplotne postaje, ki bo zamenjana, in fotografija prostora, kamor bo nameščena nova toplotna postaja, z označeno lokacije namestitve toplotne postaje.
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v
stavbi
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije ali sistemov s fotonapetostnimi
moduli, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto
in točno oznako sprejemnikov sončne energije ter popis
del, ki so predmet naložbe,
– merilno poročilo, skladno s standardi, veljavnimi v
času njegove izdaje, oziroma drugo ustrezno dokazilo,
če sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.
ekosklad.si, oziroma podatki proizvajalca o fotonapetostnem sistemu, iz katerih 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.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
– predračun izvajalca za izvedbo sistema prezračevanja, ki mora vključevati popis del in opreme, število,
vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne
naprave,
– izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije
(EU) št. 1254/2014, če ta ni navedena na informativnem
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seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.
si, oziroma za prezračevalne naprave, ki niso zajete
v področju uporabe Delegirane Uredbe Komisije (EU)
št. 1253/2014 (UL EU, št. L 337/2014), priloge, ki izkazujejo ustreznost prezračevalne naprave,
– fotografije prostora, kamor bo nameščena prezračevalna naprava, z označeno lokacijo namestitve.
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi
– predračun izvajalca, ki se nanaša na zamenjavo
obstoječega sistema razsvetljave, s popisom vgrajenih
LED svetil, LED svetilk oziroma LED modulov in ostale
opreme,
– svetlobno-tehnični izračun, iz katerega morajo biti
razvidni podatki o vrsti in številu obstoječih svetil, svetilk
ali sistemov razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih
novih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave in izboljšav,
kot tudi dejanska moč in število obratovalnih ur starega
in prenovljenega sistema razsvetljave, ter predvidena
letna poraba električne energije novega sistema razsvetljave; kadar je več stavb, je potrebno izdelati svetlobno-
tehnični izračun ločeno za vsako posamezno stavbo,
– podatki proizvajalca o LED svetilih, LED svetilk
ali LED modulov (znamka, komercialna oznaka, tip,
in tehnični podatki, kot so max. moč idr.), ki so lahko
vključeni v predračun ali podani ločeno v podatkovni
dokumentaciji,
– fotografije obstoječega sistema razsvetljave in
vgrajenih svetil,
– če je zamenjava razsvetljave predmet obnove večjega elektro-instalacijskega sistema v stavbi, je potrebno natančno določiti postavke, ki se nanašajo izključno
na zamenjavo razsvetljave.
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi
– predračun izvajalca za izvedbo optimizacije sistema ogrevanja, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter
izvedbo prednastavitve termostatskih ventilov, nakup in
vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje sistema
ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega
tlaka ter hidravlično uravnoteženje celotnega sistema
ogrevanja stavbe, skladno s projektantskim popisom
projekta za izvedbo ali izračunom za optimizacijo sistema ogrevanja,
– projekt za izvedbo ali izračun za optimizacijo sistema ogrevanja,
– fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred
izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov,
obstoječi radiatorski ventili).
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži
overjen prevod.
b) stavba in izvedba naložbe v skladu z veljavno
zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje
proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi
predpisi.
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 legalizacija izvedenih gradenj oziroma v odločbo o domnevi
izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki jo
mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev spodbude. Legalnost gradnje stavbe vlagatelj zagotavlja tudi s podpisom izjave, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisane
pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja.
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V primeru dvoma o legalnosti stavbe oziroma razhajanj med navedbami vlagatelja v Izjavi o legalnosti in
namembnosti in podatki, razvidnimi iz uradnih evidenc
oziroma evidenc Eko sklada, bo Eko sklad vlagatelja
pozval k predložitvi ustrezne upravne odločbe, s katero
se je dovolila gradnja stavbe oziroma njena legalizacija in/ali dodatnih dokazil, ki bodo izkazovala skladnost
gradnje stavbe s predpisi. V primeru ugotovljene neskladnosti vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice
do nepovratne finančne spodbude. Če se neskladnost
ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in izplačilu sredstev, Eko sklad
pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame,
kršitve pa lahko naznani pristojnim organom (npr. gradbeni inšpekciji).
Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta
kulturnovarstveni režim. V primeru dvoma mora vlagatelj
na poziv Eko sklada predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da bo načrtovana naložba oziroma da je izvedena
naložba izvedena skladno s kulturnovarstevnimi 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 kulturnovastvenimi pogoji, ki veljajo na zaščitenem območju.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v
zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo
izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb,
odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so
navedeni v javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri
načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za
energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, ki so javno objavljene (https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/
files/files/uploads/article/smernice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem
upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora v tem
primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da zahteve iz odločbe niso izpolnjene
(npr. naložba ni izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada), in da
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
pravnomočnosti odločbe o odvzemu.
c) izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva in
dokazovanje ustreznosti gradbenih proizvodov, naprav
in opreme, ki so predmet naložbe
Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za
posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom
načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, ki dokazujejo
primernost in ustreznost opreme, dane na trg.
d) prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki
vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne,
obnovljene in rabljene opreme, naprav in gradbenih
proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in
gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko
opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
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f) vpis stavbe v kataster stavb
Stavba, ki je predmet spodbude oziroma v kateri bo
naložba izvedena, mora biti vpisana v kataster stavb.
g) datum zaključka naložbe
Do spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj
upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega
poziva in bo izvedena od 1. 1. 2022 do objave zaključka
tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem
pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na
računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba
v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene
storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka
naložbe šteje datum izdaje računa.
h) izvedba naložbe pod tržnimi pogoji
Material za izvedbo naložbe mora biti kupljen oziroma storitev mora biti naročena pod tržnimi pogoji. V
primeru, ko višina stroška nakupa oziroma naročila znatno presega tržno ceno, Eko sklad kot strošek upošteva
tržno ceno.
i) prepoved odstranitve oziroma odtujitve naložbe,
ki je bila predmet spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in
opreme, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu
nepovratnih sredstev.
j) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote,
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list
RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE). Če je za posamezen
ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem
javnem pozivu, že bila dodeljena nepovratna finančna
spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem
javnem pozivu 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.
k) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko
sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb
lokalnih skupnosti. Pri tem mora naložba izpolnjevati
pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in
predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in
kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane
naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna
finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo
odobrenega kredita Eko sklada.
5. 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
vlagatelju dodeljena pravica do spodbude.
b) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj
predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno
vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpisano s strani vlagatelja,
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– račun/-e izvajalca/-ev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za
celoten obseg naložbe,
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov iz prejšnje alineje,
– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu
proti terenu v stavbi
– fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom
ali sten proti terenu, ki so predmet naložbe (posnetek
merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji),
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije
vseh izoliranih sten in fasad stavbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vidne vse izolirane stene,
ki so bile predmet naložbe.
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi
– fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne
izolacije tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom
ali tal nad zunanjim zrakom, ki so bila predmet naložbe
(posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji),
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije
izoliranih tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom
ali tal nad zunanjim zrakom, ki so bila predmet naložbe.
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
– fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne
izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je bil predmet
naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni
izolaciji),
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije
stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi
ravnih ali poševnih streh, ki je bil predmet naložbe.
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v
stavbi
– fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine
(špalete) na mestu vgradnje novega okna,
– fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni tesnilni in izolacijski materiali, ki zagotavljajo tesnjenje okenske rege med špaleto in okenskim
okvirjem v treh ravneh,
– fotografije vseh novih oken, tako da so ta v celoti
vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
– fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru
vgradnje toplotne črpalke zrak/voda fotografije zunanje
kot tudi notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne
črpalke),
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za
vode v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda, če
le-to ni bilo priloženo že k vlogi.
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stavbe
– pozitivni zapisnik dimnikarske družbe o opravljenem prvem pregledu nove kurilne naprave oziroma drug
dokument, skladen s predpisi, ki urejajo to področje,
– fotografije vgrajene kurilne naprave na lesno biomaso in toplotnega zbiralnika (če je ta vgrajen ali pa je
obvezen glede na določila javnega poziva),
– fotografija napisne tablice z znakom CE v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za
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določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10.
2009), pritrjene na kotlu, skladnem z Uredbo Komisije
(EU) 2015/1189 oziroma za vse ostale kurilne naprave
fotografijo napisne tablice proizvajalca, ki je pritrjena na
kurilni napravi.
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove
toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe
– soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje,
– fotografije vgrajene nove toplotne postaje za
ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode.
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v
stavbi
– fotografijo vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma sistema s fotonapetostnimi moduli.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi
– fotografije vgrajenih prezračevalnih naprav.
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi
– fotografije vgrajenih svetil, sijalk ali sistemov razsvetljave.
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi
– poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega
uravnoteženja,
– poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s spremenljivim pretokom,
– fotografije ključnih delov naložbe optimizacije sistema ogrevanja.
Kot dokazilo o plačilu računov se lahko šteje tudi
kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe
na obroke.
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 na bančni
račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže
na račun vlagatelja.
6. Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša.
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti
odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V
primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za
izplačilo niso izpolnjeni.
7. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
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na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za
stranke, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva
objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Vlagatelji vložijo 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 varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika
mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
9. Postopek obravnave vlog in dokazno breme
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne
določa drugače.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero je izveden
eden ali več z javnim pozivom opredeljenih ukrepov.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge
na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim
odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o
upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 106/10 in
nasl.), ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih 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 dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora
vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži zahtevanih
dodatnih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na
podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj že predložil.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude do 4 let po izplačilu nepovratnih sredstev oziroma do dokončnega poplačila kredita, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije
in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe,
pogodbe, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve
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oziroma odtujitve in oddaje v najem ali zakup predmeta
nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov, vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne
finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj
onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad
pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame,
vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne
finančne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani
pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma
je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih
pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2493/22
Na podlagi 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 nasl.; v nadaljnjem besedilu:
Akt o ustanovitvi), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, št. 0141-7/2009-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni
na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/
predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada),
na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, za leto 2022, potrjenega
skladno s petim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZURE) s strani Vlade Republike
Slovenije s sklepom številka 47602-12/2022/4 z dne
10. 5. 2022, ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1
z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://
www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis) in
Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske
naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb
ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma
zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/II) z
dne 6. 1. 2021, Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 101SUB-EVPO22
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam
za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali
predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki
bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:
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– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e,
L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez
emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila na električni pogon, tako da bo
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1,
N1, L7e ali L6e.
Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju
prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati
emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije
iz prometa za pravne osebe:
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov
državnega proračuna;
– nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja
nevladne organizacije;
– pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico
do odbitka DDV skladno s c) točko 66. člena Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in
nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), to so vozila, ki se
uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov
in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje
programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi
predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti
javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter
osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz
pokojnikov.
Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih
vozil/a na električni pogon ali predelava vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije (v
nadaljnjem besedilu: naložba). Predelava vozila pomeni
nakup sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na
električni pogon, in stroške dela predelave.
Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da skupna vrednost nakupa posameznega novega vozila na električni pogon ali predelave posameznega vozila na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma
najem baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se
kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti in nadgradnjami
vozila ter je razvidna iz vlogi priloženega/ih računa/ov in
(morebitne) pogodbe o najemu baterije.
Nepovratne finančne spodbude bodo vlagateljem
(razen pravnim osebam javnega prava in nevladnim
organizacijam v delu, ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.
Vozila, ki so predmet spodbude, so namenjena
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani
vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi
kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega
prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače), kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10 in nasl.), bodo registrirana in spadajo v eno
izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v osmem
odstavku 1. točke tega javnega poziva.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e
so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in nasl.), skladno
z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17
in nasl.). Kategorija L1e-B je določena v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru
dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60
z dne 2. 3. 2013, str. 52), spremenjene z Uredbo (EU)
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2019/129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013
glede uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali
trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 30 z dne
31. 1. 2019, str. 106) in Uredbo (EU) 2020/1694 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. novembra 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih
ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot
odziv na pandemijo COVID-19 (UL L 381 z dne 13. 11.
2020, str. 4).
Opis kategorij vozil:
M1: vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: vozila za prevoz blaga z največjo maso do
vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije
L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega
400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna
moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega
vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih
vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost
ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna
moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično
nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno
hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega
45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in
katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW
pri elektromotorju.
L1e: lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon
z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega
največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša
≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč
znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih
proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano
za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom,
katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala,
in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja
nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej
navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično
enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili
vozila L1e-A.
Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratne
finančne spodbude.
Vozila, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo
na svinčevi tehnologiji.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter upravičeni stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena ZURE
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
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Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije M1;
– 3.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije N1;
– 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije L7e;
– 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano
na električni pogon, kategorije L6e;
– 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
– 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči
20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.
Nepovratna finančna spodbuda, določena na način
kot izhaja iz prejšnjega odstavka, se v skladu s prvim
odstavkom 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl; v nadaljnjem besedilu ZTNP-1) poviša za 25 %, če ima vlagatelj sedež
ter se bo naložba uporabljala izključno na območju iz
9. člena ZTNP-1.
Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev za prevoz tovora, v kolikor se pomoč dodeli podjetju, ki opravlja cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo.
c) upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški naložbe so:
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon
(najem baterije se šteje za upravičen strošek naložbe);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano
vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do
odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov
državnega proračuna;
– nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja
nevladne organizacije;
– pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico
do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena ZDDV-1, to
so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za
nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah
za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu
z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje
dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega
prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh
sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z
dne 24. 12. 2013, str. 1) spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe
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(EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi
s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3; v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup novega vozila ali predelavo vozila
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
za naložbo v nakup novega vozila ali predelavo vozila,
katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi je
bila opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2021. Pred
1. 11. 2021 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne
spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano.
Vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Naložba mora
vključevati tudi nakup ali najem baterije za obdobje vsaj
2 let. Račun za nakup ali predelavo vozila se mora glasiti
na ime vlagatelja.
Dodatni pogoji za pridobitev nepovratne finančne
spodbude:
– za nakup novega vozila:
– vlagatelj mora biti po prvi registraciji prvi lastnik vozila oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o
finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Iz pogodbe o finančnem lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj
po poteku pogodbe o finančnem lizingu lastnik vozila;
– za predelavo vozila:
– vlagatelj mora biti lastnik vozila pred predelavo
in prvi lastnik po predelavi vozila;
– predelava vozila mora biti izvedena s strani
pravne osebe ali samostojnega podjetnika.
Lastnik in uporabnik vozila bosta preverjana z vpogledom v prometno dovoljenje za vozilo, ki je predmet
spodbude.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma
poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne
finančne spodbude.
Novo vozilo se lahko kupi, zakupi oziroma se vozilo predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji.
Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje
za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi
starega vozila.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo/
nadgradnjo prototipne in rabljene opreme.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva.
Vloga se odda za že izvedeno naložbo.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen
ukrep:
– nakup novega električnega vozila:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude (v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi
kopijo pogodbe o najemu baterije za obdobje vsaj 2 let);
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v
primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem
lizingu za vozilo;
– kopijo registra oziroma evidence osnovnih
sredstev vlagatelja, iz katere je razvidno, da je vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, vpisano v
osnovna sredstva vlagatelja;
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– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je
predmet nepovratne finančne spodbude;
– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopijo/e računa/ov za predelavo vozila, ki je
predmet nepovratne finančne spodbude, ki mora/jo vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela;
– dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.);
– kopijo registra oziroma evidence osnovnih
sredstev vlagatelja, iz katere je razvidno, da je vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, vpisano v
osnovna sredstva vlagatelja;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je
predmet nepovratne finančne spodbude.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad
lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki
so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) datum izvedbe naložbe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje
pogoje tega javnega poziva in je bila izvedena v času od
dne 1. 11. 2021 do dneva objave zaključka tega javnega
poziva v Uradnem listu RS.
Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na računu
ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum
izdaje računa.
č) kandidiranje za nakup ali predelavo več vozil
Vlagatelj lahko z vlogo kandidira za nepovratna
sredstva za največ 20 vozil naenkrat (nakup ali predelava vozil), vlagatelj lahko na tem javnem pozivu odda
več vlog.
d) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
e) omejitve glede dodeljevanja nepovratne finančne
spodbude po pravilu »de minimis« pomoči
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po
tem javnem pozivu veljajo za vlagatelje (razen za pravne
osebe javnega prava in nevladne organizacije v delu,
ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) pravila o
dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za
naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor
jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi
drugega predpisa EU;
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje, ali
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga
pred uporabo uvoženega;
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– vlagateljem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito
in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– vlagateljem v težavah, v skladu s Smernicami
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014)
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS,
št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če
izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– vlagateljem, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi
pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali
socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih
in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena
enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000,00 EUR
(oziroma 100.000,00 EUR pri enotnih podjetjih v cestno
tovornem prometu) v zadnjih treh proračunskih letih.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlagatelja pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z
navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je
v relevantnem obdobju še 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 tvorijo
enotno podjetje.
Vlagatelj, ki se obravnava kot enotno podjetje, pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od
naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej
prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s
strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati
registrirano in v lasti ali zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude (razen, če po
prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu postane vlagatelj,
ki je bil dosedanji prvi uporabnik vozila, lastnik vozila ali
če na podlagi pogodbe o prodaji in povratnem najemu
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vozila vlagatelj, ki je bil prvi lastnik in uporabnik vozila,
ostane le (prvi) uporabnik vozila).
Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal
registracije, da je vozilo odtujil (razen, če na podlagi
pogodbe o prodaji in povratnem najemu vozila vlagatelj,
ki je bil prvi lastnik in uporabnik vozila, ostane le (prvi)
uporabnik vozila) ali da je prekinil pogodbo o finančnem
lizingu (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane vlagatelj, ki je bil dosedanji prvi uporabnik vozila,
lastnik vozila) pred potekom roka iz prejšnjega odstavka,
mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne
finančne spodbude.
Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do
dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v dvoletno
obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik
ves čas lastnik ali prvi zakupnik vozila; razen, če po prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu postane vlagatelj, ki
je bil dosedanji prvi uporabnik vozila, lastnik vozila ali
če na podlagi pogodbe o prodaji in povratnem najemu
vozila vlagatelj, ki je bil prvi lastnik in uporabnik vozila,
ostane le (prvi) uporabnik vozila.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto
identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in
nasl.) in iz sredstev državnega proračuna. Nepovratna
finančna spodbuda ne more biti dodeljena tudi, če je
bila za nakup oziroma predelavo vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko
sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.
h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za
kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb. Pri tem mora
naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev
kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na
voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih
stroškov kreditirane naložbe.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani https://www.ekosklad.si/.
Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo
vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo
pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in
jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih
ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani https://
www.ekosklad.si/, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@
ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur
za stranke.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni
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poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih
z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.
Vloga se po elektronski poti lahko vloži brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika
mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
7. Postopek obravnave vlog
a) postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne
določa drugače.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbo, s katero je izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj pridobi pravico
do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob
upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter
vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim
odstavkom 2. člena in prvo točko 28. člena Zakona o
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 katerih 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 dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora
vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži dodatnih
zahtevanih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči
na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj predložil.
8. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne
spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno
spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne
vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve
vlagatelju. 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 razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na bančni račun vlagatelja.
9. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z do-
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ločili javnega poziva, odločbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje
prepovedi odtujitve, oddaje v najem ali zakup predmeta
nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov
vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude. Če se po izdaji odločbe
ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb
tega javnega poziva, odločbe, ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih
sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor
Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne
finančne spodbude odvzame, vlagatelj pa je dolžan
Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do
vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne
spodbude. Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo
naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vlagateljeva 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 pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 141-0001/2022-202

Ob-2483/22

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in
11/22) in Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 9/2022) Občina Ravne na Koroškem objavlja
javni poziv
za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov
in naprav ter prilagoditev bivalnih prostorov
v letu 2022, v okvirni višini 13.000 €
1. Podatki o naročniku: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.
3. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa
invalidskih pripomočkov in naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov ter za prilagoditev bivalnih prostorov v letu 2022, in sicer za:
A. Klančine in dvigala (ureditve klančin za nemoten
vstop v nepremičnino, notranja in zunanja dvigala, stopniščni elevator)
B. Druge manjše pripomočke (vsi pripomočki za
potrebe invalidov, ki niso financirani s strani ZZZS).
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu
Okvirna višina proračunskih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in
naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v letu
2022, je 13.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
43201461 »Projekt občina po meri invalidov«.
Občina Ravne na Koroškem bo prijavitelju sofinancirala nakup do višine 80 % vrednosti pripomočka

ali naprave za izboljšanje kvalitete življenja invalidov
oziroma za:
A: Klančine in dvigala do največ 5.000 EUR.
B: Druge manjše pripomočke do največ 500 EUR.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi eno investicijo
ali nakup enega invalidskega pripomočka oziroma naprave.
5. Upravičenci do razpoložljivih sredstev
Na javni poziv lahko kandidirajo fizične osebe, ki
imajo odločbo o invalidnosti ali mnenje zdravnika, da
potrebujejo določen pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, gibalno ovirane osebe ali pravne
osebe – nevladne organizacije za svoje člane invalide
in gibalno ovirane osebe. V primeru upravičenosti do
sredstev, se sredstva lahko nakažejo tudi v funkcionalni
obliki izvajalcu storitve.
Gibalno ovirana oseba je:
– Oseba, ki stopnjo invalidnosti izkazuje na podlagi
odločbe ZPIZ-a,
– Oseba, ki za opravljanje vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporablja ortopedski pripomoček (na
podlagi odločbe ZZZS ali potrdila zdravnika specialista),
– Oseba, ki je stara 75 in več let in za opravljanje
vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporablja pripomoček za gibanje,
– Oseba, ki je na podlagi odločbe ZPIZ upravičena
do dodatka za pomoč in postrežbo zaradi gibalne oviranosti ali
– Oseba, ki je na podlagi odločbe CSD upravičena do dodatka za tujo nego in pomoč zaradi gibalne
oviranosti.
6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni poziv lahko kandidirajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Fizične osebe:
– fizične osebe, gibalno ovirane osebe, občani Občine Ravne na Koroškem (imajo stalno prebivališče v
občini), morajo imeti odločbo o invalidnosti ali mnenje
zdravnika, da oseba potrebuje določen invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, za
katero zaproša.
Pravne osebe:
– pravne osebe – nevladne organizacije, ki imajo
sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma nimajo sedeža v občini vendar aktivno
vključujejo občane Občine Ravne na Koroškem, za svoje člane invalide, ki so občani Občine Ravne na Koroškem. Za člane, za katere zaprošajo, morajo k vlogi priložiti invalidsko odločbo z mnenjem zdravnika, da invalid
potrebuje določen invalidski pripomoček ali napravo za
izboljšanje kvalitete življenja, za katero zaproša.
Pogoji za pravne in fizične osebe:
– vloga na javni poziv mora biti oddana na predpisanih obrazcih,
– prijavitelj mora imeti izdelano finančno konstrukcijo in pridobljen predračun oziroma račun za invalidski
pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja
ter zagotovljen najmanj 20 % delež iz lastnih virov ali
sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– finančna konstrukcija mora biti izdelana tako, da
se sredstva sofinanciranja, pridobljena na podlagi tega
javnega razpisa porabijo v letu 2022.
7. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati
najkasneje do 15. 12. 2022, na podlagi pisne izjave in z
dokazili o izvedbi programa.
8. Razpisni rok: javni poziv se začne 10. 6. 2022
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 8.
2022.
9. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti,
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.
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10. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija
obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
11. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega
predlagatelja obvestil o odločitvi najkasneje v 30 dneh
po oddaji popolne vloge. Po dokončnosti izdanih odločb
bodo upravičenci pozvani, da v določenem roku sklenejo
pogodbo, v kateri bodo podrobneje urejene medsebojne
pravice in obveznosti. Če pozvani v roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo za sofinanciranje umaknil.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi
pogodbami.
12. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– prijavni obrazec – vloga,
– vzorec pogodbe,
– zahtevek za izplačilo sredstev in račun,
– končno poročilo o porabi sredstev.
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo
od 10. 6. 2022 dalje na spletni strani Občine Ravne na
Koroškem www.ravne.si oziroma v sprejemni pisarni
občine.
Prijava na razpis mora biti vložena na razpisnih
obrazcih občine z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloga
mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen Prijavni obrazec – Vloga z zahtevanimi prilogami
– parafiran Vzorec pogodbe.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku
predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
13. Način prijave, rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji oddajo osebno v sprejemni
pisarni naročnika ali pošljejo s priporočeno pošto na naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega
poziva.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno
označena.
Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis:
»Javni poziv – sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav v letu 2022 – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih
obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki
bodo nepopolne tudi po roku, določenem za dopolnitev,
bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Občina Ravne na Koroškem lahko javni poziv po
svoji presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev iz proračuna občine.
14. Informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno
dokumentacijo: vse dodatne informacije v zvezi z javnim
pozivom in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na naslovu Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, pri višji svetovalki II,
Darji Čepin, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137,
elektronski naslov: darja.cepin@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
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Objave sodišč
I N 110/2022

Izvršbe
0621 I 17/2022

Os-2411/22

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici z dne 12. 4. 2022, opr. št. 0621 I 17/2022, je
bil dne 18. 5. 2022 v korist upnice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, opravljen rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, to so:
– ID znak: del stavbe 2524-296-1, brez hišne številke, zahodno od objekta Ulica Nikola Tesla 4, sicer z
izobešeno to hišno številko, v naravi pomožni prostor –
skladiščno-garažni objekt, po GURS pomožni kmetijski
del stavbe, v izmeri 40,5 m2,
– ID znak: del stavbe 2524/295-1, stanovanje s
št. dela stavbe 1, v pritličju stavbe številka 295, k.o.
2524-Trnovo, na naslovu Ulica Nikola Tesla 4 v Ilirski
Bistrici, v izmeri 83,20 m2 s pripadajočo kletjo 7,8 m2,
– ID znak: del stavbe 2524–295-4, stanovanje s
št. dela stavbe 4, v prvem nadstropju stavbe številka 295,
k.o. 2524-Trnovo, na naslovu Ulica Nikola Tesla 4 v Ilirski
Bistrici, v izmeri 76,60 m2 s pripadajočo kletjo 7,8 m2,
– ID znak: del stavbe 2524-295-5, stanovanje s
št. dela stavbe 5, v prvem nadstropju stavbe številka 295,
k.o. 2524-Trnovo, na naslovu Ulica Nikola Tesla 4 v Ilirski
Bistrici, v izmeri 76,80 m2 s pripadajočo kletjo 7,8 m2,
– ID znak: del stavbe 2524-295-6, stanovanje s
št. dela stavbe 6, v prvem nadstropju stavbe številka
295, k.o. 2524-Trnovo, na naslovu Ulica Nikola Tesla 4
v Ilirski Bistrici, v izmeri 73,50 m2 s pripadajočo kletjo
7,8 m2,
– ID znak: del stavbe 2524-295-7, stanovanje s
št. dela stavbe 7, v prvem nadstropju stavbe številka
295, k.o. 2524-Trnovo, na naslovu Ulica Nikola Tesla 4
v Ilirski Bistrici, v izmeri 90,50 m2 s pripadajočo kletjo
8,10 m2, ki so last dolžnika do celote.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 5. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
Z 14/2022

Os-2401/22

V zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva
ulica 2, Ljubljana, proti dolžnici Špeli Saje, Ulica Matije
Tomca 1, Domžale, zaradi zavarovanja 8.444,94 EUR.
Dolžnici Špeli Saje, prijavljeni na naslovu Ulica Matije Tomca 1, Domžale, sedaj neznanega prebivališča,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v tem postopku postavi
začasni zastopnik odvetnik Makovec Bojan, Ulica Ivana
Pengova 22, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal
dolžnico, vse dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 5. 2022

Os-2058/22

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodniku Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagateljice Tine Vidmar, Vrbnje 79, Radovljica, EMŠO
3011990505015, zoper nasprotnega udeleženca
Umarja Sajjada Lodhi, neznano prebivališče, EMŠO
2806985500705, zaradi razveze zakonske zveze, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o
nepravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZNP-1),
postavilo nasprotnemu udeležencu Umarju Sajjadu Lodhi-ju, neznano prebivališče, začasno zastopnico Marjeto
Hudovernik, Cesta Staneta Žagarja 12, Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice
nasprotnega udeleženca.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 3. 2022
P 30/2022

Os-2358/22

Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke
Borisa Požeg, Dolenji Leskovec 89, p. Brestanica, ki jo
zastopa odv. Andreja Strnad iz Krškega, zoper toženo
stranko Jakoba Jana, Aškerčeva ulica 1, p. Krško, zaradi ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem,
vsp. 1.500,00 EUR, izven naroka dne 11. maja 2022,
sklenilo:
Toženi stranki Jakobu Janu, se postavi začasni zastopnik odv. Ognjen Paunović iz Brežic, ki bo zastopal
toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 30/2022.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 11. 5. 2022
2769 I 2219/2019

Os-2356/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Ledava, investicije, d.o.o., Cesta v Mestni log 1,
Ljubljana, ki ga zastopa Luka Inkret – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, zoper dolžnika Zvonko Matijaš,
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 10, Trogir, zaradi izterjave 196.049,74 EUR s pp sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mirjana Kožuh, Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, 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 12. 5. 2022
VL 17639/2022

Os-2385/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche
Leasing SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki
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ga zastopa Odvetniška družba Sočan in Bogataj o.p.
d.o.o., Ajdovščina 4 , Ljubljana, proti dolžniku: Panonika,
montaža strojev in naprav, d.o.o., Finžgarjeva ulica 8,
Murska Sobota; Zlatko Györek, nima prebivališča v RS,
ki ga zastopa zak. zast. Andreja Tratnjek – odvetnica,
Lendavska ulica 11, Murska Sobota, zaradi izterjave
125.737,55 EUR, sklenilo:
Drugemu dolžniku Zlatku Györeku se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnika .
Za začasno zastopnico se postavi Andreja Tratnjek,
Lendavska ulica 11, Murska Sobota.
Začasna zastopnica bo zastopala drugega dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2022
VL 81057/2020

Os-2397/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Francka Biščak
Mlakar, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Samirju
Barčić, Kidričeva cesta 1, Velenje, ki ga zastopa zak.
zast. Maja Grebenšek – odvetnica, Prešernova cesta 8,
Velenje, zaradi izterjave 29.204,28 EUR, sklenilo:
Dolžniku Samirju Barčić, Kidričeva cesta 1, Velenje
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Maja Grebenšek, Prešernova 8, Velenje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2022
VL 31456/2022

Os-2484/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Odvetniška pisarna Lipovec in Vidović d.o.o., Blei
weisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Luki Klanjšček,
Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Pečenko
Savo – odvetnik, Miklošičeva cesta 13, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.151,96 EUR, sklenilo:
Dolžniku Luki Klanjšček, Mestni trg 1, Ljubljana se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Pečenko
Savo, Miklošičeva 13, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2022
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Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 26/2022

Os-2312/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojni Ani Domitrovič, nazadnje stanujoča na naslovu
Glavica 12, Bosiljevo, Republika Hrvaška, razglašeni za
mrtvo dne 1. 1. 1957, 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 26. 4. 2022
D 126/2020

Os-2275/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 126/2020 po pok.
Antonu Kreseviču, pok. Antona, Račice 10, 6244 Podgrad, roj. 5.7.1860, ki je bil razglašen za mrtvega in je
bil kot dan njegove smrti določen 6. 7. 1930, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
naslednji oklic neznanim upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v
skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in vložijo
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 Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 5. 2022
D 107/2020

Os-2276/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 107/2020 po pok.
Giori Normi, hčeri Ivana, Via Dante 265 (sedaj Gregorčičeva cesta), 6250 Ilirska Bistrica, rojeni v kraju Cadoneghe (Padova), ki je bila razglašena za mrtvo in je bil kot
dan njene smrti določen 26. 3. 1990, gre za zapuščino
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja naslednji
oklic neznanim upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek
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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 Slovenijo, ki za zapustničine dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 5. 2022
D 627/2018

Os-2410/22

Zapuščinska zadeva po pokojnem Bandi Ivanu,
sinu Josipa, roj. dne 26. 12. 1855, nazadnje stanujočem
Prebeneg 11, Dolina, Italija, ki je bil razglašen za mrtvega z določenim datumom smrti 19. 4. 1936.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve 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 zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 5. 2022
II D 496/2020

Os-2128/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 29. 2. 2020 umrli Zofiji Arnuš, roj. Borovnik, roj. 1. 6. 1929, drž. Republike Slovenije, vdova, nazadnje stan. Ptujska cesta 90, Miklavž na
Dravskem polju, sta se obe dedinji I. dednega reda dedovanju odpovedali, zato so k dedovanju poklicani dediči II. oziroma III. dednega reda, pri čemer pa sodišče ne
razpolaga s podatki o dedičih III. dednega in naslednjih
dedičih II. dednega reda: o potomcih pokojnega zap.
brata Leopolda Borovnika, ki je živel v vzhodni Nemčiji
ter bi naj zapustil tri otroke in o potomcih pokojnega zap.
nečaka Viljema Tašnerja, roj. 16. 12. 1943 (ki je sin pokojne zap. sestre Štefanije Tašner), ki je živel v Avstraliji
in bi naj zapustil sina in hčerko, ki živita Avstraliji.
Sodišče zato poziva potomce zap. brata Leopolda
Borovnika, potomce zap. nečaka Viljema Tašnerja in
morebitne ostale dediče II. dednega reda ter dediče
III. dednega reda (zap. tete in strica oziroma v kolikor
so ti že pokojni, njihove potomce, torej zap. bratrance
in sestrične) 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 6. 4. 2022
I D 1766/2019

Os-2154/22

V zapuščinski zadevi po pokojnem Vladimirju Hojnik, roj. 30. 11. 1948, umrl 28. 9. 2019, državljan RS,
poročen, nazadnje stanujoč Ulica Roberta Kukovca 23,
Maribor, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča,

da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki
na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2022
D 86/2021-22

Os-2320/22

Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski
zadevi po pokojni Jožefi Železnik, rojena 24. 3. 1927,
umrla 13. 11. 2020, stanujoča Stara Bučka 21, Škocjan,
izdaja naslednji oklic neznanim upnikom zapuščine brez
dedičev.
Pozivajo se neznani upniki po pokojni Jožefi Železnik, rojena 24. 3. 1927, umrla 13. 11. 2020, stanujoča
Stara Bučka 21, Škocjan, ki lahko v šestih mesecih od
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku šest mesečnega roka bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republike Slovenija
ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in
zapustničinih obveznostih lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 5. 2022
D 59/2020

Os-1110/22

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je teku zapuščinski postopek po pokojnem Darku Glavica, rojenem
dne 25. 9. 1969, nazadnje stanujočem Ulica Dušana
Kvedra 34a, Šentjur, umrlem dne 1. 3. 2020.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih.
Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o
dedovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapu-
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ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja
zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 10. 1. 2022

Oklici pogrešanih
N 24/2022-9

Os-2315/22

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku
nepravdni postopek predlagajoče stranke Majde Grabar, EMŠO: 0209957505186, Gornji Petrovci 35A, ki jo
zastopa odvetnica Martina Zrinski Gönter, Puconci 79,
Puconci, zoper nasprotnega udeleženca Karla Barber,
nazadnje stanujoč Šulinci 78, Petrovci, sedaj neznanega
bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer odvetnica Simona Horvat, Sodna ulica 1, Murska Sobota.
Karel Barber (v matičnem registru vpisan kot Karol
Barber) se je rodil dne 13. 12. 1889 v Šulincih, materi
Mariji Barber in očetu Adamu Barber. Predlagateljica
je po poizvedovanju pri sosedih in ostalih, ki bi karkoli
vedeli o nasprotnem udeležencu izvedela, da bi se naj
nasprotni udeleženec in tudi njegovo sorodstvo preselilo
iz Slovenijo v Ameriko, vendar ni znano natančno kam.
Od sedaj živečih oseb v kraju Šulinci predlagateljica ni
našla nikogar, ki bi z nasprotnim udeležencem kadarkoli
imel zadnji stik. Nasprotni udeleženec je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik nepremičnin z ID znaki: parcela
16 1636, parcela 16 1640 in parcela 16 1642.
Sodišče v skladu s 126. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) poziva Karla Barberja, da se
javi tukajšnjem sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli
vedeli o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju,
zlasti pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnem sodišču v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sodišče po preteku navedenega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 5. 2022
N 30/2022-6

Os-2316/22

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku nepravdni postopek predlagajoče stranke Majde Grabar,
EMŠO: 0209957505186, Gornji Petrovci 35A, Petrovci, ki jo zastopa odvetnica Martina Zrinski Gönter, Puconci 79, Puconci, zoper nasprotno udeleženko Marijo
Barber, nazadnje stanujoča Šulinci 78, Petrovci, sedaj
neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben
primer odvetnica Simona Horvat, Sodna ulica 1, Murska
Sobota.
Marija Barber se je rodila dne 10. 11. 1903 v Šulincih, materi Lenki roj. Škerlak in očetu Adamu Barber.
Predlagateljica je po poizvedovanju pri sosedih in osta-

Št.

81 / 10. 6. 2022 /

Stran

1679

lih, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki izvedela,
da bi se naj nasprotna udeleženka in tudi njeno sorodstvo preselilo iz Slovenijo v Ameriko, vendar ni znano
natančno kam. Od sedaj živečih oseb v kraju Šulinci
predlagateljica ni našla nikogar, ki bi z nasprotno udeleženko kadarkoli imel zadnji stik. Nasprotna udeleženka
je v zemljiški knjigi vpisana kot solastnica nepremičnin
z ID znaki: parcela 16 1636, parcela 16 1640 in parcela
16 1642.
Sodišče v skladu s 126. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) poziva Marijo Barber, da se javi
tukajšnjem sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki, o njenem življenju, zlasti pa
o njeni smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sodišče po preteku navedenega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 5. 2022
N 6/2022

Os-2336/22

Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog predlagateljev: 1. Dejan Stopar, Bezovica 16, Črni
Kal in 2. Lilijana Stopar, Bezovica 16, Črni Kal, ki ju oba
zastopa Jasna Rajčevič iz Kopra, zoper nasprotno udeleženko Marijo Primožič, roj. Rožnik, nazadnje stanujoča
v Pacugu, Piran - Pirano, nepravdni postopek zaradi
razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešani Mariji Primožič roj. Rožnik (Rosnik) je
znano le to, da naj bi bila rojena 10. 8. 1851 v Bezovici
pri Črnem Kalu in je bila poročena s Primožič Josipom,
rojenim 13. 10. 1850 v Loki. Imela naj bi dva sinova, in
sicer Primožič Josipa roj. 7. 9. 1883 in Primožič Andrea
roj. 18. 12. 1891. Nasprotna udeleženka (pogrešana)
je bila v zemljiško knjigo vpisana kot izključna lastnica nepremičnine parc. št. 1685 k.o. 2615 Loka, in sicer na podlagi sklepa o dedovanju po pokojnem očetu
Rosnik Josipu sinu Andreja imenovanem Pecut opr.
št. IV 71/1888 in na podlagi sklepa o dedovanju po pokojni Rosnik Mariji rojeni Cunja opr. št. Succ. 356/1882.
Njena mati naj bi tako bila Marija Rožnik oziroma Rosnik,
oče pa Josip Rožnik oziroma Rosnik. Iz dopisa Upravne
enote Koper z dne 30. 3. 2022 izhaja, da pogrešane v
mrliški knjigi niso našli vpisane. Iz dopisa Upravne enote
Izola z dne 1. 4. 2022 izhaja, da osebe Marije Primožič
niso našli vpisane v uradnih evidencah MR-RSP. Iz dopisa Upravne enote Piran z dne 5. 4. 2022 izhaja, da ne
razpolagajo s podatkom o smrti pogrešane.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki
bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da to sporočijo Okrajnem sodišču v Piranu
v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 5. 2022
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Preklici
Drugo preklicujejo
AGRO LOGISTIC, d.o.o., Kramarovci 14, Rogašovci, izvod licence št. GE011387/07750/003, za vozilo Iveco, reg. št. MSHI411, veljavnost do 6. 5. 2025.
gnq‑344180
AVTOPREVOZNIŠTVO ALEŠ PETROVIČ, S.P.,
Ljubljanska cesta 17, Borovnica, potrdilo o uspešno
opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 619638, izdano
na ime Aleš Petrovič, izdajatelj Ministrstvo za promet,
leto izdaje 2006. gnp‑344181
AzzzRA, Azra Škrgić s.p., Ljubljanska cesta 60A, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500062206000,
izdano na ime Čedomir Dinić, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gng‑344190
DACAR D.O.O., STRUŽEVO 89, Kranj, izvod licence št. GE012902/05367/014, za vozilo, reg.
št. KR DT 0013, veljavnost do 23. 3. 2027. gnl‑344185
FANIANI SKUPINA d.o.o., Miklošičeva cesta 32,
Ljubljana, izvod licence št. 000868/004, za vozilo MERCEDES BENZ, reg. št. LJ-032-AU, veljavnost do 10. 6.
2025. gnb‑344170
Gorjup Marijan, Mariborska ul. 23, Zgornja Polskava, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 604620, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze,
leto izdaje 1997. gnv‑344175
HABJAN TRANSPORT, d.o.o., Škofja Loka,
Trata 50, Škofja Loka, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500062335000, izdano na ime Ilija Radonjić,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnt‑344177
JATIS D.O.O. LJUBLJANA, IŽANSKA CESTA 339, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500000921003, izdano na ime Tomaž Šteblaj,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnh‑344189
JEREBTRANS D.O.O., Blagovica 23, Blagovica,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500049595000,
izdano na ime Anže Osredkar, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnx‑344173
KOVATRANS, TADEJ KOVAČEVIĆ S.P., METLEČE 34C, Šoštanj, izvod licence št. 015094/001, za vozilo MB Actros, reg. št. CE DK-544, veljavnost do 1. 11.
2022. gnd‑344172
MEROLA STORITVENO PODJETJE D.O.O., Zadobrovška cesta 10, Ljubljana-Polje, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500042198010, izdano na ime Bogdan
Smrekar, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gng‑344165
NIL-TEX d.o.o., Zaloška cesta 155, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012433008, izdano na ime Albin Iljazagić, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gno‑344182
NOVAK TRANSPORT D.O.O., Tržaška cesta 133, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500029589004, izdano na ime Mladen Lukić,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnz‑344171
P2P TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana, izvod licence št. O0344446/011, za vozilo MAN,
reg. št. LJ 11 CUV, veljavnost do 10. 6. 2025. gnf‑344166
P2P TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 27,
Ljubljana, izvod licence št. O0344440/005, za vozilo
MAN, reg. št. LJ P2P 88, veljavnost do 10. 6. 2025.
gne‑344167
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P2P TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana, izvod licence št. O0344437/002, za vozilo MERCEDES BENZ, reg. št. LJ P2P 66, veljavnost do 10. 6.
2025. gnd‑344168
P2P TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana, izvod licence št. O0344436/001, za vozilo MERCEDES BENZ, reg. št. LJ P2P 11, veljavnost do 10. 6.
2025. gnc‑344169
Rink Jure, Tomanova pot 9, Moravče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500056238000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnk‑344186
S-LINE D.O.O., Celovška cesta 69B, Ljubljana,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036803003,
izdano na ime Dejan Ranđić, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnr‑344179
SENANI D.O.O., Kamna gora 11A, Frankolovo, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 602174, izdano na ime Tomaž Šuster, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 1997. gni‑344188
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5,
Celje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 132369/2022, izdano na ime Bradić Zorica, izdajatelj Splošna bolnišnica Celje, leto izdaje 2022. gns‑344178
TAURUS TRANSPORT d.o.o., Moste 43F, Komenda, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026018001,
izdano na ime Boris Hribar, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnu‑344176
TRANS KEGGLI D.O.O., Vipavska cesta 4F, Ajdovščina, izvod licence št. GE011109/08637/002, za vozilo
RENAULT MASTER, reg. št. GO FE 787. gnn‑344183
TRANSPORT FINEC d.o.o., Taborska cesta 32A,
Grosuplje, izvod licence št. 017481/044, za vozilo MERCEDES-BENZ, reg. št. LJ 43-NFV, veljavnost do 26. 3.
2026. gnf‑344191
UB PROJEKT D.O.O., KAPLJA VAS 47, Prebold,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500042580001,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnm‑344184
VIDIC SREČKO S.P., Bruhanja vas 31, Videm-Dobrepolje, licenco št. 00334079, za vozilo M.A.N, reg.
št. LJ AT-582, veljavnost do 12. 10. 2022. gnw‑344174
Žbul Evica, Pot v Bitnje 43, Kranj, izkaznico vojnega veterana, št. 17200-0103/98-005, izdajatelj RS UE
Kranj. gnj‑344187
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Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Drugo preklicujejo
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