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Javni razpisi
Št. 66/2012
Ob-2074/12
Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport (v nadaljevanju: MIZKŠ) na
podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij s pričetkom
v šolskem letu 2012/2013
za dodiplomske študije v tujini
za ustvarjalce in poustvarjalce
na področju umetnosti
(razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so štipendije (s sofinanciranjem šolnine) na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne
umetnosti in AV kulture za dodiplomski študij
v tujini z javno veljavnostjo.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki se izobražujejo na dodiplomskem
študiju v tujini in delujejo kot ustvarjalci in
poustvarjalci na področjih umetnosti. Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati
za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci, so:
glasbene, intermedijske, uprizoritvene, vizualne umetnosti, arhitektura, oblikovanje
in fotografija ter AV kultura.
Štipendije in deleži šolnin za se dodelijo
do konca ene stopnje študija (za največ
5 let). Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MIZKŠ za sofinanciranje v šolskem letu 2012/2013, na tem razpisu ne
morejo ponovno kandidirati. Tudi drugi štipendisti MIZKŠ, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih obveznosti iz preteklih let oziroma
v skladu pogodbo še niso izpolnili pogodbenega določila o zaključku študija, lahko
dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod
pogojem, da izpolnijo obveznosti zaključka
študija, za katerega so prejemali štipendijo

in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 23. 7. 2012. V primeru, da do tega
datuma ne predložijo ustreznega dokazila,
se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.
Študent ne sme v času štipendiranja
MIZKŠ istočasno prejemati druge štipendije
iz državnega ali občinskih proračunov RS,
prav tako ne delovne štipendije.
V času prejemanja štipendije morajo
imeti kandidati status študenta za polni študijski čas in torej niso v delovnem razmerju,
oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in niso upokojeni. Študent za
polni študijski čas je oseba, katere primarna
dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent).
Predvidoma je višina mesečne štipendije
651,00 EUR. Ministrstvo lahko krije študentu
delež šolnine do največ 50 % oziroma do
največ 2.000,00 EUR ali v okviru finančnih
zmožnosti ministrstva. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena v prijavi, ter da so priložene ustrezne
priloge (ki izkazujejo višino šolnine) in da
ne vključuje drugih stroškov. Če ustreznih
prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec
v polju za šolnino, se šteje, da prošnja za
šolnino ni bila vložena. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor
traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine,
stroškov nastanitve, članstva v organizacijah, literature in morebitnih drugih stroškov.
V primeru nakazila šolnine na račun štipendista, je treba dokazilo o plačilu predložiti
najkasneje do 20. 10. 2012 (izjemoma 1. 3.
2013, če se študij prične v spomladanskem
semestru), v nasprotnem primeru pravica
do morebitnega odobrenega deleža šolnine
zapade.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji. V primeru, da
vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah, bodo take
vloge zavržene.
Kandidati, ki se prijavljajo za štipendije ali ki ustrezajo profilom za razpis JPR-ŠTIP-2012 (podiplomski študiji) se na ta
razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji.

Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali
v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko
časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo
o tem predložili ustrezna dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 25 let (letnica rojstva 1987) oziroma 21 let za prijave
pod točko 3.2.
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane
štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), katere povprečna ocena
ni nižja od 3,0.
Kandidat mora do izteka razpisnega
roka predložiti dokazilo o opravljeni maturi in
ocene mature ter izračun povprečne ocene.
V primeru, da bo kandidat maturo opravljal
spomladi 2012 pa predloži povprečje ocen
zadnjega zaključenega letnika formalnega
izobraževanja. Pred začetkom prejemanja
štipendije pa morajo kandidati, ki so maturo
opravljali spomladi 2012 predložiti še dokazilo o uspešno opravljeni maturi z ocenami
ter izračun povprečne ocene najkasneje do
23. 7. 2012. Povprečna ocena zadnjega zaključenega letnika formalnega izobraževanja in mature ne sme biti nižja od 3,0. (Če je
kandidat zaključil že višjo stopnjo študija pa
ne sme biti nižja od povprečne ocene 8,0.)
Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 23. 7.
2012 predložil dokazilo o končani stopnji
šolanja in do tega datuma predloži dokazilo
o opravljeni maturi, če ustrezna institucija
dokazila o dokončanju šolanja oziroma mature do izteka razpisnega roka še ni izdala.
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo
in obdelavo osebnih podatkov z namenom
vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa
na spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.
3.1 Kandidat mora torej imeti končano
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja
od končane pete stopnje, končane štiriletne
srednje šole in o tem predložiti dokazilo:
– če se vpisuje na dodiplomski študij:
maturitetno spričevalo oziroma dokazilo
o opravljenem zaključnem izpitu in izpis
ocen z izračunom povprečne ocene (ki ni
nižja od povprečne ocene 3,0), do izteka
razpisnega roka;
– če se vpisuje na dodiplomski študij in
bo maturo opravljal spomladi 2012: vse ocene in izračunano povprečje ocen zadnjega
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zaključenega letnika formalnega izobraževanja (ki ni nižje od povprečne ocene 3,0),
do izteka razpisnega roka. V tem primeru
morajo vsi kandidati predložiti še dokazilo o uspešno opravljeni maturi z ocenami
in izračun povprečne ocene najkasneje do
23. 7. 2012. V primeru, da do tega datuma
ne predložijo ustreznega dokazila s povprečno oceno, ki ni nižja od 3,0, se šteje,
da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba. (Izjemoma, samo v primeru
izkazanega popravljanja negativnih ocen na
maturi, se lahko ta datum podaljša, če kandidat izkaže, da bo opravljal popravljanje
negativnih ocen mature v jesenskem roku
– rezultate popravljanja kandidat priloži najkasneje do 21. septembra 2012. V tem primeru mora kandidat do 23. 7. 2012 izkazati,
da bo opravljal popravljanje negativnih ocen
iz mature v jesenskem roku. V primeru, da
do 23. 7. 2012 ne predloži dokazila o uspehu na maturi in o popravljanju negativnih
ocen, oziroma po popravljanju v jesenskem
roku ne doseže ustreznega uspeha ali do
roka ne predloži dokazila o tem, se šteje,
da gre za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba.)
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
3.2. Ne glede na točko 3.1 se lahko prijavijo izjemno nadarjeni kandidati s področja
glasbe, baleta in plesa, ki v letu 2012 še nimajo oziroma ne bodo zaključili pete izobrazbene stopnje in ki niso starejši od 21 let (šteje
letnica rojstva 1991). Za izjemno nadarjene
kandidate se štejejo posamezniki z izjemnimi rezultati na področju, z nadpovprečnimi
dosežki na svetovni in mednarodni ravni (za
področje glasbe z najvišjimi dosežki v okviru
EMCY oziroma primerljivimi rezultati) in ki
se vpisujejo na dodiplomski študij na javno
veljavnih in referenčnih programih, kjer za
sprejem zadošča samo uspešno opravljena
avdicija oz sprejemni izpit. Dokazilo o uspešno opravljeni avdiciji in sprejemu v študijski program morajo predložiti najkasneje do
konca razpisnega roka oziroma izjemoma
v primeru, če ga institucija še ni izdala do
konca razpisnega roka priložijo vabilo oziroma prijavo na avdicijo in morajo nato najkasneje v roku 7 dni od prejema rezultatov
o tem pisno obvestiti ministrstvo, oziroma
je ne glede na prejšnjo določbo zadnji rok
za oddajo dokazil o opravljeni avdiciji za izjemno nadarjene 30. 9. 2012. Če kandidati
ne bodo najkasneje v 7 dneh po prejetju
oziroma do 30. 9. 2012 predložili dokazila
o uspešno opravljeni avdiciji oz sprejemnem
izpitu se šteje, da gre za vlogo, ki jo je vložila
neupravičena oseba. Prijavitelji za štipendijo
za izjemno nadarjene kandidate s področja
glasbe, baleta in plesa morajo k vlogi predložiti še dokazila o izpolnjevanju pogojev iz te
točke razpisa in izjavo; o upravičenosti vloge
bo nato na podlagi priložene dokumentacije
(vsebinsko) odločala strokovna komisija. Prijavitelji morajo poleg navedenih izpolnjevati
tudi vse druge kriterije in pogoje razpisa ter
priložiti obvezne priloge.
3.3 Za štipendije (s sofinaciranjem šolnin) za študij na področjih umetnosti in AV
kulture za dodiplomski študij v tujini z javno
veljavnostjo (obrazec 1-ŠTIPD) lahko zaprosijo posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju oziroma ne opravljajo samostojne
registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za
zaposlovanje in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji:
1. od povprečne ocene 3,0 oziroma
2. na vseh višjih stopnjah od povprečne ocene brez diplome 8,0;
– ki niso starejši od 25 let (šteje letnica
rojstva 1987) oziroma 21 let (šteje letnica
rojstva 1991), če se prijavljajo pod točko
3.2.;
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za dodiplomski študij z javno veljavnostjo v tujini
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MIZKŠ ne prejemajo drugih štipendij iz državnega ali občinskih proračunov RS, prav tako ne delovne
štipendije MIZKŠ;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni
izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2012/2013 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole
in predložijo dokazilo o končani predhodni
stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavljajo (Izjemoma lahko dokazilo o opravljeni maturi priložijo najkasneje do 23. 7.
2012, če dokazila ustrezna ustanova še ni
izdala / oziroma ki se kot izjemno nadarjeni
(točka 3.2 razpisa) vpisujejo na šolo z javnoveljavnim programom s področja glasbe,
baleta in plesa, kjer za vpis zadostuje samo
opravljena avdicija);
– ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju;
– ki ne ustrezajo profilom in se ne prijavljajo hkrati za razpis JPR-ŠTIP-2012 (podiplomski študij);
– ki bodo po zaključku šolanja delovali
na področjih kulture, opisanih v razpisu.
3.4 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS
(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan
prijave. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem
razlikuje od uradnega načina ocenjevanja
v Republiki Sloveniji, mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen,
ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na
kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
Ocene (pridobljene v RS) na programih, kjer
je ocenjevalni sistem drugačen od uradnega
načina ocenjevanja na srednješolski stopnji
kandidati pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji na naslednji
način: ocena 6 v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10
v oceno 5.

3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano
področje, izmed zaposlenih na ministrstvu,
imenuje minister. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih
dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga, ki ne
bo pravočasna, popolna ali je ne bo vložila
upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom ministra.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo
oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že izdani
dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene
pogodbe (oziroma se v primeru, da kandidat
ne predloži vseh dokazil šteje, da je odstopil
od vloge oziroma bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe).
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za
štipendije s sofinanciranjem šolnin za dodiplomske študije
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na
mednarodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim prispevkom), uvrstitve,
dosežki, strokovna praksa (najvišje možno
število točk je 15 točk),
– medijski odzivi, omembe odmevnost,
prepoznavnost v strokovni javnosti oziroma
kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju,
za katerega se prijavlja (najvišje možno število točk je 5 točk),
– strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je
30 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja, interdisciplinarnost, kreativnost ipd.) (najvišje možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje
možno število točk je 20 točk).
Prednostni kriterij:
– vpis v drugi ali višji letnik študija v letu
2012/2013 ali izjemno nadarjeni študenti
pod točko 3.2. (najvišje možno število točk
je 10 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat z višjo
povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih
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na vpogled v razpisni dokumentaciji. (Najvišje možno število prejetih točk je 100, od
tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk
za prednostni kriterij.)
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96-100 točk), kakovostno (71-95 točk),
ne bo prejemal štipendije v šolskem letu
2012/13 (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se zaradi odstopa ali nepredložitve
dokazil (npr. o končani predhodni stopnji
izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih
kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na
rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati,
ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve
finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste
se dodelijo finančna sredstva po vrstnem
redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število
točk. Če na tem področju ni kandidatov na
rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo
tudi na drugem področju, in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk
ne glede na področje. V primeru, da je več
kandidatov z različnih področij z enakim
številom točk, pa se dodelijo na področju
z najmanj izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR-ŠTIPD-2012 namenjenih
štipendiranju v letu 2012
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2012/2013 znaša
48.000,00 EUR proračunskih sredstev do
konca leta 2012.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in predvidoma do vrednosti, določene
s tem razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012,
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11
in 45/11).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
30. 3. 2012 in se izteče 30. 4. 2012.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorci izjav,
– vzorca ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije za dodiplomski študij v tujini morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 ŠTIPD,
– izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec
2 ŠTIPD,
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,

– potrdilu o vpisu v šolsko leto 2012/2013
oziroma izjavo o potrdilu o vpisu za šolsko
leto 2012/13.
Kandidati so potrdilo dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 20. 10. 2012. Če se študij prične
v spomladanskem semestru, pa najpozneje
do 1. 3. 2013. V tem primeru mora vlogi
priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 20. 10. 2012 oziroma do vključno 1. 3.
2013 predložil potrdilo o vpisu(vzorec izjave se nahaja med razpisno dokumentacijo).
Druge sestavine vloge so: dokazilo
o opravljenih sprejemnih izpitih, avdicijah
oziroma izjava o sprejemnih izpitih (obvezno
za prijave pod točko 3.2.), dokazila o nagradah, svetovnih in mednarodnih uspehih
(obvezno za prijave pod točko 3.2.) medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in
nagradah od leta 2009 (nagrade, uvrstitve,
priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija,
šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju, o objavah, ipd.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.mizks.gov.si/
kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo
v času razpisnega roka zainteresiranim na
pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev
in izjav. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer
na eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis JPR21-ŠTIP-2012.
Kandidat mora pred pričetkom prejemanja štipendije in v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja (z
ustreznim uspehom) pred tisto, za katero
se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), in potrdilo o vpisu
na izbrani študijski program. V primeru, da
bo kandidat potrdilo o končani predhodni
stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil
v rokih, ki jih izjemoma predvideva razpis,
mora prijavi priložiti izjavo, ki je del razpisne
dokumentacije in je nato dolžan sam do
navedenega roka priložiti vse potrebne dokumente, sicer bo njegova vloga zavržena
kot vloga neupravičene osebe.
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
Če je prijavitelj izobraževanje zaključil
v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki
Sloveniji, mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.

– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero
se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj
mature (zaključnega izpita, diplome oziroma magisterija). Izjemoma lahko kandidat,
ki se vpisuje na dodiplomski študij priloži
izjavo, da bo najpozneje do vključno 23. 7.
2012 predložil dokazilo o končani stopnji
šolanja oziroma potrdilo o opravljeni maturi
z ocenami, če je ustrezna institucija do izteka razpisnega roka še ni izdala. Oziroma
če gre za izjemno nadarjene po točki 3. 2.
razpisnega besedila dokazilo o uspešno
opravljeni avdiciji na šoli z javnoveljavnim
programom s področja glasbe, baleta ali
plesa, kjer za vpis zadošča samo opravljena
avdicija (glejte še točko 3. 2.),
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa ni veljavna; če ni
možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma
dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna
ocena oziroma povprečna ocena in ocena
mature (diplome/magisterija). V primerih, da
se kandidat v šolskem letu 2012/2013:
– vpisuje v prvi ali drugi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če
morebitni vzporedni študij še poteka in je
kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko predloži tudi te ocene);
– vpisuje v prvi letnik dodiplomskega študija in bo maturo opravljal spomladi 2012 predloži ocene zadnjega letnika
(uspešno zaključenega) formalnega izobraževanja (tudi če se prijavlja pod točko 3.2)
in izjavo, da bo v roku predložil dokazilo
o opravljeni maturi (oziroma avdiciji, če se
prijavlja pod točko 3.2);
– vpisuje v višji (tretji) letnik študija, za
katerega se prijavlja, in je uspešno zaključil
najmanj en letnik (ali vzporedni študij), vse
ocene tega študija z izračunom povprečne
ocene (brez ocene diplome) in pretvorbo
v slovenski sistem ocenjevanja (glejte še
točko 3.4);
– vpisuje v drugo ali višje leto študija,
ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega,
v celoti končanega študija.
Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi do zaključka razpisnega roka, bodo
v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri
ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega
roka z datumom in lastnoročnim podpisom
strokovnjaka (s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– dokazilo o javni veljavnosti programa
(ki ga izda šola), s prevodom,
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom) (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko leto za katerega se prijavlja,
pa za predhodno leto za enake študijske
pogoje), če kandidira tudi za šolnino,
– dokazilo o trajanju šolanja (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne
izkaznice – obe strani),
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Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kandidat priložiti v primeru, da
ustrezna institucija še ni izdala dokazila
o dokončani predhodni stopnji šolanja ali
potrdila o vpisu idr in jih bo kandidat priložil
najkasneje v roku in pod pogoji, določenimi
v razpisu (in se ga v tem primeru ne poziva
ponovno k dopolnitvi).
Dodatne informacije glede javne veljavnosti programov v tujini najdete tudi v okviru
ENIC NARIC centra.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, zanost, kulturo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana v poslovnem času do
30. 4. 2012 oziroma najkasneje na ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij
2012 z oznako JPR-ŠTIPD-2012, z obvezno
oznako vrste štipendij (ŠTIPD) in področja
(npr. glasbene umetnosti; glejte še poglavje 2 tega razpisa). Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov.
V primeru prijave pod točko 3.2 ali 11B je
potrebno navesti tudi to.
B) Vloge za področje glasbe, baleta ali
plesa za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem semestru 2013
Vloge za področje glasbe baleta ali plesa, ki jih kandidati zaradi študija, ki se prične
v spomladanskem semestru 2013,oziroma
kasnejših vabil s strani šole zaradi izjemne
nadarjenosti, ne morejo oddati do konca
razpisnega roka (potrebno je dokazilo), je
izjemoma mogoče oddati do 30. 9. 2012.
Po točki 11B tega razpisa sta lahko podeljeni predvidoma do dve štipendiji s pričetkom
v spomladanskem semestru 2013 vendar
le, če to dovoljujejo tudi finančne zmožnosti
ministrstva. Kandidati morajo v tem primeru
izpolnjevati vsa razpisna določila, tudi vse
razpisne pogoje določene pod točko 3.3. in
izpolnjevati razpisne kriterije pod točko 9.1,
pri čemer ne veljajo izjeme glede datumov
zaključka predhodne stopnje šolanja, ki ne
sme biti nižja od zaključene štiriletne srednje
šole z maturo. Torej morajo kandidati ob prijavi predložiti dokazilo o končani predhodni
stopnji študija. Poleg tega je potrebno priložiti dokazilo, da vloga ustreza izjemni obravnavi po točki 11B razpisa. Rok za oddajo potrdil o vpisu je 1. 3. 2013. Vloga mora imeti
poleg določil iz točke 11A razpisa navedeno tudi, da gre za prijavo na 11B razpisa
(npr. Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij
2012 z oznako JPR-ŠTIP-2012, glasbene
umetnosti, 11B). V primeru, da vloga ne bo
imela oznake 11B na ovojnici in v prijavnem
obrazcu (ali bo oddana do 30. 4. 2011), ne
bo obravnavana po tej točki razpisa.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 30. 4.
2012 (oziroma do vključno 30. 9. 2012 za
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vloge pod 11B) ali ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
mogoče do preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3 razpisnega besedila.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne
pogoje in jim je priložena ustrezna izjava ter
jih bodo prijavitelji dopolnili s:
– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja (z opravljeno maturo z ustrezno
povprečno oceno) do vključno 23. 7. 2012
(izjema ne velja za vloge pod točko 11B);
oziroma potrdilom o opravljanju popravljanja negativnih ocen na maturi v jesenskem
roku do 23. 7. 2012 in potrdilom o uspešno
opravljenem popravljanju (oziroma maturi)
do 21. 9. 2012;
– ob prijavi na 3. 2. še z dokazilom
o opravljeni avdiciji za izjemno nadarjene
do 30. 9. 2012;
– potrdilom o vpisu za šolsko leto
2012/2013 do vključno 20. 10. 2012 oziroma do 1. 3. 2013, če se šolanje začne
v spomladanskem semestru;
se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je vložila upravičena oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s povprečno oceno,
določeno v tem razpisu, (uspešno opravljeni
avdiciji pod točko 3. 2); potrdilom o opravljanju popravljanja negativnih ocen na maturi
v jesenskem roku in potrdilom o uspešno
opravljenem popravljanju (oziroma maturi)
z oceno, določeno v tem razpisu, oziroma
potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila
neupravičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba se šteje tudi vloga
pod točko 3. 2 razpisnega besedila, če ne
ustreza pogojem razpisnega besedila in pod
točko 11B razpisnega besedila, če ne ustreza navedenim pogojem ali ne gre za prijavo
na dodiplomski študij glasbe, baleta ali plesa, s pričetkom v spomladanskem semestru
2013. Ministrstvo bo vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba, izločilo oziroma zavrglo.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Odpiranje vlog in obvečanje o izboru
Odpiranje vlog se bo začelo 24. 4. 2012.
Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Opozorilo:
Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku
javnega razpisa JPR-ŠTIPD-2012 in skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja
državnega in občinskih proračunov za leto
2011 potrebno v razpisnem postopku pred
izdajo odločbe zaprositi za predhodno odo-

britev predvidenega zneska sofinanciranja
projekta Ministrstvo za finance, saj MIZKŠ
zaradi likvidnostnega položaja proračuna
ne sme prevzemati finančnih obveznosti
brez predhodne odobritve Ministrstva za finance.
Kolikor soglasje s strani Ministrstva
za finance ne bo izdano, MIZKŠ projektov, predlaganih za sofinanciranje, ne bo
moglo sofinancirati.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, svetovalka I:
sasa.jocic@gov.si, ali na tel. 01/369-58-94.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od
9. do 11. ure.
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
Št. 66/2012
Ob-2075/12
Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport (v nadaljevanju: MIZKŠ) na
podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij za podiplomski
študij in izpopolnjevanje s pričetkom
v šolskem letu 2012/2013 za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti
in nekatere poklice v umetnosti,
ki jih je treba posebej podpirati
(razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
– štipendije s (sofinanciranjem šolnine)
za podiplomski študij (z javno veljavnostjo)
in izpopolnjevanje v tujini (Š-1) in v Republiki Sloveniji (Š-2) na področjih umetnosti
in AV kulture;
– štipendije (s sofinanciranjem šolnine)
za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je
treba posebej podpirati (Š-3).
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih umetnosti in AV kulture, ki se bodo izobraževali
na podiplomskem študiju v tujini ali v RS in
posameznikom, ki se želijo usposobiti za
nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba
posebej podpirati. Razpis je namenjen podiplomskim študentom.
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci,
so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene,
vizualne umetnosti in arhitektura, oblikovanje in fotografija ter AV kultura.
Nekateri poklici v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati (Š-3), za katere se
bodo izobraževali kandidati za štipendijo na
področju umetnosti, so:
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plesalec (sodobni ples), baletni plesalec,
koreograf, igralec-animator lutk, oblikovalec
svetlobe na področju uprizoritvenih umetnosti (oblikovanje za uprizoritev – za oder),
radijski režiser, dirigent za zbor, dirigent za
simfonični orkester, filmski scenarist, filmski
producent, kostumograf, gledališki scenograf.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MIZKŠ za sofinanciranje v šolskem letu 2012/2013, na tem razpisu ne
morejo ponovno kandidirati. Tudi drugi štipendisti MIZKŠ, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih obveznosti iz preteklih let oziroma
v skladu pogodbo še niso izpolnili pogodbenega določila o zaključku študija, lahko
dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod
pogojem, da izpolnijo obveznosti zaključka
študija, za katerega so prejemali štipendijo
in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 23. 7. 2012. V primeru, da do tega
datuma ne predložijo ustreznega dokazila,
se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.
Študent ne sme v času štipendiranja
MIZKŠ istočasno prejemati druge štipendije
iz državnega ali občinskih proračunov RS,
prav tako ne delovne štipendije.
V času prejemanja štipendije morajo
imeti kandidati status študenta za polni študijski čas, in torej niso v delovnem razmerju,
oz ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega
(v kulturi), niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje
in niso upokojeni. Študent za polni študijski
čas je oseba, katere primarna dejavnost je
študij (v nadaljevanju: študent).
Predvidoma je višina mesečne štipendije
za podiplomski študij v RS 325,00 EUR, višina mesečne štipendije za študij (ali izpopolnjevanje) v tujini pa 651,00 EUR. Ministrstvo
lahko krije študentu delež šolnine do največ
50 % oziroma do največ 2.000,00 EUR ali
v okviru finančnih zmožnosti ministrstva. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena v prijavi, da so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo višino
šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov.
Če ustreznih prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena. Višina
sofinanciranja šolnine za študij v RS je praviloma do 202,00 EUR letno. Štipendija se
izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor
traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine,
stroškov nastanitve, članstva v organizacijah, literature in morebitnih drugih stroškov.
V primeru nakazila šolnine na račun štipendista, je treba dokazilo o plačilu predložiti
najkasneje do 20. 10. 2012 (izjemoma 1. 3.
2013, če se študij prične v spomladanskem
semestru), v nasprotnem primeru pravica
do morebitnega odobrenega deleža šolnine
zapade.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji. V primeru, da
vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah, bodo take
vloge zavržene.

– Če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo
in obdelavo osebnih podatkov z namenom
vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa
na spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopu informacij javnega značaja
in zakona o varstvu osebnih podatkov.
3.1 Za štipendije za podiplomski študij in
izpopolnjevanje (s sofinanciranjem šolnin)
lahko zaprosijo posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju oz ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji od povprečne ocene brez diplome
8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj
9,0;
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1982) oziroma za poklice, ki jih je
treba posebej podpirati, ki niso starejši od
35 let (šteje letnica rojstva 1977);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo
1. Š-1 za podiplomski študij (z javno
veljavnostjo) ali izpopolnjevanje v tujini ali
2. Š-2 podiplomski študij v Republiki
Sloveniji (z javno veljavnostjo) na področjih
umetnosti in AV kulture
3. Š-3 za podiplomski študij za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej
podpirati, navedene v tem razpisu;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MIZKŠ ne prejemajo drugih štipendij iz državnega ali občinskih proračunov RS, prav tako ne delovne
štipendije MIZKŠ;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni
izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2012/2013 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od zaključenega dodiplomskega študija in predložijo dokazilo
o končani predhodni stopnji šolanja pred
tisto, za katero se prijavljajo. (Izjemoma lahko kandidati priložijo diplomo/magisterij najpozneje do vključno 23. 7. 2012, če dokazila
ustrezna ustanova še ni izdala – do zaključka razpisnega roka pa priložijo izjavo);
– ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju ministrstva;
– ki ne ustrezajo profilom in se ne prijavljajo hkrati za razpis JPR-ŠTIPD-2012
(dodiplomski študiji).
3.2 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS

Kandidati, ki se prijavljajo za štipendije
ali ki ustrezajo profilom za razpis JPR-ŠTIPD-2012 (dodiplomski študiji) se na ta razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij po tem razpisu se ne podeljuje za dodiplomski študij.
Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali
v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko
časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo
o tem predložili ustrezna dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 30 let
(letnica rojstva 1982). Oziroma 35 let v primeru, da se prijavlja za študij za nekatere
poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej
podpirati (Š-3) (letnica rojstva 1977).
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja in ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija, katerega
povprečna ocena ni nižja od 8,0 oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0.
Kandidat, ki končuje podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na podiplomski ali
doktorski študij, priloži diplomo/magisterij
(ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju)
in izračun povprečne ocene študija oziroma
oceno diplome do izteka razpisnega roka.
Povprečna ocena študija ne sme biti nižja
od 8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0.
Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 23. 7.
2012 predložil dokazilo o končani stopnji
šolanja (diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju,
če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka še ni
izdala.
Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja zaključenega dodiplomskega študija in
o tem predložiti dokazilo:
– Če se vpisuje na podiplomski študij:
diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene oziroma povprečne ocene študija
in oceno diplome do izteka razpisnega roka
(izjemoma lahko diplomo s povprečno oceno, ki ni nižja od 8,0 oziroma povprečje 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0, predloži do
vključno 23. 7. 2012, če je ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija pa že do izteka razpisnega roka).
V primeru, da do roka ne predloži ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, ki jo
je oddala neupravičena oseba.
– Če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne
ocene, ki ni nižja od 8,0 do zaključka izteka
razpisnega roka (izjemoma lahko magisterij predloži do vključno 23. 7. 2012, če ga
ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen
s povprečno oceno pa že do izteka razpisnega roka). V primeru, da do tega datuma
kandidat ne predloži ustreznega dokazila,
se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.
– Če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na magisteriju, ki ni
nižja od 8,0 ter sklep o neposrednem prehodu na doktorski študij do izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala).
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(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije
– referenčni tečaj ECB, ki velja na dan prijave. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil
v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki
Sloveniji mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
3.3 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano
področje, izmed zaposlenih na ministrstvu,
imenuje minister. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih
dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga, ki ne
bo pravočasna, popolna ali je ne bo vložila
upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom ministra.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo
oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne
sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da
kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da
je odstopil od vloge oziroma bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe).
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidatov
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na
mednarodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim prispevkom), uvrstitve,
dosežki, strokovna praksa (najvišje možno
število točk je 15 točk),
– medijski odzivi, omembe odmevnost,
prepoznavnost v strokovni javnosti, kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega
dosedanjega delovanja na področju, za katerega se prijavlja (najvišje možno število
točk je 5 točk),
– strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je
30 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja, interdisciplinarnost, kreativnost ipd.) (najvišje možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje
možno število točk je 20 točk).
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij v tujini ali študij za
poklic, ki ga je treba posebej podpirati (in
ustrezen študijski program) (najvišje možno
število točk je 10 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima najprej prednost kandidat,
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ki se vpisuje na višjo stopnjo študija, za
tem pa kandidat z višjo povprečno študijsko
oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih
na vpogled v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk je 100, od
tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk
za prednostni kriterij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96-100 točk), kakovostno (71-95 točk),
ne bo prejemal štipendije v šolskem letu
2012/13 (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se zaradi odstopa ali nepredložitve
dokazil (npr. o končani predhodni stopnji
izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih
kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na
rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati,
ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve
finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste
se dodelijo finančna sredstva po vrstnem
redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število
točk. Če na tem področju ni kandidatov na
rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo
tudi na drugem področju, in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk
ne glede na področje. V primeru, da je več
kandidatov z različnih področij z enakim
številom točk, pa se dodelijo na področju
z najmanj izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR-ŠTIP-2012 namenjenih
štipendiranju v letu 2012
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2012/2013 znaša
48.000,00 EUR proračunskih sredstev do
konca leta 2012.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
in predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2012,
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11
in 45/11).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
30. 3. 2012 in se izteče 30. 4. 2012.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorci izjav,
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije, ki kandidirajo
na tem razpisu morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1ŠTIP,

– izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec 2ŠTIP,
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. diplome oziroma magisterija. Izjemoma lahko
kandidat, ki se vpisuje na podiplomski študij,
priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno
23. 7. 2012 predložil dokazilo o končani
stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij)
oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka
še ni izdala,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa ni veljavna; če ni
možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma
dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna
ocena oziroma povprečna ocena in ocena
diplome/magisterija. V primerih, da se kandidat v šolskem letu 2012/2013:
– vpisuje v prvi (ali drugi) letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega študija z izračunano povprečno
oceno brez ocene diplome;
– vpisuje v višji letnik študija, za katerega se prijavlja, in je uspešno zaključil
najmanj en letnik, vse ocene tega študija
z izračunom povprečne ocene brez ocene
diplome oziroma pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja;
– vpisuje v drugo ali višje leto študija,
ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega,
v celoti končanega študija.
Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi do zaključka razpisnega roka, bodo
v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri
ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega
roka z datumom in lastnoročnim podpisom
strokovnjaka (s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom), oziroma opis študijske
teme, ki jo bo raziskal podiplomec,
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom) (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko leto za katerega se prijavlja,
pa za predhodno leto za enake študijske
pogoje),
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne
izkaznice – obe strani),
– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2012/2013
(v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu) oziroma izjavo o potrdilu o vpisu za
šolsko leto 2012/13.
Kandidati so potrdilo o vpisu dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma
najkasneje do vključno 20. 10. 2012. Če se
študij prične v spomladanskem semestru,
pa najpozneje do 1. 3. 2013. V tem primeru
morajo vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 20. 10. 2012 oziroma do
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vključno 1. 3. 2013 predložil potrdilo o vpisu
(vzorec izjave se nahaja med razpisno dokumentacijo).
Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
dokazilo o opravljenih sprejemnih izpitih,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2009 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), dokazilo šole o javni veljavnosti programa, utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju, ipd.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.mizks.gov.si
kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo
v času razpisnega roka zainteresiranim na
pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev
in izjav. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge
zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata, ki
se hkrati prijavlja na razpis sofinanciranja za
štipendije JPR-ŠTIPD-2012.
Kandidat mora v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavlja in
potrdilo o vpisu na izbrani študijski program. V primeru, da bo kandidat potrdilo
o končani predhodni stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti
izjavo, ki je del razpisne dokumentacije in
je nato dolžan sam do navedenega roka
priložiti vse potrebne dokumente, sicer bo
njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe.
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
Če je prijavitelj izobraževanje zaključil
v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki
Sloveniji, mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kandidat predložiti v primeru, da
ustrezna institucija še ni izdala dokazila
o dokončani predhodni stopnji šolanja ali
potrdila o vpisu in ju bo kandidat predložill
najkasneje v roku in pod pogoji, določenimi
v razpisu (in se ga v tem primeru ne poziva
ponovno k dopolnitvi).
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse

je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3 razpisnega besedila.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne
pogoje in jim je priložena ustrezna izjava ter
jih bodo prijavitelji dopolnili s:
– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja (z ustrezno povprečno oceno)
do vključno 23. 7. 2012 (izjema ne velja za
vloge pod točko 11B razpisnega besedila),
– potrdilom o vpisu za šolsko leto
2012/2013 do vključno 20. 10. 2012 oziroma do 1. 3. 2013, če se šolanje začne
v spomladanskem semestru,
se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je vložila upravičena
oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s povprečno oceno,
določeno v tem razpisu; oziroma potrdila
o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala
upravičena oseba se šteje tudi vloga pod
točko 11B razpisnega besedila, če ne ustreza navedenim pogojem ali ne gre za prijavo
na podiplomski študij glasbe, baleta ali plesa, s pričetkom v spomladanskem semestru
2013. Ministrstvo bo vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba, izločilo oziroma zavrglo.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog se bo začelo 24. 4. 2012.
Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Opozorilo:
Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku
javnega razpisa JPR-ŠTIP-2012 in skladno
s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto
2011 potrebno v razpisnem postopku pred
izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja
projekta Ministrstvo za finance, saj MiIZKŠ
zaradi likvidnostnega položaja proračuna
ne sme prevzemati finančnih obveznosti
brez predhodne odobritve Ministrstva za finance.
Kolikor soglasje s strani Ministrstva
za finance ne bo izdano, MIZKŠ projektov, predlaganih za sofinanciranje, ne bo
moglo sofinancirati.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, svetovalka I:
sasa.jocic@gov.si, ali na tel. 01/369-58-94.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od
9. do 11. ure.
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport

obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana v poslovnem času do
30. 4. 2012 oziroma najkasneje na ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij
2012 z oznako JPR-ŠTIP-2012, z obvezno
oznako vrste štipendij (npr.: Š-1, upoštevajte
sedmo alinejo točke 3.1) in področja (npr.
glasbene umetnosti; glejte še poglavje 2
tega razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: ime in naslov.
B) Vloge za področje glasbe, baleta ali
plesa za podiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem semestru 2013
Vloge za študij na področju glasbe baleta ali plesa, ki jih kandidati zaradi študija,
ki se prične v spomladanskem semestru
2013 oziroma kasnejših vabil s strani šole
zaradi izjemne nadarjenosti, ne morejo oddati do konca razpisnega roka (potrebno je
dokazilo), je izjemoma mogoče oddati do
30. 9. 2012. Po točki 11B tega razpisa sta
lahko podeljeni predvidoma do dve štipendiji s pričetkom v spomladanskem semestru 2013, vendar le, če to dovoljujejo tudi
finančne zmožnosti ministrstva. Kandidati
morajo v tem primeru izpolnjevati vsa razpisna določila, tudi vse razpisne pogoje določene pod točko 3. in izpolnjevati razpisne
kriterije pod točko 9., pri čemer ne veljajo
izjeme glede datumov zaključka predhodne
stopnje šolanja. Torej morajo kandidati ob
prijavi predložiti dokazilo o končani predhodni stopnji študija. Poleg tega je potrebno
priložiti dokazilo, da vloga ustreza izjemni
obravnavi po točki 11B razpisa. Rok za oddajo potrdil o vpisu je 1. 3. 2013. Vloga
mora imeti poleg določil iz točke 11A razpisnega besedila navedeno tudi, da gre za
prijavo na točko 11B razpisnega besedila
(npr. Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij
2012 z oznako JPR-ŠTIP-2012, glasbene
umetnosti, 11B). V primeru, da vloga ne bo
imela oznake 11B na ovojnici in v prijavnem
obrazcu (ali bo oddana do 30. 4. 2011), ne
bo obravnavana po tej točki razpisa.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 30. 4.
2012 (oziroma do vključno 30. 9. 2012 za
vloge pod točko 11B razpisnega besedila)
ali ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
mogoče do preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
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Republike Slovenije št. 20/11, Ob-2026/11,
z dne 18. 3. 2011 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito, v letih 2011, 2012 in 2013, ki
obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Izvajanje programa pomoči pri
nastanitvi in oskrbi ter implementaciji pravic
prosilcev za mednarodno zaščito;
Sklop 2: Izvajanje programa ugotavljanja posebnih potreb ter nudenje posebne
obravnave ranljivim skupinam prosilcev za
mednarodno zaščito;
Sklop 3: Izvajanje programa dopolnilnega programa za delo z ranljivimi skupinami
prosilcev za mednarodno zaščito – organizacija letovanja za ranljive skupine, nudenje
dodatne operativne pomoči mladoletnikom
brez spremstva in izvajanje ustvarjalnih delavnic za predšolske in šoloobvezne otroke.
3. Izid javnega razpisa po posameznih
sklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa
Za sklop 1: Izvajanje programa pomoči pri nastanitvi in oskrbi ter implementaciji
pravic prosilcev za mednarodno zaščito je
izbrana vlogo prijavitelja Inštitut za afriške
študije, v vrednosti 266.072,00 EUR.
Za sklop 2: Izvajanje programa ugotavljanja posebnih potreb ter nudenje posebne
obravnave ranljivim skupinam prosilcev za
mednarodno zaščito, ni izbran noben prijavitelj.
Za sklop 3 – Izvajanje programa dopolnilnega programa za delo z ranljivimi skupinami prosilcev za mednarodno zaščito –
organizacija letovanja za ranljive skupine,
nudenje dodatne operativne pomoči mladoletnikom brez spremstva in izvajanje ustvarjalnih delavnic za predšolske in šoloobvezne
otroke, je izbrana vloga prijavitelja Jezuitsko
združenje za begunce Slovenije, v vrednosti
58.941,81 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se programi financirajo: sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani
Evropskega sklada za begunce in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-2035/12
Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi
Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list
RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnika
o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni projektni razpis
za izbor kulturnih projektov
na področjih mobilnosti in prevodov
v tuj jezik za leto 2012
(v nadaljevanju: JR2–MP–2012)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področja javnega razpisa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet javnega razpisa JR2–MP–2012
je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih mobilnosti in prevodov v tuje jezike,
ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.
Javni razpis JR2–MP–2012 obsega naslednji področji:
a) mobilnost (M), namenjeno sofinanciranju potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki
ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju
leposlovja, za vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, predvsem za širšo
javnost. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike,
vendar le za vabljene nastope na odmevne
kulturne prireditve v tujini za širšo javnost
in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti
sredstev iz drugih virov.
b) prevodi v tuje jezike (P), namenjeno
prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev
v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja
za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih
in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved.
3. Cilji javnega razpisa
JAK bo kulturne projekte na področjih
mobilnosti in prevodov v tuje jezike za
leto 2012 v okviru javnega razpisa JR2–
MP–2012 podpirala v skladu z naslednjimi
dolgoročnimi cilji:
a) mobilnost (M):
– neposredna podpora ustvarjalcem.
b) prevodi v tuje jezike (P):
– prevajanje kakovostnih in prepoznavnih izvirnih slovenskih del v tuje jezike;
– povečanje prepoznavnosti slovenske
ustvarjalnosti v tujini, trajno umeščanje slovenskega leposlovja in humanistike na svetovni kulturni zemljevid.
– neposredno podpiranje ustvarjalcev.
4. Okvirna vrednost javnega projektnega
razpisa JR2–MP–2012 ter obdobje in način
za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega projektnega
razpisa znaša predvidoma:
a) mobilnost (M): 30.000,00 EUR,
b) prevodi v tuje jezike (P):
90.000,00 EUR,
Dodeljena proračunska sredstva bodo
morala biti porabljena v proračunskem letu
2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11 Odl. US:
U-I-1/11-15).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju za leto 2012 v okviru proračunskih
možnosti.
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
5.1 Upravičeni stroški na področju mobilnosti
Med upravičene stroške na področju
mobilnosti posamičnih avtorjev sodijo potni
stroški, in sicer za vlak (2. razred), ali avtobus, ali letalo (ekonomski razred), ali kilometrina, največ v višini vrednosti železniške
vozovnice 2. razreda, stroški drugih javnih
prevozov in stroški vizumov.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100 % vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt in največ
2.000,00 EUR na prijavljeni kulturni projekt
posamičnega avtorja.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.

5.2 Upravičeni stroški na področju prevodov v tuje jezike
Med upravičene stroške na področju prevodov v tuje jezike sodijo stroški prevoda.
Pogodba bo sklenjena s prevajalcem,
prav tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 100 % vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt in največ 10.000,00 EUR na prijavljeni kulturni
projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju kulturnega projekta nosi prijavitelj.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR2–MP–2012
6.1 Pogoji za sodelovanje za področje
mobilnosti
Prijavitelji morajo za področje mobilnosti
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so fizične osebe/avtorji, ki ustvarjajo
v slovenskem jeziku na področju leposlovja
in humanistike;
– da zaprošajo za stroške, ki niso del
projektov, ki so bili v letu 2012 oziroma za
leto 2012 že izbrani na katerem od razpisov
ali pozivov JAK ali ki so v letu 2012 oziroma
za leto 2012 že financirani s strani JAK;
– da so v primeru, da so bili v letu 2011
pogodbena stranka JAK, v pogodbenem
roku izpolnili vse pogodbene obveznosti do
JAK;
– da pri prijavi upoštevajo predmet področja, naveden v točki 2 javnega razpisa
JR2–MP–2012;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani v letu 2012;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni projektni razpis prijavljajo samo enkrat;
– da zaprošajo za financiranje do
100 % upravičenih stroškov in največ
2.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt posamičnega avtorja;
– da imajo izdano vsaj eno samostojno
izvirno leposlovno ali humanistično delo, ki
ni izšlo v samozaložbi, ali reprezentativen
revijalni opus.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR – M.
Na javnem razpisu JR2–MP–2012 bodo
na področju mobilnosti za sofinanciranje izbrani največ trije projekti posamičnega prijavitelja.
6.2 Pogoji za sodelovanje za področje
prevodov v tuje jezike
Prijavitelji morajo za področje prevodov
v tuje jezike izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so fizične osebe, prevajalci v tuj
jezik, ali pravne osebe, ki nameravajo zagotoviti izdajo oziroma izvedbo prevoda dela
slovenskega avtorja v tujini. V obeh primeru
bo pogodba sklenjena s prevajalcem, prav
tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu;
Dokazilo: pismo o nameri ali pogodba med
prevajalcem ter pravno osebo s sedežem
v tujini, ki bo izdala oziroma izvedla prijavljeno delo, s predvidenim datumom izida oziroma izvedbe, ki je najpozneje do julija 2014.
– da pri prijavi upoštevajo predmet področja, naveden v točki 2 javnega razpisa
JR2–MP–2012;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
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– da za isti projekt niso pridobili sredstev
mreže TRADUKI;
– da je za isti projekt podal vlogo le en
prijavitelj;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni projektni razpis prijavljajo samo enkrat;
– da prijavljeni prevod v knjižni obliki ni
izšel pred letom 2012;
– da bo prevod izšel oziroma bo izveden
do roka, ki je naveden v pismu o nameri ali
pogodbi z založnikom oziroma gledališčem,
sicer pa najpozneje do julija 2014;
– da zaprošajo za financiranje do
100 % upravičenih stroškov in največ
10.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt posamičnega avtorja.
Na javnem razpisu JR2-MP-2012 bo na
področju prevodov v tuje jezike za sofinanciranje izbran le en prevod posameznega
prevajalca.
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav
7.1. Področje mobilnosti (M)
Zap.
št.

Kriteriji javnega razpisa (M)

Možno št. točk

1.

Reference avtorja, obseg in aktualnost njegovega opusa, izkazana posebna nadarjenost mladega
ustvarjalca

50

2.

Reference prireditve v tujini in vključenih avtorjev

50

Skupno število točk

100

7.2 Področje prevodov v tuje jezike (P)
Zap.
št.

Kriteriji javnega razpisa P

Možno št. točk

1.

Reference prevajalca, obseg prevajalskega opusa oziroma izkazana posebna nadarjenost mladega
prevajalca

45

2.

Reference knjižnega dela in njegovega avtorja/avtorjev

35

3.

Reference založbe/gledališča in predviden doseg prevoda

20

Skupno število točk

100
8. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire javnega razpisa ocenjeni višje.
Kriteriji javnega razpisa za posamezni
področji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena
najvišja možna višina točk. Najvišje možno
število prejetih točk za projekt je 100 točk,
financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo
več kot 61 točk. Višina odobrenih sredstev
za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 61 do
100 točk), obsega in finančne zahtevnosti
projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu, pri čemer med izbranimi projekti ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev
v sorazmerju z višino prejetih točk.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v pisni obliki predložiti na naslov: JAK,
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, do 30. 4.
2012 oziroma najkasneje tega dne oddati na
pošti kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj
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– Prijava na javni razpis za sofinanciranje
projektov s področij mobilnosti in prevodov
v tuje jezike z oznako JR2–MP–2012« ter
z oznako razpisnega področja npr. mobilnost. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR2–MP–2012
v Uradnem listu RS, dne 30. 3. 2012 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 30. 4. 2012.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega projektnega razpisa JR2–MP–2012.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in
20/11).
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih in posebnih pogojev za posamezno razpisno področje, bodo
kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni projektni razpis
JR2–MP–2012, bo pregledovala odpiralna
komisija JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni po prejetju poziva JAK, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta.
11. Dokumentacija javnega razpisa JR2–
MP–2012
Dokumentacija javnega razpisa JR2–
MP–2012 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR2–
MP–2012,
– prijavna obrazca za posamezna področja razpisa JR2–MP–2012:
a) mobilnost (M)
– prijavni obrazec OBR – M z izjavami in
vzorcem pogodbe;
b) prevodi v tuje jezike (P)
– prijavni obrazec OBR – P z izjavami in
vzorcem pogodbe.
Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR2–MP–2012
lahko zainteresirani v roku javnega razpisa
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dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik
med 10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa
JR2–MP–2012:
a) mobilnost (M)
– prijavni obrazec OBR – M z izjavami in
vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami;
b) prevodi v tuje jezike (P)
– prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami
in vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami;
– dokazilo: pismo o nameri ali pogodba
med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala oziroma izvedla
prijavljeno delo, s predvidenim datumom
izida oziroma izvedbe, ki je najpozneje do
julija 2014.
12. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na
spletni strani JAK, www.jakrs.si ter osebno ali telefonsko vsak delovni dan, med
10. in 12. uro, pri pristojni uslužbenki: Katji Stergar, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si,
tel. 01/369-58-27.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
7. 5. 2012.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-2042/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
66.b člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, 10/12
v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 24. 1. 2012 potrjenega Programa Energetike Ljubljana za
doseganje prihrankov energije pri končnih
odjemalcih v letu 2012 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
(v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
za nepovratne finančne spodbude
za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost v gospodinjstvih
in javnem sektorju v letu 2012
URE-SUB_GOS-JS_2012/01
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje
nepovratne finančne spodbude na podlagi
potrjenega programa in v skladu z uredbo:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10
in 37/11 – odl. US, 10/12, v nadaljevanju:
EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju:
uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08;
v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE) in Pro-

gram Energetike Ljub
ljana za doseganje
prihrankov energije pri končnih odjemalcih
za leto 2012, potrjen s strani Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada
dne 24. 1. 2012.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne
finančne spodbude za nove, še ne izvedene
naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju,
ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih
odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica,
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občine
Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:
1A – vgradnja novih kotlov v skupnih
kotlovnicah ob priključitvi na sistem distribucije ZP
1B – vgradnja skupnih toplotnih postaj
za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne
vode
2A- vgradnja novih kotlov v obstoječih
kotlovnicah na ZP
2B – vgradnja novih toplotnih postaj za
ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne
vode, ki zamenjajo dotrajane toplotne postaje
3 – vgradnja kotlov na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni priključitvi na
sistem distribucije plina
4 – vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in z izgradnjo priključnega vročevoda
5 – uvedba sistema za upravljanje
z energijo (energetski management)
6 – izdelava energetskega pregleda.
4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 660.000,00 EUR.
5. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:
– gospodinjstva za subvencioniranje
ukrepov pod oznako 1A, 1B, 3 in 4. Sredstva lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je
investitor in:
– lastnik nepremičnine, stanovanjske
stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi,
ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim
soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik
stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo
naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik);
– ožji družinski član lastnika (zakonec,
zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik
stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote
v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi
pri financiranju naložbe in so za to pridobili
pisno soglasje lastnika,
– samoupravne lokalne skupnosti, ki
imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov,
– pravne osebe javnega prava, če ne
izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni
skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske
skupnosti ipd.), za subvencioniranje vseh
ukrepov,
skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
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pridobijo pravico do nepovratne finančne
spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo
izvedeni zgoraj navedeni ukrepi pod pogoji
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. Višina nepovratne finančne spodbude
in rok za izvedbo
Skupna višina nepovratne finančne
spodbude v obliki nepovratnih sredstev za
izvedbo posameznega ukrepa lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih
stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar
upoštevajoč z ukrepom dosežen prihranek
energije največ 0,047 EUR/kWh enoletnega
prihranka energije, ki ga izvedba posameznega ukrepa prinese.
Priznani stroški naložbe so ugotovljeni
na podlagi upravičenih stroškov naložbe.
Delež nepovratne finančne spodbude je za vse ukrepe (upravičene namene)
enak/enoten.
Prihranek energije se izračuna na način,
ki je naveden v razpisni dokumentaciji.
Rok za zaključek naložbe je
• za gospodinjstva šest mesecev in
• za samoupravne lokalne skupnosti,
pravne osebe javnega prava in celotne večstanovanjske stavbe devet mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer
pravica do nepovratne finančne spodbude
preneha.
8. Način prijave
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti
ovojnici, ki mora biti opremljena in označena
tako, da je na ovojnici navedeno Ime/naziv
in točen naslov vlagatelja ter: Vloga – Ne odpiraj, Razpis URE-SUB_GOS-JS_2012/01,
Ukrep: 1A / 1B / 2A / 2B / 3 / 4 / 5 / 6, …
(vlagatelj ustrezno obkroži).
Nepravilno označene ali odprte ovojnice
ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo
sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Energetika Ljub
ljana, oddelek
URE in OVE, Verovškova 62, 1000 Ljub
ljana.
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.
Datum prvega odpiranja je 3. 4. 2012, nato
pa vsak torek do objave zaključka javnega
razpisa zaradi porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2012.
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje
do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov
sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa
razpisana sredstva.
9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud: nepovratna finančna
spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene
pogodbe za ukrepe, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa po predložitvi ustrezne dokumentacije na način, kot je opisano
v razpisni dokumentaciji.
10. Rok prijave: vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne od
objave razpisa v Uradnem listu RS dalje.
Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar
najkasneje do 31. 12. 2012.

Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov
Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig,
Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:
2A – vgradnja novih kotlov v obstoječih
kotlovnicah na ZP
2B – vgradnja novih toplotnih postaj za
ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne
vode, ki zamenjajo dotrajane toplotne postaje
3 – vgradnja kotlov na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni priključitvi na
sistem distribucije plina
4 – vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in z izgradnjo priključnega vročevoda
ter samo za pravne osebe javnega prava, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo:
5 – uvedba sistema za upravljanje
z energijo (energetski management)
6 – izdelava energetskega pregleda
4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet
javnega razpisa, znaša 124.000,00 EUR.
Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije – regionalna pomoč (št. priglasitve
SA.34281(2012/X)).
5. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so
pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež
v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite
rabe in obnovljive vire energije.
V primeru pogodbenega financiranja1 investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob
izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o zagotavljanju
prihrankov energije ali oskrbi z energijo med
pogodbenima strankama;
– ekonomski izračun, predstavljen v ID,
mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in
brez upoštevanja sofinanciranja. ID mora
biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.
Drugi pogoji glede upravičenosti za kandidiranje na razpisu so objavljeni v razpisni
dokumentaciji.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu, lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe,
s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni
ukrepi pod pogoji kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
7. Višina nepovratne finančne spodbude
in rok za izvedbo
Skupna višina nepovratne finančne
spodbude v obliki nepovratnih sredstev za
izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih
stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar
upoštevajoč z investicijo dosežen prihranek
energije največ 0,047 EUR/kWh enoletnega

11. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o razpisu lahko naročite s pisnim
zahtevkom, poslanim na naslov: Energetika
Ljubljana, oddelek URE in OVE, Verovškova 62, 1000 Ljubljana
ali po faksu
na št. 01/588-96-29, na e-naslov: ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si do objave
zaključka javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija, odgovori na
vprašanja in druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja, www.energetika-lj.si.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-2043/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
66.b člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, 10/12,
v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 24. 1. 2012
potrjenega Programa Energetike Ljubljana
za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih v letu 2012 ter Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), naziv izvajalca programa Javno
podjetje Energetike Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
za nepovratne finančne spodbude
za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost pri pravnih osebah
in podjetnikih v letu 2012
URE-SUB_PO-SP_2012/01
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje
nepovratne finančne spodbude na podlagi
potrjenega programa in v skladu uredbo:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08,22/10 in
37/11 – Odl. US, 10/12; v nadaljevanju: EZ),
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in
25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE),
Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije – regionalna pomoč« (št. priglasitve
SA.34281(2012/X)) in Program Energetike
Ljubljana za doseganje prihrankov energije
pri končnih odjemalcih za leto 2012, potrjen
s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada dne 24. 1. 2012.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam in
samostojnim podjetnikom za nove, še ne
izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana,
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1
Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in
naročnikom, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe
energije v objektih in napravah naročnika, kjer
se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za
energijo.
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prihranka energije, ki ga izvedba posameznega ukrepa prinese.
Priznani stroški naložbe so ugotovljeni
na podlagi upravičenih stroškov naložbe.
Delež nepovratne finančne spodbude je za vse ukrepe (upravičene namene)
enak/enoten.
Prihranek energije se izračuna na način,
ki je naveden v razpisni dokumentaciji.
Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha.
8. Način prijave
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti
ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno: Vloga – Ne odpiraj, Razpis URE-SUB_GOS-JS_2012/01, Ukrep: 2A / 2B / 3 / 4 / 5 / 6
…(vlagatelj ustrezno obkroži), Ime/naziv in
točen naslov vlagatelja.
Nepravilno označene ali odprte ovojnice
ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo
sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Energetika Ljubljana, oddelek URE in
OVE, Verovškova 62, 1000 Ljubljana
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.
Datum prvega odpiranja je 3. 4. 2012, nato
pa vsak torek do objave zaključka javnega
razpisa zaradi porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2012.
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje
do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov
sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa
razpisana sredstva.
9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud: nepovratna finančna
spodbuda bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe za ukrepe, izvedene
v skladu s pogoji javnega razpisa po predložitvi ustrezne dokumentacije na način, kot je
opisano v razpisni dokumentaciji.
10. Rok prijave: vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne od
objave razpisa v Uradnem listu RS dalje.
Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar
najkasneje do 31. 12. 2012.
13. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o razpisu lahko naročite s pisnim
zahtevkom, poslanim na naslov: Energetika Ljub
ljana, oddelek URE in OVE, Verovškova 62, 1000 Ljubljana, ali po faksu
na št. 01/588-96-29, na e-naslov: ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si. do objave
zaključka javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija, odgovori na
vprašanja in druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja, www.energetika-lj.si.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 322-1/2012
Ob-2007/12
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
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– UPB4), Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 02/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011) in Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 18/12) objavlja Občina Krško, CKŽ 14,
Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske
turistične zveze Krško in turističnih
društev v Občini Krško za leto 2012
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične
zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma
v Občini Krško in so v razpisnem obdobju
izvajali naslednje aktivnosti:
1. Organizirane programske aktivnosti
Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje turističnih društev
v Občini Krško in regiji.
2. Akcije na področju urejanja okolja za
lepšo podobo kraja, ki jih spodbuja turistično društvo:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov, gredic,
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju,
– organizacija oziroma izvajanje raznih
ocenjevalnih natečajev, povezanih z urejenostjo kraja,
– sodelovanje v projektu Moja dežela –
lepa in gostoljubna.
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti,
učnih poti, kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične
obvestilne signalizacije in ostale turistične
infrastrukture.
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje
turističnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne
in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene.
6. Vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva, na
šolah ali v kraju delovanja TD.
7. Sodelovanje z drugimi društvi oziroma
krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom.
8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva
in članov društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na
raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje
turistov, itd.).
9. Izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti (predstavitev občine in društev na
raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah, v medijih, itd.).
10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, razglednice, zemljevidi, videokasete, CD, DVD,
spletne strani, spominki, itd.).
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11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na
razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turistična društva in turistična zveza
na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– so člani Občinske turistične zveze Krško,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti in programov na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno turistično
dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki
so predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki imajo iste programe
več kot 50 % sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna oziroma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
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3. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi
sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev
poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije, ne
velja le pod pogojem, da se občinski svetnik
Občine Krško – funkcionar oziroma njegov
družinski član (zakonec, otroci, posvojenci,
starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe,
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je
poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če
je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem
razpisu.
4. Vloge bodo ovrednotene na podlagi
meril, ki so izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevane pri
razdeljevanju proračunskih sredstev. Pri
posamezni vlogi se izvedene aktivnosti,
opredeljene v točki II., točkujejo na podlagi
vrednosti posameznih kategorij. Vrednost
točke se izračuna tako, da se razpoložljivi
znesek letnih proračunskih sredstev za ta
namen deli z vsoto doseženih točk vseh
obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se
pomnoži število doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih
sredstev.

Vrednost posameznih kategorij:
1. Programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško

400 točk/letno

2. Akcije na področju urejanja kraja, ki jih spodbuja TD:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij v kraju
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov, gredic
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna

200 točk/letno
120 točk/letno
50 točk/objekt
50 točk/letno
200 točk/letno

3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih in kolesarskih poti
– turistična obvestilna signalizacija in ostala tur. infrastruktura

200 točk/letno
70 točk/aktivnost

4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva in več dni
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– soorganiziranje prireditev

80 točk/na prireditev
50 točk/na prireditev
30 točk/na prireditev
10 točk/na prireditev

5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine,
ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in
posebnosti za turistične namene

30 točk/na predstavitev

6. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka

100 točk/letno

7. Sodelovanje z drugimi društvi in KS pri turističnih aktivnostih

20 točk/letno

8. Spodbujanje prebivalstva in članov društva za pospeševanje
razvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na
izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah,
razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje
turistov itd.)

30 točk/na aktivnost

9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in
društev na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah,
v medijih itd.)

30 točk/na predstavitev

10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi,
zloženke, plakati, razglednice, zemljevidi, VHS, CD, DVD,
spletne strani, spominki, itd.)

100 točk/za vsak
material

11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo
turizma

20 točk/letno
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IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti
Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev je 20.000 EUR na proračunski
postavki 5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij, konto 41200. Sredstva
se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so
sestavni del tega javnega razpisa.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. prijavni obrazec 1 in 2,
2. kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko
stanje,
3. pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2011,
4. pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2011 (prihodki, odhodki)
ovrednoteno po posameznih programskih
aktivnostih,
5. pregleden vsebinski program dela društva za leto 2012,
6. pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2012 (prihodki, odhodki) ovrednoten po posameznih programskih
aktivnostih,
7. pregledno vsebinsko poročilo za vsako posamezno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki so se odvijale
v razpisnem obdobju (podroben vsebinski
opis aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije izvedenih aktivnosti
itd.) in finančno poročilo z ovrednotenimi
posameznimi aktivnostmi, ki so predmet javnega razpisa,
8. izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa,
9. podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 24. 4. 2012, na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD,
322-1/2012«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
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4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo
na Občini Krško.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 330-0001/2012-2
Ob-2008/12
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(ZKmet-1) (Uradni list RS, št. 45/08) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert
za programsko obdobje 2008–2013 (Uradni
list RS, št. 63/08) (v nadaljevanju: pravilnik)
ter v skladu z veljavnim Odlokom o proračunu Občine Šentrupert za leto 2012 Občina
Šentrupert objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini
Šentrupert v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa: Občina
Šentrupert (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Šentrupert v letu 2012,
v okvirni višini 9.085 € po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku):
– za Ukrep 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, sredstva v višini 100 €,
– za Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju, sredstva v višini
2.000 €,
– za Ukrep 5: Investicije za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, sredstva
v višini 2.500 €,
– za Ukrep 6: Pokrivanje operativnih
stroškov transporta z odročnih krajev, sredstva v višini 3.045 €,
– za Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2012/2013, sredstva v višini 1.440 €.
Sredstva v proračunu Občine Šentrupert
za leto 2012 so omejena v okviru zgoraj
navedenih zneskov. Kolikor sredstva za posamezni ukrep, na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na drug ukrep oziroma proračunsko postavko v skladu z veljavnim Odlokom o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2012.
III. Ukrepi
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
a) Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev v sistem zavarovanj kmetijske proizvodnje.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske pro
izvodnje in ribištva na nacionalnem nivoju, in sicer za:
– zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi
bolezni in zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve tovrstnih živali zaradi bolezni
in ekonomskega zakola zaradi bolezni.
c) Upravičenci do sredstev:
– mala in srednje velika podjetja oziroma
kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto
ter imajo sedež na območju občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za:
– za tiste deleže pomoči, ki jih z uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– za kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu 2012.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje in ribištva
za tekoče leto (Uredba o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva, Uradni list RS,
št. 102/10),
– sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
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leto. Iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče
dokumentacije morajo biti jasno razvidni obračunana zavarovalna premija in vsi odbitki
po odstotkih in zneskih ter del zavarovalne
premije, ki jo plača upravičenec in del, ki ga
sofinancira država,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– finančna pomoč občine znaša razliko
med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do višine
50 % opravičljivih stroškov obračunane zavarovalne premije,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 20 €, najvišji pa 1.000 € na upravičenca na leto.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
2. Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju (ukrep 4)
a) Cilj ukrepa:
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja, usposabljanja in
svetovanja kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja;
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se štejejo honorarji za
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje);
– na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih se štejejo stroški udeležbe, potni stroški,
stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov;
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali porekla niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in porekla imenovani;
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
c) Upravičenci do sredstev:
– ustrezno registrirane organizacije, ki
opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za:
– že zaključene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,

ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev
ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
d) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo
objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune za izvajanje drugih
del oziroma storitev. Vsi ti dokumenti se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSP-ja,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe
(kmetijske svetovalne službe) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne
dejavnosti,
– v primeru, da je investicija večja od
50.000 €, je potrebno predložiti poslovni
načrt,
– v primeru, če so upravičenci člani
kmečkega gospodinjstva, morajo priložiti
pooblastilo nosilca kmečkega gospodarstva,
– v primeru, da je upravičenec MSP,
mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore.
e) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05,
45/08),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
f) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50 %
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
g) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (ukrep 6)
a) Namen ukrepa: pokrivati operativne
stroške tovornega transporta na odročnih,
razpršenih območjih občine.

– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– če gre za izvedbo izobraževanj, finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili
(kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, idr.),
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo k vlogi predložiti finančno
ovrednoten letni program dela za leto 2012
in spisek vseh članov društva z navedbo
števila članov društva iz Občine Šentrupert
v letu 2012.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
g) Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih
stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
3. Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah (ukrep 5)
a) Cilji ukrepa:
Ustvariti pogoje in možnosti za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so:
sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija pro
izvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača
obrt,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme in strojev, razen
traktorjev,
– promocija izdelkov in storitev,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
c) Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo
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b) Območje izvajanje ukrepa (odročna
območja): Hom, Kostanjevica, Hrastno, Vrh
in Kamnje.
c) Upravičenci do sredstev: do sredstev
so upravičeni subjekti, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
d) Upravičeni stroški: operativni stroški
tovornega prevoza/kilometer v odročnih
krajih, in sicer v obdobju od 1. 11. 2011
do oddaje vloge oziroma do 30. 10. 2012.
Stroški tovornega transporta v obdobju od
1. 11. 2012 do 31. 12. 2012 bodo upravičeni
v razpisu za naslednje leto (2013), kolikor
bodo za ta namen zagotovljena sredstva
v proračunu občine.
e) Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec/izvajalec transporta mora zagotoviti
ustrezen in kakovosten transport.
f) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev;
– najvišji delež pomoči znaša do 100 %
upravičenih operativnih stroškov tovornega
transporta;
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 € bruto v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
g) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo:
– fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti;
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno
(navesti v prijavnem obrazcu).
h) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta in zagotavljati ustrezen in kakovosten prevoz.
5. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
za šolsko leto 2012/2013 (ukrep 8)
a) Namen ukrepa: namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo
v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih
programih in so predvideni za naslednike
kmetij.
b) Upravičenec do sredstev: udeleženci
izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, s stalnim prebivališčem v občini in
so predvideni za prevzemnike kmetij.
c) Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak je udeleženec izobraževanja po
veljavnem (verificiranem) kmetijske srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika kmetije.
d) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev: prednost pri dodelitvi sredstev imajo
prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
e) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– izjavo, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala
(za šolsko leto 2011/2012),
– potrdilo o rednem vpisu (za šolsko leto
2012/2013),
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto.
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f) Finančne določbe: višina štipendije se
letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki
se izplačujejo iz občinskega proračuna in
bo določena na podlagi sprejetih sredstev
proračuna in števila prijavljenih kandidatov.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Šentrupert v letu 2012«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so navedene pri posameznem ukrepu in s katerimi
dokazujejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu.
Prijavni obrazec – vloga je na voljo od
dneva objave razpisa do izteka prijavnega
roka na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, ali na spletni
strani: www.sentrupert.si.
Vlagatelji lahko vložijo izključno eno vlogo, to je vlogo za sofinanciranje izključno
enega ukrepa.
V. Obravnavanje vlog
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v predpisanem roku na predpisanem obrazcu
z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, vloge, ki ne bodo oddane v roku ali vloge, ki ne bodo ustrezale
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom
župana zavrnjene oziroma zavržene in ne
bodo obravnavane v postopku za dodelitev
finančnih sredstev iz tega razpisa.
Vse pravočasne in popolne vloge bo pregledala ter ocenila na podlagi pogojev in
meril, ki so navedeni v tem razpisu, komisija, ki jo je imenoval župan. Komisija bo na
podlagi ocene vlog naredila predlog razdelitve sredstev po posameznem ukrepu. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog
iz naslednjih razlogov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2012,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu občine
za leto 2012.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom, s katerim se določi
višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški.
Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma posameznega odpiranja vlog.
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati
naslednje podatke:
– osnovne podatke o prejemniku (ime,
naziv, sedež, KMG-MID številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa),
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da prejemnik za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi
občina od izplačevalca oziroma njeno višino
dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,

– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije) in
– poročilo o opravljenem delu.
Vsi računi in ostala dokazila, ki se predložijo zahtevku, se morajo glasiti na ime
upravičenca oziroma prejemnika sredstev;
v primeru, da je prejemnik sredstev vključen
v sistem DDV, mora biti prejemnik davčni zavezanec. Računi in dokazila o plačilu
računov za izvedene aktivnosti pri ukrepu
»Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju«, morajo biti z datumom po
prejemu sklepa o odobritvi sredstev.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2012 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
VI. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem javnem
razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih
občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem javnem
razpisu, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če
se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal)
objekte, specialno mehanizacijo in opremo
sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine pred iztekom 5 let.
Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VII. Roki za prijavo na javni razpis
Rok, do katerega morajo biti oddane popolne vloge, je:
– do vključno 4. maja 2012 za ukrepe:
Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu
sektorju, Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in Pokrivanje
operativnih stroškov transporta z odročnih
krajev. Šteje se, da je vloga pravočasno
oddana, če je najkasneje do 4. 5. 2012, do
12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 4. 5. 2012 oddana na pošti (datum poštnega žiga);
– do vključno 14. septembra 2012 za
ukrep: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2012/2013. Šteje se, da je
vloga pravočasno oddana, če je najkasneje
do 14. 9. 2012, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 14. 9. 2012 oddana na pošti (datum
poštnega žiga);
– do vključno 19. oktobra 2012 za ukrep:
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Šteje
se, da je vloga pravočasno oddana, če je
najkasneje do 19. 10. 2012, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma
najkasneje do 19. 10. 2012 oddana na pošti
(datum poštnega žiga).
Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom vlagatelja
na zadnji strani kuverte in z ustrezno oznako
ukrepa na sprednji strani kuverte:
»za JR – Zavarovalne premije«
»za JR – Tehnična pomoč kmetijskemu
sektorju«
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Št.

»za JR – Dopolnilna dejavnost«
»za JR – Operativni stroški transporta«
»za JR – Štipendije v kmetijstvu«.
Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert, v času uradnih ur. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert
33, 8232 Šentrupert.
VIII. Informacije o razpisu: informacije
o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Šentrupert: www.sentrupert.si ali so dosegljive v času uradnih ur
po tel. 07/34-34-602 (Mateja Jazbec) ali
07/34-34-600 (glavna pisarna).
Občina Šentrupert

5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na draži uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno oziroma najemnino,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
VI. Postopek oddaje v najem se lahko
ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in
sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
VII. Ogled nepremičnin je možen
na podlagi predhodnega dogovora, na
tel. 04/237-31-62, vendar najkasneje do dne
13. 4. 2012.
VIII. Natančnejši podatki o vsebini javnega razpisa so na voljo na naslovu: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad
za družbene dejavnosti, na tel. 237-31-62,
glede samega postopka izvedbe javne dražbe, na tel. 237-31-58 in bodo objavljeni na
internetni strani, www.kranj.si.
IX. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje Načrt oddaje nepremičnega premoženja
v najem-dopolnitev in osnutek pogodbe, lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Urad za okolje in prostor, soba 146, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj

Št. 478-44/2012-48/09
Ob-2036/12
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11), na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 33/07), Pravilnika o oddaji poslovnih
prostorov v najem (Uradni list RS, št. 54/03)
ter Načrtom oddaje nepremičnega premoženja v najem-dopolnitev, z dne 20. 3. 2012
objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnine v najem
I. Predmet oddaje je:
Stolp Pungert, ki stoji na zemljiščih, parcelna številka 101/1, 101/2, 966/1, k.o. Kranj
(2100), ki obsega: pritličje, v izmeri 30 m2,
1. nadstropje, v izmeri 38 m2, 2. nadstropje,
v izmeri 40 m2 in pripadajočo opremo, za
izklicno mesečno najemnino 367,20 EUR.
Najemnik bo moral v objektu stolpa Pungert najkasneje do 31. 5. 2013 dosegati
naslednje merljive cilje:
– dve bruto delovni mesti, za izvajanje
programa, v nasprotnem primeru pa Mestni
občini Kranj plačati odškodnino, določeno
s pogodbo,
– povečanje števila obiskovalcev iz 0 na
4.500 na letnem nivoju,
– v objektu stolpa Pungert izvajati skupaj z zainteresiranimi izvajalci programe na
poudarku kulturne vzgoje otrok in mladine,
– zagotoviti merjenje kazalnikov za spremljanje rezultatov oziroma ciljev,
– vsako leto poročati 2 x letno o doseženih ciljih Uradu za družbene dejavnosti
Mestne občine Kranj, in sicer:
– za obdobje 1-6 do 31. 7.
– za obdobje 1-12 do 28. 2.
– zainteresiranim izvajalcem v javnem
interesu (seznam bo vsako leto posredovala MOK) omogočati brezplačno uporabo
prostora. (Najemnik lahko zainteresiranim
izvajalcem v javnem interesu zaračuna le
stroške, ne pa najemnine).
Najemnik je poleg mesečne najemnine
mesečno dolžan plačevati tudi obratovalne
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške
zavarovanj, in druge stroške za katere se
stranki dogovorita s pogodbo.
Najemna pogodba se sklepa za določen
čas petih let. Najemno razmerje se lahko
po poteku petih let izjemoma podaljša, če
za to obstajajo utemeljeni razlogi. Vsaka
pogodbena stranka ima pravico do razdora
najemne pogodbe. Odpovedni rok znaša
30 dni.

II. Nepremičnina, opredeljena v I. točki
javnega razpisa bo oddana v najem na javni
dražbi, ki bo v Kranju, 18. 4. 2012, ob 10. uri,
v sobi številka 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije, pooblaščenci
pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Urad
za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka, 17. 4.
2012, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o sedežu v Republiki Sloveniji oziroma
izpisek iz AJPES-a, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu, fotokopijo in navedbo EMŠO,
oziroma priglasitveni list DURS-a za samostojnega podjetnika,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
občine (za katerega zaprosi najkasneje do
srede 11. 4. 2012 na Uradu za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma
fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 3
izklicnih mesečnih najemnin na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne
občine Kranj, številka 01252-0100006472,
sklic
na
številko
odobritve
18
75515-2010003-43060008 Mestne občine
Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno
dražbo«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
IV. Pogodba o oddaji v najem se sklene
najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije ob
navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnino, ki se oddaja
v najem lahko dvigajo najemnino za večkratnik zneska 20,00 EUR,

Št. 354-0004/09-203/11
Javni razpis

Stran

Ob-2037/12

za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode ter izgradnje javne
kanalizacije v Občini Preddvor
Naročniki: Občina Preddvor, Dvorski trg
10, 4205 Preddvor.
Predmet koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode
ter izgradnje javne kanalizacije v Občini
Preddvor.
Cilji, ki jih zasleduje koncedent: koncesionar bo moral zgraditi javno kanalizacijo
v skladu s potrjenim investicijskim programom in v obdobju trajanja koncesije triintrideset let na območju občine opravljati
obvezno lokalno gospodarsko javno službo
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Pravne podlage:
– Zakon o javno zasebnem partnerstvu
/ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06);
– Zakon o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN,
57/11);
– Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10,
18/11);
– Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMETD,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09)
– Odlok o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Občini Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor št. 6/10);
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– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/12);
– Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode ter
izgradnji javne kanalizacije v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor št.,
2/12);
– Investicijski program za sklenitev Javno-zasebnega partnerstva s podelitvijo koncesije gradnje kanalizacijskega sistema in
čistilne naprave ter koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Preddvor;
– Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni
list RS, št. 88/11, 8/12).
Izdelava vloge: prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in jo izdelati v slovenskem jeziku,
prav tako morajo biti v slovenskem jeziku
izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisanega roka za oddajo ponudbe.
Pogoji za pravilnost ponudbe
Naročnik bo ocenil in izbral izključno le
veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki
bodo pravočasne in popolne.
Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene
v razpisu.
Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Marko Bohinec, direktor občinske uprave, na
tel. 04/275-10-11 ali po epošti: marko.bohinec@preddvor.si.
Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo
vloge spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki ”Dopolnila” objavljena na spletni strani Občine
Preddvor http://www.preddvor.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo vloge.
Način in čas oddaje vloge
Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno
ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor. Na prednji strani ovojnice mora
biti navedeno: ”Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis 'Koncesija javne službe”. Na hrbtni
strani mora biti obvezno naveden naziv in
naslov prijavitelja.
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Vloge je potrebno oddati najkasneje do
4. maja 2012, do 12 ure.
Rok trajanja koncesije
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas in sicer za dobo 33 let.
Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Prijavitelji morajo izjave predložiti
na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročniki bodo vse prijavitelje, ki jim bo
priznal sposobnost, povabili na dialog, da
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Po zaključku dialoga bodo naročniki o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve iz zaključenega dialoga.
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– kadri,
– tehnične zmogljivosti,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del.
Koncesijska pogodba:
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti
odločbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani Občine Preddvor, (http://www.
preddvor.si).
Občina Preddvor
Št. 603-29/2012
Ob-2038/12
Na podlagi določil Pravilnika o pogojih,
merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske
dejavnosti v Mestni občini Celje (Uradni list
RS, št. 118/08) in Sklepa župana Mestne
občine Celje št. 603-29/2012 z dne 23. 3.
2012, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja
mladinske dejavnosti v Mestni občini
Celje v letu 2012
1. Navedba sofinancerja: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov na območju Mestne občine Celje (v
nadaljevanju: MOC) v letu 2012 v skladu
z določili 4. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov
in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 118/08) – v nadaljevanju pravilnik.
3. Vsebinski okvirji predlagateljev javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo predlagatelji vsebin mladinskih projektov,
v skladu z določili 4. člena pravilnika.
4. Pogoji predlagateljev, ki jih morajo izpolnjevati za prijavo na javni razpis
Pogoji predlagateljev, ki jih morajo izpolnjevati za prijavo na javni razpis so navedeni v 6. členu Pravilnika o pogojih, merilih
in postopkih za sofinanciranje programov
in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 118/08).
Poleg teh pogojev, se za leto 2012 s to
razpisno dokumentacijo določijo še naslednji dodatni pogoji:
– predlagatelji, ki so v celoti izpolnili svoje pogodbene obveznosti do MOC na vseh

razpisnih področjih (velja za predlagatelje,
ki so bili prejemniki sredstev v letu 2011);
– predlagatelji s projekti, ki se bodo izvajali na območju MOC in so v interesu MOC.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti:
– predlagatelji (npr.: CSD, ZZV), katerih
ustanovitelj je država Republika Slovenija
oziroma Vlada Republike Slovenija ali MOC;
– projekti oziroma njihove vsebine, ki
se že ali bi se lahko izvajale v okviru rednih programov javnih zavodov (državnih
ali MOC);
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu
z določili ZOFVI;
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja;
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih
srečanj;
– predlagatelji s projektom, ki ima pretežno zabavno-družabni – turistični značaj;
– predlagatelji s projektom, kot so gostovanja v Sloveniji ali v tujini;
– predlagatelji s promocijo projekta ali
društva (koledarji, razglednice).
Predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta.
Kolikor predlagatelji ne izpolnjujejo vseh
zgoraj navedenih pogojev bodo njihove
vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter
s sklepom zavržene.
5. Sofinanciranja oziroma ne sofinanciranje mladinskih projektov
Pravico do sofinanciranja mladinskih
projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC
(dokazilo je najemna pogodba), ki so nosilci
projektov, namenjenih mladim, ki opravljajo
javno koristno in neprofitno dejavnost, namenjeno mladim in ki opravljajo svojo dejavnost, s katero se prijavljajo na predmeten
razpis.
Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu
2012.
Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev
iz občinskega proračuna na podlagi pogodb
o neposrednem financiranju iz proračuna
MOC, ne morejo kandidirati na predmetnem
javnem razpisu.
6. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo javnega razpisa na področju mladinske dejavnosti v MOC v letu 2012 je imenovana razpisna komisija s sklepom župana.
Razpisna komisija opravlja svoje naloge
v skladu z določili pravilnika.
7. Merila za izbor projektov: projekti predlagateljev bodo ocenjeni v skladu
z merili, ki so podrobneje opredeljena v pravilniku in v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
8. Višina sredstev in obdobje za porabo
dodeljenih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je predvidena
v proračunu MOC za leto 2012 in namenjena za sofinanciranje projektov s področja
mladinske dejavnosti, je 26.400,00 EUR.
MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da
se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za leto
2012.
Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal
razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene
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projekta glede na postavljena merila in kriterije za vrednotenje.
9. Rok izvedbe: projekti, sofinancirani na
podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno
in finančno realizirani do 31. 12. 2012.
10. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in s pogoji, določenimi v javnem
razpisu in vsebovati vse podatke in priloge,
zahtevanimi v razpisni dokumentaciji. Tako
izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način,
ki je opredeljen v navodilih predlagateljem
za pripravo predlogov.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko izvajalci s področja mladinske dejavnosti dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem razpisu: razpisna
dokumentacija je zainteresiranim na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka na
spletni strani MOC: http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn pod rubriko »Tekoča javna naročila, razpisi in natečaji za delovna mesta«. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko dobijo zainteresirani osebno pri višji svetovalki Mariji Lokovšek, na
tel. 03/42-65-890 ali na tel. 03/42-65-860
(tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti
MOC).
12. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do ponedeljka, 16. 4. 2012 (datum poštnega žiga s tem
datumom). Po tem roku se vloge izločajo
kot prepozne brez odpiranja. Vloga mora
v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu
in razpisni dokumentaciji ter pravilniku.
13. Priprava in način dostave vloge na
MOC: predlagatelji morajo pripraviti vlogo
v skladu z Navodili za pripravo predloga (v
nadaljevanju: navodilo) v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane dokumente
iz 4. točke Navodil. Vloga mora biti oddana kot priporočena pošiljka po pošti,. v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov:
Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, s pripisom v spodnjem levem kotu:
»Ne odpiraj – projekt mladinske dejavnosti v letu 2012«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti obvezno naveden polni naziv in
naslov predlagatelja.
14. Odpiranja vlog: razpisna komisija za
izvedbo javnega razpisa, imenovana s sklepom župana, bo vršila odpiranje vlog v skladu z določili 13. člena pravilnika.
15. Dopolnjevanje vlog: v skladu z določili 14. člena pravilnika se bodo vloge dopolnjevale.
16. Pregled in ocena popolnih vlog:
v skladu z določili 15. člena pravilnika bo
opravila razpisna komisija pregled in oceno vlog.
17. Sklepi in pogodbe o sofinanciranju:
sklepi in pogodbe o sofinanciranju izbranih
projektov bodo izdani na osnovi določil 16.
in 17. člena pravilnika.
18. Ostali postopki v zvezi z javnim razpisom: postopki v zvezi z javnim razpisom,
ki niso navedeni v tej objavi, so navedeni
v pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Celje

Št. 610-13/2012
Ob-2040/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 96/10-ZIPRS 1112), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06
in 43/08) in sklepa župana, št. 122-39/12
z dne 22. 3. 2012, Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov s področja socialne in
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Celje v letu 2012
I. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2012.
Predmet javnega razpisa je:
Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– projekti, namenjeni svetovanju, pomoči
in samopomoči ter preprečevanju socialne
izključenosti;
– projekti medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni projekti, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti;
– projekti za svetovanje posameznikom
in družinam v stiski;
– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja ali delujejo s ciljem
promocije zdravja.
Sklop B:
– projekti varnih namestitev za ženske
in otroke, ki so žrtve nasilja in omogočajo
neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in
so uporabnikom na voljo vse dni v letu.
Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo
uporabnikov nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur tedensko.
Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na območju MOC.
Prednostno bodo sofinancirani projekti,
katerih vsebina bo usmerjena v ugotavljanje
dejanskih potreb po pomoči starejšim nad
65 let. Posamezne predloge lahko oddajo
samo društva upokojencev in ne njihove
zveze, združenja, pokrajine.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ustanovljene na podlagi Zakona
o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona
o zavodih ali drugih organizacijah, katerih
namen in cilj delovanja je nepridobiten in
ki so registrirane za izvajanje projektov na
področju socialne in zdravstvene dejavnosti
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju
MOC in imajo na njenem območju sedež ali
enoto (dokazilo je najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi prostora),
– projekt izvajajo za uporabnike MOC,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
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– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– projekt izvajajo v interesu MOC,
– bodo prijavljeni projekt izvedli na območju MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
tega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta,
– predlagan projekt izvajajo v skladu
s kodeksom etičnih načel v socialnem in
zdravstvenem varstvu,
– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– imajo predvideno sofinanciranje projekta s strani drugih sofinancerjev in lastna
sredstva,
– na področju socialne in zdravstvene
dejavnosti delujejo najmanj 3 leta,
– da prijavijo projekt. Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno
celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim
zaporedjem in trajanjem izvedbe,
– da je prijavljen projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave.
Prijavitelj se lahko s svojim projektom
za leto 2012 prijavi samo na enega izmed
javnih razpisov MOC. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste
projekte niso prejeli sredstev že na drugih
javnih razpisih MOC v letu 2012. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC in
tisti predlagatelji, katerih ustanoviteljica je
MOC ali Republika Slovenija oziroma Vlada
Republike Slovenije, ne morejo kandidirati
na predmetnem javnem razpisu.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta.
Predmet sofinanciranja ne bodo projekti, katerih vsebine vsebujejo informiranje,
ki sodi v zakonsko obvezo javnih zavodov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva.
III. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni
v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
IV. Vrednost sredstev
Skupna višina sredstev, ki je v proračunu MOC v letu 2012 zagotovljena za sofinanciranje projektov s področja socialne in
zdravstvene dejavnosti je 84.000,00 EUR,
in sicer za projekte:
– sklop A: 55.802,00 EUR,
– sklop B: 13.268,00 EUR,
– sklop C: 9.930,00 EUR,
– sklop D: 5.000,00 EUR.
Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal
razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene
projekta glede na postavljene kriterije.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2012 morajo biti porabljena do 31. decembra 2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih,
ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu prijave za leto
2012, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo
nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način,
ki je opredeljen v navodilih predlagateljem
za pripravo predlogov.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in
sicer najkasneje do vključno 16. aprila 2012
(datum poštnega žiga).
Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici,
na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj –
projekti socialne in zdravstvene dejavnosti
v 2012 (navedite sklop – A, B, C ali D)«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati
pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge, navedene v prijavnem obrazcu,
– da je poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila.
VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine
Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo
v roku 8 dni od končnega roka za oddajo
prijav. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku
treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za
družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper
ta sklep pa odloči župan MOC.
Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na
način, ki je določen v točki VII. besedila
javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo
dopolnjene v roku, navedenem v sklepu za
dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega razpisa, pogojev določenih v II.
točki javnega razpisa ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega
števila točk.
Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje, zaključila
svoje delo.
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X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na
voljo od dneva objave javnega razpisa do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn pod rubriko »Tekoča javna naročila, razpisi in natečaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani izvajalci
prejmejo po elektronski pošti (od 2. 4. 2012
dalje) – zahtevek je potrebno posredovati na
naslov: branka.lazarevic@celje.si.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom dobijo zainteresirani na
tel. (od 2. 4. 2012 dalje) 03/42-65-888, pri
Branki Lazarevič in preko e-pošte na naslov:
branka.lazarevic@celje.si.
Mestna občina Celje
Ob-2044/12
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) ter Letnega načrta ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2012 (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/11) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina, in
sicer večstanovanjska stavba z naslovom
Globušak 1, Trbovlje. ID znak nepremičnine je 1871-429/0-1, parcela številka *429/0,
k.o. 1871 Trbovlje (ID 3959173). Skupna
površina znaša 279 m2.
Skupna izklicna cena za stavbo s pripadajočim zemljiščem znaša 38.000,00 EUR.
V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna
kupec.
Stavba je zasedena z najemniki.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od 30. 3. 2012
na Občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg
4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce
dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30, ob
sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8. do
12.30, v pisarni številka 47. Na voljo so tudi
v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
16. 4. 2012, do 10. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na
prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stavbe z naslovom Globušak 1.
5. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 12. 4. 2012 plačati varščino, ki znaša
10 % izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri Banki Slovenija z obrazcem UPN:
– koda namena: ADVA,
– namen: varščina,
– BIC banka prejemnika: BSLJSI12x,
– IBAN: SI56013290100018122,
– referenca: SI00 001-2010000,
– ime in naslov: proračun Občine Tr
bovlje.

6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu, v roku 15 dni, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno
plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v torek, 17. 4. 2012 ob 12. uri, v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno,
najemniki pa imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši.
17. Dodatne informacije so na voljo,
tel. 03/562-79-12 ali 03/562-79-76.
Občina Trbovlje
Ob-2050/12
Javni razpis
za sofinanciranje programov
oziroma projektov, ki niso bili predmet
drugih javnih razpisov iz proračuna
Občine Sežana za leto 2012 –
Sredstva župana za enkratne
finančne pomoči 2012
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
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2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi določil Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/1999, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09
ZIPRS) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 22/11) ter Odloka o spremembah
-1 Odloka o proračunu Občine Sežana za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 94/11) in Odlok
o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 16/12).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah,
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje
knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ipd., ki
niso bili predmet drugih javnih razpisov iz
proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb,
izboljšanju procesov in pogojev delovanja
ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane
v obliki društev, klubov, zvez, združenj in
javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež na območju Občine Sežana;
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo
na območju Občine Sežana;
4.2. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program
oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili
(bodo) njihovi programi v letu 2012 kakorkoli
že financirani iz proračuna Občine Sežana;
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice
tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Izvajalci programov oziroma projektov
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte,
ki so predmet razpisa;
– da imajo stalno prebivališče oziroma
sedež na območju Občine Sežana oziroma
izvajajo programe oziroma projekte, ki se
pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana;
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana;
– da prijavljeni programi oziroma projekti
niso bili sofinancirani iz proračuna Občine
Sežana 2012 in tudi ne bodo prijavljeni na
katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana
za leto 2012;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na
področju, za katerega se prijavljajo;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za delo;
– da v skladu z drugim odstavkom
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11
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– UPB2) neposredno odgovorna oseba za
vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar Občine Sežana ali družinski član tega funkcionarja.
Funkcionar ali njegov družinski član je lahko
zgolj član društva ali član organa društva, ki
ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu.
6. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
– Preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov
so jasno opredeljeni:
– Število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma
projektov iz Občine Sežana:
· 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
· 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
· nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– Število uporabnikov iz Občine Sežana:
· 1–100 uporabnikov:
· 101–1000 uporabnikov:
· nad 1000 uporabnikov:
– Promocija – programi oziroma projekti prispevajo
k prepoznavnosti občine:
– Kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni
in realno izvedljivi:
– Inovativnost – programi oziroma projekti neposredno
ne posnemajo že izvedenih programov oziroma projektov
ter vsebujejo drugačen pristop:
– Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih
organizator ali soorganizator je Občina Sežana:
– Reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem
obdobju:
– Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov oziroma
projektov imajo izvajalci
· 50–60 % lastnih sredstev:
· 61–70 % lastnih sredstev:
· 71– 80 % lastnih sredstev:
· več ko 80 %:
7. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev na razpolago je
26.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini
Sežana najkasneje do 28. 2. 2013 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oziroma projekta.
9. Razpisni rok: razpis se prične nasled
nji dan po objavi v Uradnem listu RS in bo
odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 10. 2012.
10. Oddaja in dostava prijav oziroma
vlog
Vloga oziroma prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva,
na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
županova sredstva 2012« na prednji strani
ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen
obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku.

do 5 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk;
do 20 točk;
do 20 točk;
do 10 točk;
do 10 točk;
do 5 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk,
20 točk.
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11. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru
– oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa;
– postopek javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sežana št. 430-7/2012-2 z dne 20. 3.
2012;
– komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oziroma vloge enkrat mesečno,
in sicer med 1. in 8. v mesecu, pri čemer
bodo obravnavane tiste, ki bodo na Občino
Sežana prispele od prvega do zadnjega dne
v preteklem mesecu oziroma v več preteklih
mesecih, če se komisija v posameznem mesecu zaradi objektivnih razlogov ni mogla
sestati;
– če se komisija iz objektivnih razlogov
ne more sestati več kot mesec dni, o tem
obvesti prijavitelje;
– vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po prejemu poziva,
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v navedenem roku ne bodo dopolnili, se
s sklepom zavržejo;
– komisija lahko naknadno zahteva
še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih;
– komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da posamezni
program oziroma projekt izredno prispeva
k izboljšanju procesov in pogojev delovanja
oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih
točk;
– ob posredovanju sklepa o izboru bo
vlagatelj pozvan k podpisu pogodbe, v kateri
bodo podrobneje opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti. Kolikor se vlagatelj
v osmih dneh od prejema poziva nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev;
– Občina Sežana lahko javni razpis po
prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev;
– o izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45.
dneh po odločitvi;
– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji;
– odpiranje vlog je nejavno.
12. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik
v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba
št. 10, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Klementina Križman,
05/731-01-01, kabinet.zupana@sezana.si.
14. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
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– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2012,
– izjava v skladu z Zakonom o integriteti
in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2),
(Uradni list RS, št. 69/11),
– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih.
Občina Sežana
Št. 322-32/2012-2
Ob-2052/12
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 10/12) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov turističnih
društev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 3/08, v nadaljevanju: pravilnik),
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in projektov turističnih društev
v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov turističnih
društev z naslednjimi vsebinami:
– organizacija in izvajanje prireditev;
– promocijsko – turistična dejavnost;
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih
proizvodov;
– trženje turistične ponudbe;
– razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture;
– razvoj in vzdrževanje javnih površin,
namenjenih turistom;
– organizacija in izvajanje prireditev;
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega
prebivalstva za pozitiven odnos do turistov
in turizma;
– akcije na področju ohranjanja naravne
in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo
na območju Mestne občine Nova Gorica.
Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične
ponudbe Mestne občine Nova Gorica;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo
iz posebnih proračunskih postavk oziroma,
ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica;
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev;
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima
prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju;
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike,
vode, ogrevanja,..);
– programi in projekti Turistične zveze
Nova Gorica.
II. Pogoji za dodelitev sredstev:
Za kandidiranje na javnem razpisu mora
prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora sedež na območju Mestne
občine Nova Gorica;
– biti mora registriran skladno z Zakonom o društvih;
– iz uradnega naziva prijavitelja mora biti
razvidno, da gre za turistično društvo;
– namen in cilji delovanja prijavitelja ter
njegove dejavnosti in naloge, morajo biti
pretežno s področja turizma;

– prijavitelj mora biti registriran in delovati na področju iz prejšnje alinee najmanj
eno leto pred dnevom vložitve prijave na
javni razpis;
– imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo;
– imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov;
– imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega
razpisa, če je na njem sodeloval.
Odobrena sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavitelj predloži račune, predračune ali pogodbe za izvedbo programov
oziroma projektov, za katere so mu bila
z odločbo, izdano na podlagi tega javnega
razpisa, sredstva odobrena. Rok za predložitev računov, predračunov oziroma pogodb
je 3. 11. 2012.
III. Merila:
Komisija za sofinanciranje programov in
projektov turističnih društev v Mestni občini
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijavljenih programov in projektov upoštevala naslednja
merila:
(1) Promocijsko – turistična dejavnost
(do 25 točk)
a) nastop na turističnih in drugih sejmih
ter prireditvah (15 točk)
b) izdaja promocijskega materiala ter
vzdrževanje in ažuriranje spletnih strani (10
točk)
(2) Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture (do 40 točk)
a) postavitev označevalnih in info tabel
(10 točk)
b) vzdrževanje označevalnih in info tabel
(5 točk)
c) urejanje in vzdrževanje kolesarskih in
pešpoti (15 točk)
d) urejanje in vzdrževanje druge turistične infrastrukture (10 točk)
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov (do 20 točk)
a) oblikovanje tematskih turističnih pro
izvodov (do 10 točk)
b) ustvarjanje nove turistične ponudbe
(10 točk)
(4) Organizacija in izvedba prireditve (do
75 točk)
a) enodnevna prireditev ali prireditev
med 500 in 1000 obiskovalci (5 točk)
b) dvodnevna prireditev ali prireditev
med 1000 in 3000 obiskovalci (8 točk)
c) večdnevna prireditev ali prireditev nad
3000 obiskovalcev (12 točk)
d) program prireditve (do 45 točk)
e) spremljajoča ponudba prireditve (do
10 točk)
f) tradicionalna prireditev (3 točke)
g) promocija prireditve (do 5 točk)
(5) Ostale prireditve (do 10 točk)
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja
kulturne dediščine in pospešujejo turistično
dogajanje v kraju (do 10 točk)
(6) Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma (do 10
točk)
(7) Splošna merila (do 20 točk)
a) Črpanje finančnih sredstev (do 10
točk)
b) Sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami (10 točk)

24 / 30. 3. 2012 /

615

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

IV. Priloge:
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
– fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža zadnje stanje;
– fotokopijo temeljnega akta društva, ki
odraža zadnje stanje.
Vse obrazce razpisne dokumentacije
podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.
V. Višina razpisanih sredstev: okvirna
višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in so predvidena na
proračunski postavki 1403/09.035-Sredstva za programe-Turistična društva, znaša
50.000,00 EUR.
VI. Višina dodeljenih sredstev
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje
organu mestne uprave Mestne občine Nova
Gorica, pristojnemu za turizem (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih
sredstev. Sredstva se izplačajo po predložitvi računov, predračunov ali pogodb za
izvedbo programov oziroma projektov, za
katere so bila prijavitelju z odločbo odobrena sredstva. Prijavitelju se bodo izplačala
sredstva v višini, ki bo izkazana s predloženimi računi, predračuni oziroma pogodbami
vendar največ v višini, določeni z odločbo.
Upoštevani bodo izključno tisti računi oziroma predračuni, ki jih bo pristojni organ prejel
do 3. 11. 2012.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012.
VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev
vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa je
16. 4. 2012 do 14. ure. Za pravočasno se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 16. 4. 2012
do 14. ure prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38, 1. nadstropje. Prepozne
vloge bodo s sklepom zavržene.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo dne 16. 4. 2012. Vloge, ki prispejo na razpis, komisija odpre,
pregleda in oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije,
bo s sklepom zavrgel pristojni organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne
bodo popolne, bo pristojni organ v roku petih
delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno
pozval, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo zavrgel
pristojni organ s sklepom.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
v 60 dneh po poteku roka za predložitev
vlog.
XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev,
v roku petnajstih dni od prejema poziva,
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na razpis.
XII. Nadzor nad porabo sredstev
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo dodeljenih
sredstev opravlja pristojni organ. Prejemniki sredstev morajo najkasneje do roka,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo izvajalci športnih programov, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Kuzma,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Kuzma in
imajo v svoji dejavnosti registrirano športno
dejavnost (pogoj velja tudi za javne zavode),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene
delavce za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih programov
in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost,
– da so registrirani in na območju Občine
Kuzma delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (pogoj
velja samo za društva in zveze).
V. Merila za sofinanciranje programov
športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in
kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Kuzma (Uradni
list RS, št. 17/09).
VI. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki
je namenjena za programe iz III. točke tega
razpisa je 20.000 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v v letu 2012.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občinski upravi Občine
Kuzma.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Občine Kuzma: www.obcina-kuzma.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na Občinski upravi
Občine Kuzma, pri Simoni Čurman, na
tel. 02/555-80-14, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
IX. Rok in način oddaje prijav:
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno na občinski upravi Občine
Kuzma ali po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 15. aprila 2012, na naslov:
Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma,
s pripisom »Javni razpis – Ne odpiraj« in
z oznako: »Izbor izvajalcev letnega progra-

določenega v pogodbi, pristojnemu organu predložiti:
– poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera so jim
bila dodeljena sredstva;
– dokazila o namenski porabi sredstev.
XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
(ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za
gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, soba 31/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, http://www.
nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Vloga mora biti označena
na naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis TD 2012«, na hrbtni strani pa
z navedbo prijavitelja in njegovega naslova.
Vloga se pošlje ali osebno odda na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I.
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/335-01-77
(Matej Jakin).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2064/12
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Kuzma (Uradni
list RS, št. 17/09) in Odloka o proračunu
Občine Kuzma za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 20/12), objavlja Občina Kuzma
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Kuzma za leto 2012
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Kuzma za leto 2012.
II. Naročnik javnega razpisa: Občina
Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih
programov v letu 2012 in sofinanciranje naslednjih vsebin:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje zvez športnih društev, ki jih
ustanovijo društva za posamezne športne
panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov,
– propagandna dejavnost v športu,
– športne prireditve,
– promocija športa in občine s športom,
– informiranje o športu v medijih,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ma športa v Občini Kuzma za leto 2012«.
Šteje se, da je vloga prispela, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do
12. ure oddana na Občinsko upravo Občine
Kuzma.
Na ovojnici mora biti napisano:
– naslov izvajalca športnega programa
(polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kuzma).
X. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje do 30. aprila 2012.
Vloge bo odpirala komisija, katero imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2012.
Občina Kuzma
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Javne dražbe
Št. 478-0027/2011
Ob-2054/12
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
5220 Tolmin, na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in dne
8. 11. 2011 sprejete Druge dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin,
v k.o. 2248 Tolmin
1. a) Predmet prodaje so parcele pri Tolminu, ki v naravi predstavljajo delno varovalni gozd in pretežno stavbna zemljišča na
parcelah št. 1161/2 travnik, v izmeri 2884 m2,
1162/2 travnik, v izmeri 126 m2 in travnik,
v izmeri 103 m2, 1265/1 gozd 4456 m2 in
1266/1 gozd 228 m2, gozd 1108 m2 in vodotok 2483 m2, k.o. 2248 Tolmin, ki so last
Občine Tolmin. Parcele se prodajajo samo
skupaj kot ena stavbna enota.
b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
c) Izklicna cena za nepremičnine v paketu je 92 895,08 EUR, najnižji znesek zvišanja je 1000,00 EUR.
d) Varščina je: 9289,51 EUR.
e) Pravno stanje nepremičnin: v elektronski Zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije je pri parceli št. 1266/1,
k.o. Tolmin vpisana stvarna služnost vkopa
in položitve kanalizacijskega priključka v korist in na ime Občina Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, Tolmin, oziroma njenih pravnih
naslednikov. Navedena služnost je vpisana
na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti
št. 2523-04-600042 z dne 10. 3. 2004, overjena pod št. Ov – 296/2011 dne 14. 3. 2011
pri notarju Edvardu Sivcu v Tolminu.
Nepremičnine niso v najemu, pri parceli
št. 1266/1, k.o. Tolmin je v zemljiškem katastru kot začasni upravljavec parcele navedeno Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana.
Peti odstavek 22. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04,
10/04 – odločba US, 41/04 in 57/08) določa,
da ne glede na določbe drugih zakonov, ki
urejajo vrstni red predkupnih upravičencev,
je država prva predkupna upravičenka tudi
na priobalnem zemljišču, razen v primeru
iz sedmega odstavka 16. člena tega zakona. Navedeno velja za parceli št. 1265/1 in
1266/1, k.o. Tolmin.
Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo potekala tudi pod pogoji III. poglavja
(od 17. – 25. člena Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB
2) v zvezi s 47. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 67/02,
110/02, 115/06 in 110/07) in na podlagi
22. člena Zakona o vodah.
Iz potrdila Občine Tolmin, Oddelka za
okolje in prostor z dne 21. 3. 2012 o namenski rabi zemljišča med drugim izhaja, da so
parcele št. 1161/2, 1162/2 in 1266/1, k.o.

Tolmin po osnovni namenski rabi razvrščene
kot delno stavbno zemljišče, delno čistilna
naprava, parcela št. 1265/1, k.o. Tolmin pa
je razvrščena kot delno stavbno zemljišče,
delno kot varovalni gozd. Občina Tolmin tudi
ne uveljavlja predkupne pravice in začasnih
ukrepov za zavarovanje.
Od 11. februarja do 15. marca 2010 je
bil javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) in
okoljsko poročilo. OPN na novo opredeljuje
namensko rabo zemljišč in prostorske izvedbene pogoje.
Po navedenih parcelah oziroma v njihovi neposredni bližini potekajo infrastrukturni
vodi in sicer po parceli št. 1161/2, k.o. Tolmin
potekata vodovod in mešani vod kanalizacijskega omrežja, po ostalih parcelah, oziroma v neposredni bližini prav tako poteka
mešani vod. Občina si pridržuje služnost
gradnje, uporabe, vzdrževanja in upravljanja
teh vodov.
Služnostno pravico si bo občina v sporazumu s kupcem vpisala v zemljiško knjigo.
f) Opis parcel: vse parcele se nahajajo
na vzhodnem delu mesta Tolmina, pod ulico,
ki vodi do sotočja reke Soče s Tolminko, ob
čistilni napravi za mesto Tolmin in ob reki
Tolminki, v smeri proti staremu mestnemu
jedru Tolmina.
Parceli št. 1161/2 in 1162/2, k.o. Tolmin:
V naravi sta parceli kmetijsko zemljišče –
travnik 4. razreda. Na tej parceli je predvidena ureditev dostopne ceste, ki bo služila tudi
za pešpot s priključkom na novo dostopno
pešpot do starega mestnega jedra Tolmina.
Parcela št. 1266/1, k.o. Tolmin:
V naravi je del parcele urejen kot stavbno zemljišče v okviru gradnje čistilne naprave, del pa zaraščen – gozd 7. razreda, ki je
zelo degradiran. Potrebna bodo precejšnja
vlaganja za osnovno pripravo tega zemljišča
za gradnjo.
Parcela št. 1265/1, k.o. Tolmin:
V naravi je celotna parcela gozdna parcela 7 razreda, manjši del bo pozidan.
Vse navedene parcele niso komunalno
opremljene. Na navedenih parcelah je možna gradnja ribogojnice.
Investitor mora potrebne priključke urediti sam na lastne stroške in pridobiti potrebne
pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev
komunalne infrastrukture.
V izklicni ceni je zajeta vrednost nezazidanih zemljišč brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo
gradbenega dovoljenja na osnovi izdane
odločbe.
2. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, postopek
se bo začel v ponedeljek, dne 30. 4. 2012,
ob 12. uri.
3. Udeležba na javni dražbi in pogoji: na
javni dražbi parcel lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki najpozneje dve uri, to je do 10. ure
dne 30. 4. 2012 do začetka postopka javne
dražbe prijavijo svojo udeležbo in predložijo:
a) dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za parcele in priloženo številko
osebnega transakcijskega računa za primer
vračila varščine,

b) fotokopijo osebnega dokumenta (za
fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in
samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni
na dan dražbe),
c) davčno številko oziroma ID številko
za DDV,
d) matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in
e) notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec dražitelja. Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo
po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.
Ob pogojih iz prejšnjih odstavkov lahko na javni dražbi sodelujejo le osebe, ki
lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki
Sloveniji (državljani držav članic Evropske
unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelj ne more sodelovati oseba, navedena v 32. členu Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, to je cenilec,
člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno
dražbo in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko
zbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali
osebe, ki vodi javno dražbo.
4. V izhodiščni vrednosti nepremičnin
niso vključeni stroški cenitev, davek na dodano vrednost po stopnji 20 % oziroma davek na promet nepremičnin po stopnji 2 %
ter stroški v zvezi s prenosom lastninske
pravice, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma pred vpisom
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
5. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
6. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje na dan dražbe, vendar še do začetka postopka javne dražbe, plačati varščino,
navedeno v tej objavi na enotni zakladni
račun, št. 01328-0100014970 Proračun
Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino,
ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni
po končani dražbi.
7. Pravila dražbe:
a) Dražbo vodi od župana pooblaščeni
uslužbenec ali komisija, dražba je ustna.
Draži lahko tisti, ki je do začetka postopka
javne dražbe plačal varščino za nepremičnine in to dokazal s pisnim potrdilom.
b) Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo.
c) Izklicna vrednost nepremičnin oziroma
vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če
nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem,
se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila
izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat,
oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu
in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe
prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
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e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, so nepremičnine prodane za
izklicno ceno.
g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane,
če eden ne zviša cene.
h) Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa.
i) Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe.
j) Javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11).
8. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine:
Po končani javni dražbi bo uspeli dražitelj
v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih
zemljiščih in Zakona o gozdovih v zvezi
z varovanjem pravic predkupnih upravičencev dolžan podati pisno izjavo o sprejemu
ponudbe na pristojni Upravni enoti Tolmin,
kjer bo ta ponudba objavljena, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži.
Kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev
lastninske pravice, rok plačila je 30. dan po
sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen in varščina
zadržana.
9. Drugi pogoji:
a) Nakup nepremičnin se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake.
b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
prejemu obvestila pristojne upravne enote
o sprejemu ponudbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži
njegovo varščino.
c) Če uspeli ponudnik tudi v podaljšanem
roku ne bo podpisal prodajne pogodbe, bo
postopek razveljavljen, varščina pa zapade
v korist Občine Tolmin.
d) Kupec mora takoj, najpozneje pa
v roku 7 dni od podpisa pogodbe podati vlogo za odobritev pravnega posla na pristojno
Upravno enoto Tolmin
e) Prodajalec bo izročil nepremičnine
v last in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine, javnih
dajatev in stroškov. Vsa zemljiškoknjižna
opravila si pridrži prodajalec.
10. Župan Občine Tolmin oziroma pooblaščeni uslužbenec ali komisija, ki bo vodila dražbo lahko s soglasjem župana Občine
Tolmin ustavi postopek razpolaganja s predmetnimi zemljišči do sklenitve pravnega posla (pogodbe). V tem primeru Občina Tolmin
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez
obresti.
11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in
informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev
2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri) ali 05/381-95-18 (Simčič Davor), lahko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si ali davor.simcic@tolmin.si.
Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
Št. 352-0005/2010
Ob-2055/12
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
5220 Tolmin, na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10),
ki se uporabljata na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) in na
podlagi dne 29. 3. 2011 sprejetega Letnega
načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo stanovanja v Tolminu
1. a) Predmet prodaje je enosobno stanovanje v Tolminu, v skupni izmeri 44,77 m2,
ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjskega bloka v Žagarjevi ulici 1, Tolmin,
stoječega na parceli št. 199/1, k.o. Tolmin.
Etažna lastnina za zgoraj navedeno večstanovanjsko stavbo je urejena. Stanovanje je
v katastru stavb, vpisano z ID 2248 736 19.
b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
c) Izklicna cena za stanovanje je
43.600,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je
500,00 EUR.
d) Varščina je: 4360,00 EUR.
e) V elektronski zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali
druga bremena. Stanovanje je v najemu za
nedoločen čas in je zasedeno. Najemnik je
z lastnikom stanovanja dne 3. 2. 1992 sklenil
najemno pogodbo za nedoločen čas z neprofitno najemnino, v katere 3. členu je dogovorjena predkupna pravica, ki jo lahko najemnik
uveljavlja v skladu z določili zakona.
Pri nakupu ima dosedanji najemnik pod
enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec,
ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti
prodajalca iz obstoječega sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom, položaj
najemnika pa se po izrecni zakonski določbi
ne sme poslabšati.
f) Opis stanovanja: stanovanje se nahaja
v 5. etaži večstanovanjske stavbe v Žagarjevi ulici 1, Tolmin. Neto tlorisna površina
stanovanja je 44,77 m2. Stavba, v kateri se
nahaja stanovanje, je priključena na vse javne komunalne naprave v Tolminu, električni
in telefonski priključek je kabelski, urejena
so parkirišča, a v manjšem obsegu, kot so
potrebna. V stanovanju je izvedeno razvodno
omrežje, nameščeni so radiatorji centralnega
ogrevanja, skupni napajalni vir je izklopljen,
zato je stanovalec napravil priključek na zemeljski plin. Stanovanje s stavbno opremo
in zgradba je v običajni standardni izvedbi.
2. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, postopek se bo začel v četrtek, dne 19. 4. 2012,
in sicer ob 9. uri.
3. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi stanovanja lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani

držav članic Evropske unije in drugih držav,
ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti) in, ki najpozneje do
začetka postopka javne dražbe osebno ali
po pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo
in predložijo:
a) dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za stanovanje in priloženo številko osebnega transakcijskega računa za
primer vračila varščine,
b) fotokopijo osebnega dokumenta (za
fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in
samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni
na dan dražbe),
c) davčno številko oziroma ID številko
za DDV,
d) matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in
e) notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Organizator bo ob pričetku javne dražbe
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni
iz postopka pred začetkom dražbe.
4. V izhodiščni vrednosti stanovanja niso
vključeni stroški cenitev in davek na promet nepremičnin po stopnji 2 % ter stroški
v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih
mora kupec poravnati po sklenitvi prodajne
pogodbe oziroma pred vpisom lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
5. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
6. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do začetka postopka javne dražbe,
za stanovanje plačati varščino, navedeno
v tem razpisu, na enotni zakladni račun
št. 01328-0100014970, Proračun Občine
Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim
pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi.
7. Plačilni pogoji:
Kupec mora plačati kupnino v denarju.
Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 30
dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo
plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zadržana.
8. Dodatni pogoji:
a) Nakup stanovanja se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake.
b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
zaključku dražbe.
c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po
končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zapade v korist Občine Tolmin.
d) Prodajalec bo izročil stanovanje v last
in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo
in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj
po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev in
stroškov. Vsa zemljiškoknjižna opravila si
pridrži prodajalec.
9. Pravila dražbe:
a) Dražbo vodi od župana pooblaščeni
uslužbenec, dražba je ustna. Draži lahko
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tisti, ki je do začetka postopka javne dražbe
plačal varščino za stanovanje in to dokazal
s pisnim potrdilom.
b) Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo.
c) Izklicna vrednost stanovanja oziroma
vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če
nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem,
se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila
izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat,
oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu
in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe
prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je stanovanje prodano za izklicno ceno.
g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, stanovanje ni prodano, če
eden ne zviša cene.
h) Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa.
i) Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe.
j) Javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09, 100/09 in 49/10).
10. Župan Občine Tolmin oziroma pooblaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s soglasjem župana Občine Tolmin, lahko ustavi
postopek prodaje stanovanja do sklenitve
pravnega posla.
V tem primeru Občina Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez obresti.
11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in
informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev
2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri) ali 05/381-95-18 (Simčič Davor), lahko
tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si ali davor.simcic@tolmin.si.
Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
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Razpisi delovnih mest
Št. 13-12
Ob-2003/12
Svet zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Luče 77, 3334 Luče, v skladu
z 58. členom ZOFVI in na podlagi sklepa 6.
redne seje Sveta zavoda z dne 15. 3. 2012
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10,
20/11 in 34/11).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2012.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda, potrdilo sodišča, da
ni v kazenskem postopku – s priloženo
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
izven kraja prebivališča zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovna šola Blaža Arniča, Luče
77, 3334 Luče, z oznako “Prijava za razpis
za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Blaža Arniča Luča
Št. 7300006511-1
Ob-2004/12
Na podlagi sklepa nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o., sprejetega na 1. izredni
seji dne 19. 3. 2012, ter v skladu s tretjim odstavkom 26. člena Akta o ustanovitvi družbe
Pošta Slovenije d.o.o. nadzorni svet Pošte
Slovenije d.o.o. objavlja javni poziv kandidatom za prijavo za mesto
generalnega direktorja Pošte Slovenije d.o.o.
1. Kraj opravljanja dela: Pošta Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Generalnega direktorja imenuje nadzorni svet družbe za mandatno dobo 5 let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, to je za čas mandatne dobe, za polni delovni čas.
3. Pogoji za opravljanje dela generalnega direktorja:
– imeti mora izobrazbo ustrezne smeri,
pridobljeno po študijskih programih druge
stopnje ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pripraviti mora program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne
dejavnosti,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje,
– aktivno mora znati vsaj en svetovni
jezik,

– imeti mora strokovne, organizacijske in
druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še pogoje v skladu s drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD1-UPB3, 33/11 in 91/11).
4. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti k prijavi za objavljeno delovno
mesto:
– overjena kopija dokazila o pridobljeni
izobrazbi (diplome),
– dokazila o pridobljenih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja
ali nadzora velike gospodarske družbe, ali
o drugih primerljivih izkušnjah,
– dokazilo o aktivnem znanju vsaj enega
svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku;
poleg teh dokazil morajo kandidati predložiti še:
– kratek življenjepis,
– program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti in
– soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje, da Pošta Slovenije d.o.o. pridobi podatke iz uradnih evidenc oziroma
dokazila iz prvih treh alinej te točke razpisa.
Potrdili iz četrte in pete alineje te točke
ne smeta biti starejši od dneva te objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Kandidate vabimo, da pisne prijave na
to objavo s priloženimi dokazili iz prejšnje
točke, kratkim življenjepisom, programom
dela in soglasjem pošljejo v roku 21 dni od
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
v zaprti ovojnici, na naslov: Pošta Slovenije
d.o.o., Nadzorni svet, 2500 Maribor, z obvezno navedbo: »Ne odpiraj – prijava za
objavljeno delovno mesto«.
6. V izbirni postopek bodo uvrščeni le
tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje te objave. Prepozne prijave se ne bodo
obravnavale.
7. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Nadzorni svet Pošte Slovenije si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov in postopek imenovanja
generalnega direktorja ponovi ali ustavi.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
Dodatne informacije kandidati lahko dobijo na tel. 02/449-25-22, Jasna Grmovšek.
Nadzorni svet Pošte Slovenije d.o.o.
Ob-2005/12
Svet zavoda Osnovne šole Nove Jarše,
Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana, na
podlagi sklepa, ki je bil sprejet na seji Sveta
šole, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-

dno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09
Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US:
U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09
popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10
Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl.
US: U-I-205/10-23). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Za ravnatelja/ico je lahko imenovan
kdor: izpolnjuje pogoje skladno s 53. členom ZOFVI ali izpolnjuje pogoje skladno
s 145. členom ZOFVI ali izpolnjuje pogoje
skladno s 43. členom ZOFVI ali izpolnjuje
pogoje skladno z 9. členom ZOFVI, ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/-a za mandatno dobo
5 let. Predvideni začetek dela je 1. 10. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpopolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo sodišča o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po
objavi razpisa, na naslov Svet zavoda OŠ
Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000
Ljubljana, s pripisom Za razpis ravnatelja.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Nove Jarše
Št. 91/39000
Ob-2009/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09), 14, 14.a in
14.b člena Odloka o spremembi in dopolnitvi
Odloka o ustanovitvi JP Komunala Črnomelj
(Uradni list RS, št. 18/12), Nadzorni svet
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
objavlja javni razpis za izbiro kandidata za
imenovanje
direktorja Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Črnomelj.
Kandidat za direktorja/direktorico mora
poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje razpisane
pogoje:
1. da ima najmanj višješolsko izobrazbo,
2. da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj
v stroki, od tega vsaj 2 leti na vodilnih mestih,
3. da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti,
razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
4. da ni že član drugega organa vodenja
ali nadzora te družbe,
5. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zo-
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Št.

per delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje,
zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta
oseba ne sme biti član organa vodenja ali
nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in
dve leti po prestani kazni zapora,
6. da mu ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler
traja prepoved,
7. da ni bil kot član organa vodenja ali
nadzora družbe, nad katerim je bil začet
stečajni postopek, pravnomočno obsojen na
plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in
sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje za določen čas, za mandatno
dobo 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pravice in obveznosti direktorja/direktorice se določijo z individualno pogodbo, ki
jo v imenu nadzornega sveta sklene njegov predsednik.
Pisni vlogi mora kandidat/kandidatka priložiti še:
1. življenjepis,
2. fotokopijo dokazil o izobrazbi,
3. navedbe dosedanjih zaposlitev in pridobljenih delovnih izkušnjah ter pisno izjavo
kandidata, da bo v primeru izbire predložil
ustrezna pisna dokazila o dosedanjih zaposlitvah in pridobljenih delovnih izkušnjah,
4. program dela in razvoja javnega podjetja za naslednje mandatno obdobje,
5. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
zgoraj navedenih pogojev pod točko 4, 5, 6
in 7 tega razpisa,
6. pisno izjavo kandidata, da za namen
tega javnega razpisa, v primeru izbire, dovoljuje Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Črnomelj, pridobitev podatkov iz 5., 6. in
7. točke zgoraj navedenih razpisnih pogojev
iz uradne evidence.
Prijave na razpis naj kandidati v roku
8 dneh po dnevu objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS pošljejo priporočeno
na naslov: Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj, Belokranjska
cesta 24 a, 8340 Črnomelj, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11).
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let. Začetek dela je 1. 8. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da
pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja
prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ
dr. Antona Debeljaka Loški Potok, Hrib - Loški Potok 101, 1318 Loški Potok, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ dr. Antona Debeljaka
Loški potok

Ob-2026/12
Skupščina JP Komunala d.o.o. Mozirje,
Praprotnikova 36, 3330 Mozirje na podlagi
19. člena Družbene pogodbe objavlja javni
razpis za imenovanje
direktorja.
Pogoji za imenovanje oziroma zasedbo
delovnega mesta:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let zaposlitve z enako ali
podobno dejavnostjo, kot jo ima JP Komunala Mozirje,
– poznavanje področja komunalne dejavnosti,
– sposobnost za organizacijo in vodenje
dela.
Mandat direktorja traja štiri leta. Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom bo
sklenjena po sprejemu sklepa o imenovanju
direktorja s strani skupščine družbe.

Prijavi je potrebno priložiti dokazila, in
sicer: fotokopijo diplome, življenjepis, osebno predstavitev s predlogom programa razvoja oziroma dela Javnega podjetja.
Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo
s priporočeno pošto v roku 15 dni po objavi, na naslov: Javno podjetje Komunala
d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za
direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po zaključku javnega razpisa.
Skupščina JP Komunala d.o.o.
Mozirje
Št. 149/2012
Ob-2048/12
Svet zavoda Šolskega centera Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 2. seje Sveta zavoda Šolskega centra
Slovenj Gradec, dne 14. 3. 2012, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Srednje šole
Muta za mandatno obdobje petih let.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu
s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07), in sicer:
– ima visokošolsko izobrazbo,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (96. in
102. člen ZOFVI),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno
obdobje (58. člen ZOFVI),
– potrdilo o nekaznovanju v skladu
s 107.a členom ZOFVI.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati,
ki nimajo opravljenega ravnateljskega izpita,
morajo pa si ga pridobiti najkasneje v enem
letu po začetku mandata. Kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljska izpita, morajo
v skladu s Splošnim delom programa šole
za ravnatelje in vsebine ravnateljskega izpita
izpolnjevati pogoje za vpis v šolo za ravnatelje in sicer v skladu s 53., 96. in 102. členom
ZOFVI. Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo
ravnatelja predvidoma 19. 10. 2012.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom
delovnih izkušenj in s programom dela za
mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov:
Šolski center Slovenj Gradec Svet zavoda, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec,
s pripisom »Razpis za ravnatelja«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
izbirnem postopku.
Šolski center Slovenj Gradec
Št. 39/2012
Ob-2053/12
Svet zavoda OŠ dr. Antona Debeljaka
Loški potok, Hrib - Loški Potok 101, 1318
Loški potok, na podlagi Sklepa sveta zavoda z dne 28. 2. 2012 razpisuje delovno
mesto
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Št. 161107-12-0133
Ob-2066/12
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 in 74/09;
v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za
finance, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za finance.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo
z magisterijem ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Okvirna vsebina dela:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje služb, ki sodijo v delovno področje generalnega sekretariata;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije;
– vodenje, organiziranje in koordiniranje
dela med ministrstvom in organi v sestavi.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis
(dostopen na spletni strani http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI).
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2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev
podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat z vpogledom v uradne evidence
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB2 in 9/10).
6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi
vizijo prednostnih nalog in razvoja organa
v mandatnem obdobju, vključno z načini
upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira (Podrobneje gl. Standarde
strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/, str. 9).
III. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV. Posebna natečajna komisija, ki jo
imenuje Uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri
kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno
usposobljenost kandidatov bo Posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za
izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na
svojo strokovno usposobljenost primerni za
položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep.
V. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu
sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj mora izbrani
kandidat pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Uradniški svet, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko
kandidati obrnejo na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tea Juratovec,
tel. št. 01/478-83-45 ali Renata Pečaver,
tel. 01/478-16-71, v zvezi z delovnim področjem pa na Tejo Torkar, tel. 01/369-63-63.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
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Druge objave
Št. 4110-25/12
Ob-2024/12
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljub
ljana, na podlagi 24. člena Akta o ustanovitvi
Stanovanjskega sklada kot javnega sklada
(Uradni list RS, št. 6/11), 22. člena Zakona o stvarnem premoženju, države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, v nadaljevanju ZSPDSLS) ter
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/1), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in izklicna cena
1. Stanovanje na Ptuju
Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske
stavbe, na naslovu Orešje 178, Ptuj, v izmeri 74,30 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in
napravah.
Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 392, številka stavbe 352,
številka dela stavbe 2. Izklicna cena:
25.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta stvarnih bremen. V nepremičnini
biva neprofitni najemnik za nedoločen čas.
II. Ogled nepremičnin:
Ogled nepremičnin bo možen na kraju
samem, in sicer dne 12. aprila 2012, ob
13. uri.
Interesenti za ogled nepremičnine morajo najkasneje 6. aprila 2012, do 14. ure
vplačati stroške oglednine v znesku 15 EUR
na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, št.
SI56 0110 0627 0960 211, odprt pri Banki
Slovenije, sklic: 1-1-2012.
Ob ogledu se naj interesenti izkažejo
s potrdilom vplačane oglednine.
Dodatne informacije o pogojih zbiranja ponudb se dobijo na tel. 01/471-05-00,
v času uradnih ur.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina je naprodaj po sistemu
»videno–kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak prodajalec ne bo upošteval. Prodana bo ponudniku, ki bo ponudil
najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom najpozneje v 15 dneh
po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje
v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
3. V primeru, da najugodnejši ponudnik
ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
prodajalec pa zadrži njegovo varščino in
k sklenitvi prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
4. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji možnost uveljavljati predkupno pravico.

5. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine
je bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca
je razlog za takojšnjo razvezo pogodbe,
prodajalec pa obdrži plačano varščino.
6. Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po
plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
Pogoji za udeležbo v postopku javnega
zbiranja ponudb:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o ponudniku (ime in priimek,
EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine na katero se
ponudba nanaša,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4 teh pogojev.
2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v 15 dneh od
dneva objave javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu RS. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo
upoštevana.
3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanje na Ptuju« na naslov:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub
ljana, najkasneje do 20. aprila 2012. Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega
registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh
mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za
DDV,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
IV. Plačilo varščine
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki pred oddajo ponud-

be plačajo varščino v višini 10 % ponujene
cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene nepremičnine, na račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada, št. SI56 0110 0627 0960 211, odprt
pri Banki Slovenije, sklic: 1-1-2012 in jo
dokazujejo s priloženim potrdilom o plačani
varščini.
2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se vrne brez obresti
v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
V. Izbor najugodnejšega ponudnika:
1. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 25. aprila 2012, ob 14. uri,
v sejni sobi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in o izboru
pisno obvestila ponudnike v roku 8 dni po
odpiranju prispelih ponudb.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija kot glavni kriterij upoštevala
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne
sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost morebitni najemnik prodajanega stanovanja.
Če takšnih ponudnikov ne bo, bo pristojna komisija izbrala ponudnika, ki bo poleg
najvišje cene ponudil tudi najkrajši čas za
poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike
pozvala k dopolnitvi oziroma s posamezniki
opravila pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje. Po prejemu
dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih
pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba v petih dneh od prejema poziva
za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval.
Prav tako ne bo upošteval nepravočasnih ponudb.
4. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo oddana priporočeno na pošto najkasneje 20. aprila 2012, na naslov: Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanje na Ptuju«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti označen naziv in
naslov ponudnika.
VI. Plačilni pogoji:
Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina
se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec
zemljiškoknjižno dovolilo.
Če najboljši ponudnik ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na
podpis prodajne pogodbe v 15 dneh, ali ne
plača kupnine v 30 dneh po izdaji računa,
se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil, kolikor mu proda-
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jalec skladno z določbo 34. člena Uredbe
ne podaljša rok za sklenitev pogodbe za ne
več kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči,
da podaljšanega roka ne poda in zadrži
vplačano varščino kot skesnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne
obrestuje. Neuspelim ponudnikom pa se
vplačana varščina vrne v roku 15 dni od
opravljenega izbora.
Davčne dajatve in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo
niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec.
VII. Ustavitev postopkov
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad postopek javnega zbiranja ponudb lahko ustavi, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je
vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav
tako lahko Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega
posla – podpisa prodajne pogodbe, brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti,
vplačano varščino.
Pravno opozorilo:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad ponudniku ne vrne vplačane varščine, če le-ta ni uspel na javnem zbiranju
ponudb, vendar pa prispe s strani enega
izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku
javnega zbiranja ponudb na naslov lastnika
nepremičnin notarsko overjena izjava, dana
pod materialno (odškodninsko) in kazensko
odgovornostjo, da je v času od razpisa do
odpiranja ponudb prišlo do izsiljevanja ali
poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine, s podrobnim opisom kdo in kdaj ter
na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja
izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev
za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona.
Prav tako lahko Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad odstopi od
sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je ponudnik uspel
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na javnem zbiranju ponudb, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na
druge sodelujoče v postopku zbiranja ponudb, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem postopku,
prav tako je šele v primeru odločitve sodišča
upravičen do vpogleda v izjavo, na podlagi
katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane
varščine.
Opomba: Vsebina tega javnega zbiranja ponudb je objavljena na spletni strani
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in tudi v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 24 z dne
30. 3. 2012.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 35400-3/2012
Ob-2031/12
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09),
desete alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni
list RS, št. 112/09 in 1/12) ter prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na
spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad),
objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
47OB12
1. Predmet poziva
Predmet poziva je ugodno kreditiranje
občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na
območju Republike Slovenije za naslednje
namene, ki so podrobneje določeni s spodaj
navedenimi ukrepi:
A) Vgradnja sodobnih naprav in sistemov
za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
1) Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli.

Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in namestitev kotla, njemu pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter
varovalne opreme,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za
dovod goriva,
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote,
– nakup in vgradnjo naprave za nevtralizacijo kondenzata,
– ne vključujejo pa elementov razvoda
ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji,
ploskovno ogrevanje ...).
2) Vgradnja toplotnih podpostaj ali postaj
za priklop na toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja.
3) Vgradnja sistemov za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija):
– centralni sistem, z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80 % ali
– lokalni sistemi, z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 65 %.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem
toplote odpadnega zraka,
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi,
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.
B) Raba obnovljivih virov energije za
ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne
tople vode
1) Vgradnja solarnih sistemov.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in
varovalne elemente sistema.
2) Vgradnja toplotne črpalke za pripravo
sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Kredit se dodeli le za serijsko izdelane
toplotne črpalke, na podlagi predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nakup in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za:

Minimalno grelno število
pri določenih pogojih po standardu SIST EN

Tip toplotne črpalke
3,2

A15/W15-W45

SIST EN 255-3

3,0

A15

SIST EN 16147

voda/voda

5,2

W10/W35

SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in
sanitarne vode

zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in
sanitarne vode

zemlja/voda
(direktni uparjalnik)

4,6

E4/W35

SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in
sanitarne vode

zrak/voda

3,4

A2/W35

SIST EN 14511

priprava sanitarne tople
vode

zrak/voda

ogrevanje prostorov in
sanitarne vode
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Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne črpalke;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote ter
povezavo s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno
opremo.
3) Vgradnja učinkovitih kurilnih naprav
na lesno biomaso – na polena, pelete ali
sekance. Kurilne naprave morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni
moči mora biti večji ali enak 90 %, za kurilne
naprave z nazivno toplotno močjo 4 kW ali
več mora biti vrednost emisij celotnega prahu manjša od 50 mg/m3, ogljikovega monoksida pa manjša od 750 mg/m3 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku
101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 %
v suhih dimnih plinih). Naprave z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) morajo imeti prigrajen vodni toplotni
zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na
kW nazivne toplotne moči naprave, naprave
z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni)
pa morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 55 litrov na kW
nazivne toplotne moči naprave. Vodnega
toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi
kurilni napravi z možnostjo regulacije moči
in avtomatskim polnjenjem goriva (npr. peleti, sekanci) v primeru, če kurilna naprava dosega zahtevane emisijske vrednosti tudi pri
najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev kotla,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema,
ustrezne krmilne opreme in vodni toplotni
zbiralnik.
C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije
1) Namestitev naprav oziroma izgradnja
objektov za pridobivanje električne energije
s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno
močjo do 50 kW.
2) Namestitev naprav za mikro sopro
izvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno močjo naprave
do 50 kW.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za
dovod goriva, ustrezne krmilne in varovalne
opreme ter vodnega toplotnega zbiralnika.
Prejemnik kredita mora pred morebitno
pridobitvijo deklaracije za pro
izvodne naprave in potrdila o izvoru električne energije
o tem obvestiti Eko sklad, ki je dolžan na
dan dodelitve prejemniku pomoči izračunati
prejeto pomoč po pravilu »de minimis« in
o višini te pomoči pisno obvestiti prejemnika
in Ministrstvo za finance.
D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi
obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za
gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003)
1) Zamenjava stavbnega pohištva, t.j.
oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev
z energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1 W/m2K za zasteklitev ali
U ≤ 1,3 W/m2K za cele elemente (okvir in
zasteklitev skupaj).

tere energijska učinkovitost bo v segmentu
računske rabe energije za ogrevanje (Qh),
izračunane po metodi za pasivne stavbe
»PHPP'07«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a.
Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana.
Kakovost načrtovane gradnje se bo preverjala na podlagi izračuna iz prejšnjega
odstavka, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in načrtov za izvedbo
(PZI), in sicer načrta arhitekture, ki mora biti
izdelan v merilu 1:50, ter načrta strojnih inštalacij za ogrevanje in prezračevanje.
Zahteve in priznani stroški pri nakupu ali
novogradnji nizkoenergijskih in pasivnih hiš
so navedeni v nadaljevanju.
Vgradnja stavbnega pohištva, ki vključuje nakup in vgradnjo oken, vrat, zunanjih senčil in okenskih polic. Dovoljena je
le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva
s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K,
skladno s smernico RAL montaže. Za okna,
fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Povprečna
toplotna prehodnost celotnega toplotnega
ovoja stavbe, z upoštevanimi toplotnimi mostovi, mora biti U ≤ 0,30 W/m2K. Toplotna
prehodnost zunanjega stavbnega pohištva
in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti
razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Izvedba toplotne zaščite vseh elementov
toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne
zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd.
ter rešitve toplotnih mostov) Priznani stroški
vključujejo celoten strošek nakupa in vgradnje izolacijskih materialov za posamezen
sklop zunanje lupine, ne vključujejo pa izvedbe talnih, stenskih ali stropnih oblog in
inštalacij. V primeru, da je ukrep toplotne
zaščite sestavni del konstrukcije stavbe, se
lahko prizna 30 % stroška nakupa za celoten sklop.
Obvezna je vgradnja centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega
zraka. Naprave za centralno prezračevanje
morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj: 80 %
energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon
največ 0,45 W/(m3/h), kar mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila pro
izvajalca naprave. Priznani stroški naložbe
so enaki kot pri 1.A, razdelek 3.
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne
tople vode je edino dopustno fosilno gorivo
zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinske kondenzacijske naprave. Neposredno
ogrevanje z električno energijo v obsegu
več kot 10 % letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ni dopustno. Stanovanjska stavba mora izpolniti
tudi zahtevo po minimalno 25 % pokrivanju
toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije.
Do kredita so upravičeni tudi vlagatelji, ki
gradijo stanovanjske stavbe, katere energijski razred je Qh ≤ 35 kWh/m2a. V takšnem
primeru mora zunanji toplotni ovoj stavbe
izkazovati bistveno višje zahteve glede toplotne zaščite: za neprozorne komponente
toplotnega ovoja so lahko uporabljene komponente s povprečno toplotno prehodnostjo
U ≤ 0,15 W/m2K, skupna povprečna toplotna

Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nakup in vgradnjo novih,
– nakup in vgradnjo zunanjih senčil,
– nakup in vgradnjo okenskih polic in
– obdelavo špalet,
ne vključujejo pa vhodnih in garažnih
vrat.
2) Izvedba toplotne izolacije fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom z:
– najmanj 15 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše ali
enako od 0,3 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra,
– odstranitev ali izravnavo obstoječega
ometa, demontažo starih okenskih polic,
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije,
– nakup in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma
celotnega fasadnega sistema,
– obdelavo špalet,
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
3) Izvedba toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru z:
– najmanj 25 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše ali
enako od 0,18 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev izolacijskega materiala vključno s parno zaporo, paroprepustno folijo oziroma z drugimi materiali v funkciji sekundarne kritine,
– zaključne obloge pri izolaciji strehe npr.
mavčno-kartonske plošče, lesene in druge
obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega
estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge
zaključne obloge,
– namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno.
4) Izvedba toplotne izolacije tal nad neogrevano kletjo ali nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom z:
– najmanj 15 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše ali
enako od 0,3 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih tlakov,
– nakup, vgradnjo toplotne in hidro izolacije ter estriha kletnih prostorov,
ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del (npr. stenske in talne obloge,
namestitev električnih, odtočnih in ostalih
inštalacij in podobno).
E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in
pasivne stanovanjske stavbe
Kredit se dodeli za gradnjo ali nakup
nove stanovanjske stavbe oziroma celovito
prenovo stanovanjske stavbe, ki je lahko
eno ali dvostanovanjska hiša, dvojček ali
vrstna hiša, za katero je bilo pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje, in ka-
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prehodnost zunanjega stavbnega pohištva
mora biti U ≤ 0,85 W/m2K.
Prav tako lahko za kredit zaprosijo tudi
tisti vlagatelji, ki kupujejo stanovanjsko stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila
prodajna pogodba ali druga veljavna listina
z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za
vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2012.
V primeru gradnje ali nakupa nizkoenergijske oziroma pasivne stanovanjske stavbe
po sistemu »na ključ«, ki vključuje vgradnjo
ustreznega stavbnega pohištva, toplotne izolacije zunanje lupine objekta, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega
zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 50 % predračunske
vrednosti stavbe.
F) Nakup energijsko učinkovitih naprav
1) Nakup velikih gospodinjskih aparatov
(štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni, sušilni in pomivalni
stroji), ki so po porabi energije razvrščeni
v energijski razred A ali višje.
G) Nakup okolju prijaznih vozil
1) Nakup osebnih avtomobilov, motornih
koles, koles z motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na električni ali hibridni pogon, pri
katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem
načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, največ 110 g/km.
H) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
1) Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
Plačilo komunalnega prispevka ne šteje
med priznane stroške.
2) Nakup in vgradnja malih (individualnih
ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode do 25 populacijskih enot (PE).
3) Prekritje objektov z rastlinsko odejo
(zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih
voda).
I) Nadomeščanje gradbenih materialov, ki
vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva
1) Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (npr. salonit).
Priznani stroški lahko dosežejo skupno
največ 65,00 EUR/m2 zamenjane azbestne
kritine.
Zamenjavo kritine do skupne površine
300 m2 na posamezni objekt lahko izvede
vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje
krovskih del, za odstranjevanje azbestne
strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora
imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje ministrstva za okolje in prostor.
Kot dokazilo o dokončanju naložbe mora
kreditojemalec končnemu računu izvajalca priložiti potrdilo upravljalca odlagališča
o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju
z odpadki).
2) Nakup individualnih oziroma hišnih
kompostnikov zaprtega tipa, ki so namenjeni predelavi biološko razgradljivih odpadkov
iz gospodinjstva.
J) Učinkovita raba vodnih virov
1) Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
2) Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
K) Oskrba s pitno vodo
1) Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer
javna oskrba ni predvidena).
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na
podlagi predračuna izvajalca in vključujejo
tudi DDV. Obseg priznanih stroškov je nave-
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den pri tistih namenih, kjer niso priznani vsi
stroški naložbe.
2. Višina sredstev: višina sredstev po tem
pozivu znaša 5 milijonov EUR.
3. Pogoji kreditiranja
A) Obrestna mera
trimesečni Euribor +1,5 %.
Letna obrestna mera za kredite po tem
pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni Euribor, izračunan za 365 dni, s pribitkom
v višini 1,5 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera,
veljavna prvi dan v mesecu.
B) Odplačilna doba
Odplačilna doba lahko znaša največ
10 let.
C) Višina kredita
Kredit se lahko odobri do višine priznanih
stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR.
Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je kredit lahko višji, in sicer največ
40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih
stroškov naložbe:
– gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe (1.E),
– namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije (1.C),
– nakup osebnih avtomobilov na hibridni
ali električni pogon (1.G) in
– obsežnejša obnova stavb, ki vključuje
izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet
tega javnega poziva.
D) Splošni pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji.
V primeru naložb v objekte ali njihove
zaključene dele so upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki so:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih
delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne
pravice na nepremičninah, kjer bo naložba
izvedena,
– ožji družinski člani upravičencev
iz predhodne alineje (zakonec, izvenzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši
ali posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika,
– najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika.
Za kredite za posamezno naložbo lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe, skupna vrednost
kreditov pa ne more preseči 80.000,00 EUR
za isti objekt oziroma naložbo. Nominalna
omejitev skupne vrednosti kreditov iz prejšnjega stavka ne velja v primeru kreditiranja
naložbe v večstanovanjsko stavbo s štirimi
ali več stanovanji. Kreditno pogodbo lahko
sklene prejemnik pravice do kredita, oziroma,
v primeru njegove kreditne nesposobnosti,
k odplačevanju lahko pristopi soplačnik, pod
pogojem, da je ta kreditno sposoben po oceni
banke in zavarovalnice. Kredit se zavaruje pri
Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana v skladu
s pogoji poziva.
Upravičenec, ki je v okviru iste naložbe za
posamezen namen ali ukrep že prejel kredit
ali nepovratna sredstva na drugih pozivih,
ki jih je izvajal ali jih izvaja Eko sklad, za ta
namen ali ukrep ne more pridobiti kredita po
tem pozivu.
V primeru, da vlagatelj na posamezni stanovanjski stavbi izvaja naložbo, ki vključuje
enega ali več ukrepov, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud po Jav-
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nem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, in če priznani
stroški naložbe znašajo več kot 10.000 EUR,
je za izvedbo te naložbe upravičen pridobiti
tako kredit Eko sklada kot tudi nepovratno
finančno spodbudo. Pod temi pogoji je tudi
vlagatelj, ki kandidira ali je že pridobil spodbudo za še neizvedeno naložbo po pogojih
Javnega poziva 6SUB-OB11, 12SUB-OB12
ali 13SUB-OB12, upravičen pridobiti tako
kredit kot tudi nepovratno finančno spodbudo. V nobenem primeru pa skupen znesek
nepovratne finančne spodbude in kredita ne
sme presegati priznanih stroškov kreditirane
naložbe.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za
pridobitev kredita na podlagi tega poziva so
vključena v namene iz prve točke tega poziva. Dodatna okoljska merila za vrednotenje
zahtev niso predpisana.
E) Finančni pogoji kreditiranja
Najvišji
posamični
kredit
znaša
20.000,00 EUR oziroma 40.000,00 EUR, kot
določa točka 3.c poziva, najnižji znesek kredita pa 1.500,00 EUR. Najdaljša odplačilna
doba za kredite znaša 10 let. Kreditojemalec kredit vrača v mesečnih anuitetah, ki ne
smejo biti nižje od 40,00 EUR in ne višje od
prostega dela ene tretjine povprečnih rednih
dohodkov v zadnjih treh mesecih, s tem da
mora po odbitju odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za
izplačilo najmanj znesek v višini minimalne
plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Pri
obračunu anuitet se bo uporabljal linearni
način izračuna.
Stroške sklenitve kreditne pogodbe in
vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja
zaračuna kreditojemalcu pooblaščena banka
(Banka Koper d.d., Koper, v nadaljevanju:
banka) skladno s tarifnim pravilnikom Eko
sklada, in sicer:
– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 1,5 % od vrednosti najetega
posojila oziroma najmanj 50,00 EUR in ne
več kot 150,00 EUR,
– za vodenje kredita enkrat letno
45,00 EUR (sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako
naslednje leto se strošek vodenja plača na
začetku leta za tekoče leto),
– za zavarovanje vračila kredita zavarovalno premijo, ki je odvisna od odplačilne
dobe kredita in zavarovalne osnove, izračunane po naslednji formuli: AN (anuiteta kredita) x n (število mesečnih anuitet). Zaračunana premija je zmnožek zavarovalne osnove,
in zavarovalne premije, izražene v odstotku
(premijski stavek), in sicer:
0,39 %
0,48 %
0,66 %
0,95 %
1,26 %
1,44 %
1,48 %
1,53 %
1,59 %
1,67 %

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

do 1 leta
od 1 do < 2 let
od 2 do < 3 let
od 3 do < 4 let
od 4 do < 5 let
od 5 do < 6 let
od 6 do < 7 let
od 7 do < 8 let
od 8 do < 9 let
od 9 do 10 let.

Stran

627

Stran

628 /

Št.

24 / 30. 3. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Informativni izračun efektivne obrestne
mere (EOM) ob spremenljivih postavkah:

Višina
kredita
v EUR

Odplačilna
doba v mesecih

Anuiteta
v EUR

Strošek sklenitve
kreditne pogodbe v EUR

Zav. premija
v EUR

Stroški ob podpisu
pogodbe v EUR

EOM
v%

2.000

12

168,78

50

9,72

59,72

12,74

4.000

36

115,15

60

39,38

99,38

6,28

20.000

120

187,02

150

374,79

524,79

3,35

Izračunana efektivna obrestna mera
(EOM) je informativne narave. Upoštevane
so naslednje predpostavke:
– da je kreditna pogodba sklenjena na
dan 20. 3. 2012 po na ta dan veljavni skupni
obrestni mer 2,332 % letno (3M Euribor365
+ 1,5 %),
– da je uporabljena referenčna obrestna
mera 3M Euribor365 veljavna na dan 20. 3.
2012,
– da je odplačilna doba 12/36/120 mesecev glede na znesek kredita v tabeli,
– da je kredit izkoriščen na zadnji dan
v mesecu ter
– da je kredit prenesen v odplačilo naslednji dan,
– da so stroški vodenja kredita zaračunani enkrat letno, in sicer na dan 1.1. v znesku
45,00 EUR,
– da so ob podpisu pogodbe zaračunani
stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški
zavarovanja.
Izračun se spremeni, če se spremenijo
postavke, ki so upoštevane v informativni
tabeli. Efektivna obrestna mera je bila izračunana skladno z 22. in 23. členom Zakona
o potrošniških kreditih.
Druge storitve na željo kreditojemalca
banka obračuna v skladu s svojo tarifo. Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita ne smejo presegati polovice stroškov sklenitve kreditne pogodbe.
F) Ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela
opravljena skladno s pogoji poziva in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila
pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja neresničnih navedb
v prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva koriščenja do vračila kredita po
zakonski zamudni obrestni meri. Eko sklad
lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna sredstva. Eko sklad
ima pravico kadarkoli z ogledi, preverjanjem
dokumentacije ali na drug način preveriti
namensko porabo kredita, dodeljenega po
tem pozivu.
4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Dokumentacijo za prijavo na poziv
z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko
skladu, j.s., tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo
po pošti. Dokumentacija z obrazci za vlogo
je na voljo tudi na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Pozivi.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
– prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi
(obrazec Vloga),
– predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala,
– za naložbo, ki se izvaja na oziroma
v obstoječi stavbi oziroma gre za stavbo
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v gradnji, mora biti vlogi priloženo veljavno
gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je
bila stavba zgrajena oziroma se gradi skladno s predpisi o graditvi objektov,
– vsa potrebna dokazila in priloge.
Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za
posamezen tip naložbe.
5. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na poziv od
dneva objave poziva v Uradnem listu RS
dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve
vseh sredstev, vendar najkasneje do 31. 1.
2013.
Kandidat vloži vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi kreditnih sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 126/07,
65/08 in 8/10), kolikor Zakon o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in
108/09) ne določa drugače.
Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih
vlog na Eko sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse
zahtevane elemente in priloge ter je vložena
na predpisanem obrazcu.
Na osnovi popolne vloge bo Eko sklad
odločil o vlagateljevi pravici do kredita.
Pritožba zoper odločbo Eko sklada ni
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti
upravni spor.
Kolikor se po izdaji odločbe Eko sklada
o dodelitvi pravice do kredita okoliščine, ki
vplivajo na izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do kredita
neustrezna, se lahko vlagatelj pred iztekom
roka za podpis kreditne pogodbe s pisno
izjavo, ki jo pošlje na Eko sklad, nepreklicno odpove pridobljeni pravici do kredita.
V takem primeru lahko vlagatelj zaprosi za
kredit za isto naložbo z novo vlogo v skladu
z določbami tega poziva.
7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do
kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami
vlagatelj dostavi na naslov bančne poslovalnice, ki jo je izbral v vlogi in je navedena
v odločbi o dodelitvi kredita. Banka v 5 dneh
pregleda dokumente in zahteva morebitne
dopolnitve v določenem roku. Po preveritvi
kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku
10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo in
pozove vlagatelja k podpisu.
Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke,
vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Eko sklada, sicer pravica do
kredita preneha.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev
od datuma sklenitve kreditne pogodbe, za
namene, navedene v drugem odstavku točke 3.c tega poziva, pa 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe.
Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali
v dveh delih. Po izbiri kreditojemalca nakaže
banka kreditna sredstva na TRR izbranega
izvajalca naložbe na enega izmed naslednjih možnih načinov:

stavi banki dokazila o zaključku naložbe,
ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka.
Če kreditojemalec pravočasno ne predloži
dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno
ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo
naložbe, pravica do neizkoriščenega dela
odobrenega zneska kredita zapade, hkrati
pa lahko Eko sklad zaradi nenamenske porabe sredstev sproži postopek za takojšnje
vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas
od koriščenja sredstev in s stroški izterjave.
Banka prenese kredit v odplačilo prvi
dan v naslednjem mesecu po zaključenem
koriščenju kredita in posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih je ta
dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila banke, ter prične z zaračunavanjem
anuitet. O prenosu kredita v odplačilo banka
pisno obvesti kreditojemalca. Banka posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke
kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na
njegovem osebnem transakcijskem računu.
Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad

1. celotni znesek kredita po predložitvi
dokazil o zaključku naložbe;
2. prvi del kredita v višini 40 % odobrenega zneska kredita v 5 delovnih dneh po
prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60 % odobrenega zneska pa v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe.
Dokazila o zaključku naložbe vključujejo
izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta
kreditojemalec in izvajalec, in kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe.
Pri naložbah iz namena 1.I mora kreditojemalec predložiti tudi potrdilo upravljavca
odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni
list o ravnanju z odpadki). Pri naložbah iz
namena 1.K in pri ukrepu 1.J, razdelek 2,
mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ. Prav tako
mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje pri ukrepu 1.B, razdelek 2, in 1.E,
razdelek 4, kolikor gre za vgradnjo toplotne
črpalke po sistemu voda – voda. Pri ukrepu
1.B, razdelek 1, pa mora vlagatelj, kolikor
bo sistem izdelan v samogradnji, predložiti originalno potrdilo organizatorja gradnje
s popisom materiala za celotno skupino samograditeljev in originalno potrdilo, izdano
na ime vlagatelja, ki mora vključevati popis
materiala, podatek o številu sprejemnikov
sončne energije (SSE) in podatek o svetli
(aperturni) površini SSE. Organizator krožka
za samogradnjo solarnega sistema mora
pridobiti potrdilo izvajalca svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni po
celotnem območju Republike Slovenije na
področju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: dejavnost
ENSVET), ki potrdi strokovno ustreznost
tehnologije samogradnje in površino SSE,
ki bodo izdelani v samogradnji.
Po zaključku naložbe se znesek izplačila
kredita uskladi s predloženimi računi. Banka
za vsak izplačani del kredita obračunava
pogodbene (interkalarne) obresti.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko kreditojemalec med izvajanjem naložbe pisno
zaprosi Eko sklad za spremembo obsega
del ali posameznih postavk. V utemeljenih
primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita.
V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude ali
nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Eko sklad, ki
v primeru upravičenih razlogov izda pisno
soglasje k zamenjavi. Kolikor je kreditojemalec zamenjal izvajalca del po sklenitvi
kreditne pogodbe in je nova predračunska
vrednost upravičenih stroškov nižja, se
ustrezno nižji znesek kredita določi v dodatku h kreditni pogodbi.
Kreditojemalec lahko pred potekom roka
za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko
sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad
lahko podaljša rok za zaključek naložbe za
največ 6 mesecev. Eko sklad sproti obvešča
banko o izdanih soglasjih in spremembah
podatkov o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek naložbe. Kreditojemalec je odgovoren za izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede
na zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec
zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter sam
ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in
novim izvajalcem.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred
potekom roka za zaključek naložbe ne do-
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Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09),
desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni
list RS, št. 112/09 in 1/12) ter prvega odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja
za spodbujanje razvoja na področju varstva
okolja št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: Splošni pogoji),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb
48PO12
1. Predmet poziva, upravičene osebe in
višina sredstev
Predmet poziva so krediti Eko sklada za
okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih
podjetnikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije.
Višina sredstev po tem pozivu znaša 25
milijonov EUR.
Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe.
Do kreditov so upravičeni tudi samostojni
podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki
samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic
ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona
(zasebniki).
Do spodbud ni upravičena oseba, ki:
– nima poravnanih zapadlih finančnih
obveznosti do Eko sklada,
– nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– je podjetje v težavah, v skladu z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje, gospodarskih družb v težavah,
– je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ima blokiran transakcijski račun.
S kreditom je mogoče financirati naložbe
oziroma v projektu opredeljene faze naložb
(v nadaljevanju: naložbe) za:
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
za naslednje namene:
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1) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali
razširitev sistemov in naprav za ogrevanje
ali hlajenje prostorov in pripravo sanitarne
tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih
virov (biomaso, toploto podtalnice, površinske vode zemlje oziroma kamnitih masivov,
sonca, zraka,…) vključno z morebitnim sistemom daljinskega ogrevanja ali hlajenja, tj.
razdelilnim omrežjem, priključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,
2) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali
razširitev objektov in naprav za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za proizvodno napravo za pridobivanje
električne energije na obnovljive vire, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, pri tem
naložbe v postavitev prostostoječih sončnih
elektrarn niso predmet kreditiranja,
3) postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav za soproizvodnjo toplote
in električne energije iz obnovljivih virov, fosilnih goriv ali kombinacije fosilnega goriva
in obnovljivih virov oziroma alternativnih goriv, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo
za proizvodno napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, vključno z morebitnim sistemom daljinskega ogrevanja,
4) nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev)
za cestni promet, pri katerih emisije CO2
v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih
proizvajalca, ne smejo presegati 110 g/km,
5) ukrepe učinkovite rabe energije v pro
izvodnih, poslovnih in javnih objektih, pri
čemer priznani stroški obsegajo:
a. celoten obseg naložbe pri rekonstrukciji oziroma zamenjavi hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, sistemov
za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in
hladilnih sistemov, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, s katero se
doseže vsaj 25 % prihranek energije,
b. 50 % stroškov naložbe v zamenjavo
tehnoloških linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj naložbe, temveč
naložba poleg zmanjšanja drugih emisij, izkazuje tudi prihranek primarne energije na
enoto pro
izvoda pri enakem obsegu pro
izvodnje,
c. povečevanje energijske učinkovitosti
naprav za proizvodnjo toplote ne glede na
uporabljen vir energije,
6) obnovo obstoječe razsvetljave, ki
vključuje regulacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil, s katero se doseže
vsaj 30 % prihranek električne energije, in je,
kadar gre za obnovo zunanje razsvetljave,
pripravljena skladno z veljavnimi predpisi
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Osvetlitve objektov ali drugih zunanjih elementov za namen oglaševanja (npr.
panojev) ne sodijo med priznane stroške
naložbe.
7) energijsko prenovo obstoječih objektov, ogrevanih nad 19oC, priznani stroški
vključujejo izvedbo enega ali več naslednjih
ukrepov,
a. toplotno zaščito zunanje lupine:
– zunanjih sten in z najmanj 15 cm izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino
drugega izolacijskega materiala (d), da bo
razmerje λ/d manjše ali enako 0,3 W/m2K,
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– stropa proti neogrevanemu prostoru
oziroma ravne ali poševne strehe z najmanj
25 cm izolacijskega materiala, s toplotno
prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno
debelino drugega izolacijskega materiala
(d), da bo razmerje λ/d manjše ali enako od
0,18 W/m2K,
b. toplotno zaščito tal na terenu ali tal
nad neogrevanimi prostori z najmanj 15 cm
izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da
bo razmerje λ/d manjše od 0,3 W/m2K,
c. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva in senčil, pri tem
vrednosti toplotne prehodnosti, določene
po veljavnih standardih, ne smejo presegati
vrednosti:
– 1,3 W/(m2K) pri oknih (steklo in okvir)
s profilom iz umetne mase, lesa ali njune
kombinacije,
– 1,6 W/(m2K) pri oknih (steklo in okvir)
s profilom iz kovine,
– 1,4 W/(m2K) pri strešnih oknih,
– 1,6 W/(m2K) pri vhodnih vratih in
– 2,0 W/(m2K) pri garažnih vratih,
d. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
in hlajenja z visokim izkoristkom energije,
e. namestitev energijsko učinkovite notranje razsvetljave, ki vključuje nakup svetil,
sijalk in regulacije,
f. optimizacijo obstoječih ogrevalnih in
prezračevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje) ali
g. vgradnjo sistema za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna).
Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva, toplotne prevodnosti izolacijskih materialov ovoja stavbe, toplotne in
tehnične karakteristike ogrevalnih sistemov,
naprav in razsvetljave morajo biti razvidni iz
ustreznih dokazil priloženih dokumentaciji
za prijavo.
V primeru, da obnova vključuje tudi rekonstrukcijo objekta, je poleg gradbenega
dovoljenja potrebno predložiti tudi elaborat
gradbene fizike, ki dokazuje izpolnjevanje
zgornjih zahtev in doseganje učinkovite rabe
energije stavbe, skladno z določili veljavnega pravilnika o učinkoviti rabi energije
v stavbah.
8) gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad
19 oC, za katere bo predložena PGD in
PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne
inštalacije za ogrevanje in prezračevanje
izkazovala gradnjo energijsko učinkovitega nizkoenergijskega ali pasivnega objekta. Izračunana potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji
PHPP'07, ne sme presegati 35 kWh/m2a, iz
obnovljivih virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25 % skupnih letnih potreb
po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne
tople vode. Izračun energijske učinkovitosti
stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja
objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi
hlajenja.
Novozgrajeni objekt mora izkazovati:
a. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine objekta,
b. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva,
c. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
in hlajenja,

d. vgradnjo sistema za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka,
e. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično
uravnoteženje).
Priznani stroški naložbe vključujejo samo
izvedbo ukrepov a. do e. Poleg tega se
kot priznani strošek lahko uveljavlja tudi namestitev energijsko učinkovite notranje razsvetljave, ki vključuje nakup svetil, sijalk in
regulacije.
Objekti, ki bodo zgrajeni ali obnovljeni
s kreditom Eko sklada, ne smejo biti namenjeni prodaji na trgu.
Najvišji delež kredita je 90 % priznanih
stroškov naložbe.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov)
za naslednje namene:
1) tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu,
2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav
za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka,
3) nakup novih vozil za cestni promet
s pogonom na plin.
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih
stroškov naložbe.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov, pri čemer predmet kreditiranja ne
morejo biti naložbe, ki obsegajo le nakup
posod za ločeno zbiranje odpadkov,
2) nakup nadgradnje vozil ali nadgradnje
delovnih strojev, ki se lahko uporabljajo izključno za zbiranje ali obdelavo odpadkov,
3) nakup novih delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon, ki so uporabni izključno v postopkih ravnanja z odpadki,
4) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za
ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov,
5) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo
azbestna vlakna (npr. salonit).
V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izolacija podstrešja, se kot priznani
strošek upošteva celotna vrednost nakupa
in vgradnje izolacijskih materialov.
Zamenjavo salonitne strešne kritine na
strehah, katerih skupna površina presega
300 m2, lahko izvaja samo izvajalec, ki ima
pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za
izvajanje teh del. Ob zaključku naložbe je
potrebno priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine,
ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list
o ravnanju z odpadki).
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih
stroškov naložbe.
D) Varstvo voda za naslednje namene:
1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in/ali tehnološke
odpadne vode,
2) nove tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu,
3) nove proizvodne tehnologije ali izdelki, ki zmanjšujejo porabo ali onesnaževanje
vode v uporabni dobi izdelka,
4) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo
prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode,
5) predpripravo in naprave za čiščenje
oporečnih virov pitne vode.
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Najvišji delež kredita je 80 % priznanih
stroškov naložbe.
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo
s pitno vodo za naslednje namene:
1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih
in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se
priključujejo na obstoječe čistilne naprave
oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,
2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih
in zasebnih vodovodnih omrežij.
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih
stroškov naložbe.
F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije za naslednje namene:
1) nove tehnološke linije za proizvodnjo
izdelkov, ki v svoji življenjski dobi izkazujejo zmanjševanje onesnaževanja okolja (s
prihrankom vode, energije ali zmanjšanjem
emisij v zrak) in presegajo veljavne okoljske
standarde EU,
2) spremembo pro
izvodnega procesa,
na način, da emisije v okolje po izvedbi
posega dosegajo vrednosti, ki so nižje od
veljavnih okoljskih standardov EU (preseganje standarda),
3) nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji izkoristki, in/ali zmanjševanje
onesnaževanja okolja od že uveljavljenih
istovrstnih tehnologij (t.i. demonstracijski
projekti),
4) postavitev procesov oziroma naprav
za proizvodnjo biogoriv, iz surovin, pridelanih na sonaravni način.
Najvišji delež kredita je 75 % priznanih
stroškov naložbe.
Kreditirana osnovna sredstva ne smejo
biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita.
2. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite,
dodeljene po tem pozivu, je:
– za namene 1.A2 in 1.A3 (naprave za
proizvodnjo ali soproizvodnjo električne
energije): trimesečni EURIBOR + najmanj
1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita
enaka višini veljavne referenčne obrestne
mere za izračun državne pomoči, določene
skladno s Sporočilom Komisije o spremembi
metode določanja referenčnih obrestnih mer
in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008,
str. 6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) in
ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh, in
– za vse ostale namene: trimesečni EURIBOR + 1,5 %.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi
vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati
15 let z vključenim moratorijem, oziroma
največ 5 let za namene nakupa opreme
(in vozil), vključenih v točke A.4, A.5.a, A.6,
B.3. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko
največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva
okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd.,
je odplačilna doba s pogojem vezana na
veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko
odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora
v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo,
ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.

ljivih okoljskih učinkih naložbe in o stanju in
vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.
Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih
kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji (največ 40 točk)
(načela trajnostnega razvoja, prednostni
okoljski cilji in učinkovitost ravnanja z okoljem),
– ustreznost tehnološke rešitve (največ
20 točk),
– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk) (zavarovana območja, občutljivejša in
manj občutljiva območja, zmanjšanje emisij
v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov
in energije ter sanacija okolja).
Največje možno število točk, doseženih
v postopku okoljskega vrednotenja, je 100.
Okoljska merila so podrobneje opredeljena
v dokumentaciji za prijavo na poziv.
c) Omejitve glede dodeljevanja državne
pomoči in pomoči »de minimis«
Pomoč se lahko dodeli za naložbo, s katero ne bo odvisna od prednostne uporabe
domačega blaga pred uporabo uvoženega.
Do pomoči ni upravičeno podjetje, ki je
naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito
in nezdružljivo s skupnim trgom.
Državno pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem je mogoče dodeliti samo,
če je prosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne pomoči pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta
se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na
projektu. Državno pomoč velikemu podjetju
je mogoče dodeliti samo, če je poleg tega
prosilec analiziral možnost izvedbe projekta
s prejeto državno pomočjo in brez nje. Dajalec državne pomoči bo preveril, ali analiza
prosilca potrjuje, da bo upravičenec zaradi
prejete državne pomoči izpolnil enega od
naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete državne pomoči skrajšal
dejanski čas, ki ga bo prosilec porabil za
dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal.
Dodeljena pomoč se ne kumulira z nobeno drugo državno pomočjo, ali s pomočjo
»de minimis«, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe
(RS) št. 1998/2006, ali z drugimi finančnimi sredstvi Skupnosti ob upoštevanju istih
upravičenih stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja intenzivnost pomoči. Pri
določanju, ali se spoštuje največja intenzivnost, se upošteva skupni znesek javnih
sredstev, ne glede na to, ali se financira iz
lokalnih, regionalnih, nacionalnih virov ali
virov Skupnosti.
V primeru, da je vlagatelj že prejel sredstva v zvezi z tveganim kapitalom, ter v prvih treh letih po prvi naložbi v okviru ukrepa tveganega kapitala zaprosi za pomoč
v okviru uporabe splošnih skupinskih izjem,
se najvišji pragovi pomoči ali najvišji zneski
pomoči zmanjšajo za 20 % in zmanjšanje
ne presega skupnega zneska prejetega na
podlagi ukrepa tveganega kapitala. Vlagatelj
mora Skladu v vlogi predložiti pisno izjavo
o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške.

c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov
naložbe za namene pod točko A in 80 %
priznanih stroškov naložbe za namene pod
točko B, C, D, E ter 75 % za namen F.
Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta najvišji delež kredita lahko zniža še
za največ 20 %. Višina odobrenega kredita
se lahko zniža tudi glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja
kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja
regionalne državne pomoči ali pomoči »de
minimis« (točka 3.c in 3.d poziva). Elementi
presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in
ustreznosti zavarovanja so sestavni del dokumentacije za prijavo na poziv.
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša
25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki
znaša 2 milijona EUR za vse upravičene
osebe, razen za občine, za katere je odobreni znesek kredita lahko tudi višji.
3. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev
kredita, v času oddaje vloge ne sme biti začeta pred dnem objave tega poziva. Noben
dokument, povezan z naložbo, za katero bo
dodeljen kredit po tem pozivu (projektna dokumentacija, upravno dovoljenje, računi za
izdelavo projektne dokumentacije navedene
naložbe, pogodbe o najemu, nadzoru, itd.),
ne sme biti starejši od treh let od datuma
oddaje vloge za kredit. Noben dokument, ki
se nanaša na fizično izvedbo dela naložbe,
za katero bo investitor z odobritvijo kredita
prejel državno pomoč, in predstavlja priznane stroške oziroma osnovo za izračun in tudi
nakazilo odobrenega kredita (datum izdaje
računa, sklenitve obvezujoče pogodbe,...),
pa ne sme biti izdan pred dnem oddaje
vloge.
Priznani stroški naložbe so vsi stroški
v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov
nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo
stroške nabave in namestitve opreme, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij
z nakupom patentov, licenc, know-howa ali
nepatentiranega tehničnega znanja, stroške
projektiranja, tehničnega nadzora, dovoljenj
in vse druge stroške, ki so nedvoumno in
v celoti ali v natančno določljivem deležu
povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve
kredita. Med priznane stroške ne sodijo stroški davka na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka
vstopnega DDV, in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr.
stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi
in obratovalnim monitoringom, stroški taks,
prispevkov in drugih dajatev ipd.. Druge
omejitve priznanih stroškov naložbe so za
posamezne skupine namenov opredeljene
v točki 1 tega poziva.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še
niso bile kreditirane. Skupna zadolženost
kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR. Krediti se praviloma
odplačujejo v četrtletnih obrokih.
b) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem pozivu
se po okoljskih merilih vrednotijo glede na
pričakovane okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov o pričakovanih mer-
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Pri opredelitvi velikosti podjetij se uporabi Priloga I k Uredbi 800/2008/ES.
c.1) Omejitve glede dodeljevanja regionalne državne pomoči
V skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 72/06) za kredit po tem pozivu lahko zaprosijo podjetja vseh gospodarskih panog,
razen podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter podjetij v težavah, kot jih
opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10.
2004).
Skladno z določili Smernic o državni regionalni pomoči do sofinanciranja za začetne
naložbe po pravilu o dodeljevanju državne
regionalne pomoči prav tako niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– jeklarstva in železarstva, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 29. točki
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah 800/2008/ES (UL L 214/3; v nadaljevanju: Uredba 800/2008/ES),
– proizvodnje sintetičnih vlaken, ki se
ukvarjajo s pro
izvodnjo izdelkov, naštetih
v 30. točki 2. člena Uredbe 800/2008/ES, ter
– podjetja v ladjedelništvu.
V primeru, da je upravičenec v zadnjih
treh proračunskih letih že prejel dovoljeno
višino pomoči po pravilu »de minimis«, in
za iste upravičene stroške začetne naložbe še ni prejel regionalne državne pomoči,
prav tako pa vzporedno ne kandidira na
nobenem drugem programu, s katerim bi
regionalno državno pomoč prejel, se vlogo
lahko obravnava po pravilih Smernic o državni regionalni pomoči (UL C 54/2006),
Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 72/06) in Shemi državnih pomoči »Spodbude Eko sklada
j.s.« (št. priglasitve BE01-5854067-2001,
BE01-5854067-2001/I).
Najvišja dovoljena stopnja regionalnih
državnih pomoči lahko znaša do 30 % upravičenih stroškov naložb za velika podjetja,
izraženo v bruto ekvivalentu dotacije. Za
srednja podjetja se meja lahko poveča za 10
odstotnih točk in za mala podjetja za 20 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo
v sektorju transporta. Pri tem mora vlagatelj
prispevati najmanj 25 % upravičenih stroškov iz lastnih sredstev.
Dokončana naložba mora ostati v regiji najmanj 3 leta, če je prejemnik pomoči
malo ali srednje podjetje, oziroma najmanj
5 let, če je prejemnik pomoči veliko podjetje.
Nematerialne naložbe se morajo uporabljati
izključno v podjetju prejemnika regionalne
državne pomoči.
c.2) Omejitve glede dodeljevanja pomoči
po pravilu »de minimis«
V skladu z Uredbo Komisije (ES)
1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti pri pomoči »de minimis« (UL L 379, 28. 12. 2006) za kredit po
tem pozivu lahko zaprosijo podjetja vseh
gospodarskih panog, razen podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
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Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ter podjetij v težavah, kot jih opredeljujejo
Smernice Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004).
Ne glede na prejšnji odstavek do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena
podjetja, 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 Skupnosti.
Skupna višina pomoči »de minimis«,
ki jih prejme upravičenec, ki ga ti predpisi
zavezujejo, ne sme preseči 200.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki
delujejo v cestnoprometnem sektorju. Podatke o spodbudah po tem pravilu, ki so že
bile dodeljene upravičencu, Eko sklad pred
dodelitvijo preveri pri pristojni službi na Ministrstvu za finance. Dejanska višina pomoči,
ki jo z ugodnim kreditom dodeli Eko sklad,
bo izračunana na dan dodelitve pravice do
kredita, o čemer bo kreditojemalec obveščen z odločbo Eko sklada.
c.3) Omejitve glede dodeljevanja pomoči
za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde EU
Pri dodeljevanju okoljske pomoči za te
namene se upošteva Uredba 800/2008/ES
o razglasitvi nekaterih pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe ES. Do kredita za ta namen
so upravičena vsa podjetja razen podjetij iz
dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva
ter podjetij v težavah, kot jih opredeljujejo
Smernice Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004).
Pomoč za vozila, se lahko dodeli samo
v primeru, da nakup ni bil izveden pred oddajo vloge.
Pri tem intenzivnost pomoči ne sme presegati 35 % upravičenih stroškov, vendar
se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20
odstotnih točk, kolikor je prejemnik pomoči
malo podjetje, in za 10 odstotnih točk, kolikor je prejemnik pomoči srednje podjetje.
Upravičeni stroški te naložbe so dodatni
stroški naložbe, potrebni za dosego ravni
varstva okolja, ki je višja od ravni, ki jo
zahtevajo standardi EU. Upravičeni stroški
se izračunajo, kakor je določeno v šestem,
sedmem in osmem odstavku 18. člena
Uredbe 800/2008/ES in ne da bi se upoštevali poslovni dobički in stroški poslovanja, kot sledi:
– upravičeni stroški so dodatni stroški
naložb, potrebni za doseganje ravni varstva
okolja, ki je višja od ravni, ki jo zahtevajo
zadevni standardi EU, ne da bi se upoštevali
poslovni dobički in stroški poslovanja,
– stroški naložbe, neposredno povezani
z varstvom okolja, se določijo glede na hipotetične razmere:
1. če je mogoče z lahkoto določiti stroške naložb v varstvo okolja v skupnih stroških naložb, se ta natančni strošek, povezan
z varstvom okolja, šteje med upravičene
stroške;
2. v vseh drugih primerih se dodatni stroški naložbe določijo s primerjavo naložbe
in hipotetičnih razmer v odsotnosti državne
pomoči.
– pravilni hipotetični scenarij so stroški
tehnično primerljive naložbe, ki omogoča
nižjo raven varstva okolja (ustrezno obveznim standardom EU, če obstajajo) in ki

bi bila verodostojno izvedena brez pomoči
(„referenčna naložba“).
– tehnično primerljiva naložba je naložba
z isto proizvodno zmogljivostjo in vsemi drugimi tehničnimi značilnostmi (razen tistih, ki
se neposredno nanašajo na dodatno naložbo za varstvo okolja). Poleg tega mora biti
tovrstna referenčna naložba s poslovnega
vidika verodostojna alternativa naložbe, ki
se ocenjuje.
V primeru naložbe, usmerjene v doseganje ravni varstva okolja, ki je višja od
standardov EU, se hipotetični scenarij izbere tako:
– če se podjetje prilagaja nacionalnim
standardom, sprejetim v odsotnosti standardov EU, upravičene stroške sestavljajo
dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za
doseganje ravni varstva okolja, ki jo zahtevajo nacionalni standardi;
– če se podjetje prilagaja ali presega nacionalne standarde, ki so strožji od standardov EU, ali presega standarde EU, upravičene stroške sestavljajo dodatni stroški
naložbe, ki so potrebni za doseganje ravni
varstva okolja, višje od ravni, ki jo zahtevajo
standardi EU. Stroški naložbe, ki so potrebni
za doseganje ravni varstva okolja, ki jo zahtevajo standardi EU, niso upravičeni;
– če standardi niso določeni, v upravičene stroške spadajo stroški naložbe, ki so
potrebni za doseganje ravni varstva okolja, višje od ravni, ki bi jo zadevno podjetje
ali zadevna podjetja dosegla brez okoljske
pomoči.
Kreditirana naložba mora ostati v lasti
prejemnika najmanj tri leta.
d) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od
naslednjih zavarovalnih instrumentov:
1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke
Slovenije,
2. poroštvom občine,
3. zavarovalno polico zavarovalnice, registrirane v Republiki Sloveniji in drugi državi Cone A (določeno s predpisi Banke Slovenije), ki je pridobila dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje kreditnih zavarovalnih
poslov,
4. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
5. zastavo tržno zanimivih premičnin,
6. zastavo vrednostnih papirjev, ki
po predpisih iz prve točke tega odstavka
niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje,
7. drugimi, po posebnem predhodnem
dogovoru za Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za
izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Kadar je kreditojemalec občina, za zavarovanje vračila kredita zadoščajo štiri bianco
menice s pooblastilom za izpolnitev.
Dodeljene kredite, odobrene v vrednosti
nižji od 50.000 EUR, je obvezno zavarovati
s prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim
z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije oziroma z zavarovalno polico zavarovalnice, registrirane v Republiki Sloveniji
in drugi državi Cone A (določeno s predpisi
Banke Slovenije), ki je pridobila dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje kreditnih
zavarovalnih poslov.
V primeru, ko je predmet naložbe izgradnja naprave za proizvodnjo električne
energije in je vlagatelj upravičen do podpore države, je obvezen odstop terjatev iz
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naslova prodaje električne energije, razen
v primerih, ko je kredit v celoti zavarovan
z zavarovanjem pri zavarovalnici ali s prvovrstnim zavarovanjem.
Kreditojemalec nosi stroške v zvezi
z zavarovanjem terjatev Eko sklada skladno
z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom
o nadomestilih za opravljanje storitev Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada; (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik).
4. Vsebina vloge
Vloga za pridobitev kredita mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev
kredita s podatki o vlagatelju in naložbi, dokazili in prilogami, zahtevanimi v dokumentaciji za prijavo na poziv,
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv,
c) pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev, ki ga priložijo le pravne
osebe javnega sektorja v skladu s 87. in 88
členom Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4),
d) podpisan in potrjen obrazec »Izjava
vlagatelja« z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sredstvih državne pomoči
za nameravano naložbo iz drugih javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči
po načelu »de minimis« v zadnjih treh letih
ter izjavo, da ne gre za podjetje v težavah,
kot je opredeljeno s predpisi o državnih pomočeh,
e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot je navedeno v dokumentaciji za
prijavo na poziv,
f) projektno dokumentacijo, poročilo ali
strokovno oceno o vplivih naložbe na okolje,
okoljevarstveno dovoljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno v dokumentaciji za prijavo na poziv,
g) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje naložb«,
h) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi«,
i) dokumentacijo, na podlagi katere se,
skladno z zahtevami v dokumentaciji za prijavo na poziv, presoja kreditna sposobnost
vlagatelja in ustreznost ponujenega zavarovanja kredita.
5. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 65/08 in 8/10),
kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09) ne določa
drugače.
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad.
Popolna vloga je vloga za pridobitev kredita,
ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu.
Pred odločitvijo o vlagateljevi pravici do kredita mora predložiti dokument, da razpolaga
z ustreznimi instrumenti za zavarovanje kredita, na podlagi katerih se določi pravica do
kredita v ustrezni višini.
Na osnovi popolne vloge bo Eko sklad
odločil o vlagateljevi pravici do kredita z odločbo.
Pritožba zoper odločbo Eko sklada ni
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti
upravni spor.
6. Kreditna pogodba
Pred izdajo odločbe o dodelitvi pravice
do kredita mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe pa mora plačati

Št. 178/02-12
Ob-2034/12
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze
1b, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS,
št. 86/10), objavlja

nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe
skladno z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita in menice, v primeru,
da je kreditojemalec pravna oseba javnega
sektorja iz 85., 87. in 88. členom Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo), pa še soglasje
Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 6 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi
pravice do kredita, razen za občine, pri katerih je rok za sklenitev kreditne pogodbe
9 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita.
Strošek vodenja kredita, odobrenega na
podlagi tega poziva, znaša 6,12 EUR mesečno. Obračuna se trimesečno, za preteklo
trimesečje.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe,
spremembe kreditne pogodbe na željo kreditojemalca oziroma v primerih spremembe
zavarovanja vračila kredita, kreditojemalec
nosi stroške skladno z veljavnim tarifnim
pravilnikom.
7. Poraba odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko kreditojemalec
porablja na podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Poraba kredita je dokumentarna
ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsakim nakazilom
sredstev mora kreditojemalec poravnati vse
zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem
oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej
opravljenih del). Naložbe po tem pozivu
morajo biti zaključene najkasneje v dveh
letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi
kredita, z izjemo občin, ki morajo naložbo
zaključiti najkasneje v treh letih od izdaje
odločbe. Zadnje nakazilo sredstev pa se
lahko izvede najkasneje v treh mesecih po
navedenem roku.
Pred prvim nakazilom sredstev morajo
vsi kreditojemalci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom o javnem
naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Informiranje kandidatov: dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko
skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in
na spletni strani, www.ekosklad.si.
9. Rok in način prijave
Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2013. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Eko
sklad v času od objave v Uradnem listu
RS do zaključka poziva. Kandidati se lahko
dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na
njihov naslov vsak delovni dan od objave
poziva dalje na Eko skladu, j.s., Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20.
Pred pošiljanjem dokumentacije za prijavo
morajo kandidati Eko skladu predložiti podatke o naslovu, telefonu ali telefaksu, kontaktni osebi kandidata, nazivu naložbe in
okvirni višini zaprošenih sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za
vsako naložbo posebej. Kandidati bodo
imeli možnost oddaje vloge tudi v elektronski obliki.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
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javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem površine
za postavitev enega začasnega
prodajnega mesta na plaži v Portorožu
za prodajo napitkov iz svežega sadja
in zelenjave ter hladno stiskanih sokov
Lokacija površine za postavitev začasnega prodajnega mesta je na plaži v Portorožu na parc. št. 1570/1, k.o. Portorož in je
označena na skici, ki je dostopna na spletni
strani, www.okoljepiran.si.
Površina se oddaja za čas štirih let od
leta 2012 do 2015 in sicer za obdobje od
15. 4. do 30. 10. v letu. Površina, ki se oddaja v najem je velikosti cca. 70 m².
Izhodiščna cena najema površine za postavitev začasnega prodajnega mesta znaša letno 7.200,00 EUR + DDV.
Kolikor se bo za lokacijo potegovalo več
ponudnikov, se bo ponudnika izbralo po sistemu »kdo da več«. Izbran bo ponudnik, ki
bo ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev ponudil najvišjo najemnino.
V primeru enake najvišje ponujene cene
in ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, bo o izbranem ponudniku odločal žreb.
Najemnik je dolžan na površini, ki
je predmet tega razpisa, na lastne stroške
postaviti začasno prodajno mesto skladno
z idejno zasnovo »kiosk – element urbane
opreme za opremljanje javnih površin v Občini Piran«. Pred postavitvijo je najemnik
dolžan pridobiti projekt postavitve, ki ga pripravi izdelovalec idejne zasnove, najemodajalec pa ga mora potrditi.
Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudbe do Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu
ne bomo upoštevali.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od
ponudnikov.
Najemnina za površino za postavitev
začasnega prodajnega mesta se v celoti
poravna ob podpisu pogodbe, v naslednjih
letih pa najkasneje do 28. 2. v tekočem letu.
Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
Izbranega ponudnika bremenijo tudi stroški izvedbe razpisa.
Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila:
1. dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti:
– samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega
dela;
– gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
2. dokazilo o plačilu 1.200 EUR varščine
za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran,
transakcijski račun, št. 10100-0032414679,
pri Banki Koper d.d.
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni
ovojnici na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, s pripisom
na ovojnici »Površina na plaži – Ne odpiraj«.
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Ponudniki so vezani na dano ponudbo
še 30 dni po oddaji ponudb.
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran prispele
najkasneje do 16. 4. 2012, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 16. 4.
2012, ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka
za oddajo ponudb odločila o ponudbah in
vse ponudnike obvestila o izbiri.
Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v prvo najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
15 dni po končanem javnem razpisu.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in
ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo
izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Izbranega ponudnika bomo z obvestilom
o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu
najemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila
oziroma če ga ni možno vročiti – od dneva
izbire.
Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na
spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o., www.okoljepiran.si.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in
15. uro, na tel. 05/61-750-18 (Neset Dulai)
ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Št. 185/02-12
Ob-2047/12
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Arze 1B, 6330 Piran, na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS,
št. 86/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prodajnih tržničnih
mest v Občini Piran za leto 2012, ki so
v upravljanju Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o.
I. Začasna prodajna mesta v Portorožu:
a) Prodajna mesta na mini tržnici pred
vhodom na plažo v Portorožu (za čas od
20. 4. 2012 do 30. 10. 2012)
– izvajanje tiska na majice
(samo stojnica št. 5)
– prodaja spominkov, bižuterije
ali nakita
– prodaja izdelkov iz kristala,
keramike in porcelana

1 mesto,
3 mesta,
1 mesto.

Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 4.000,00 EUR + DDV;
b) Prodajni mesti na plaži v Portorožu (za
čas od 15. 6. 2012 do 31. 8. 2012)
– izvajanje masaž

2 mesti

(dovoljena postavitev pagode oziroma senčila odprtega tipa na površini ca.
4 x 4 m).
Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 1.500,00 EUR + DDV.
c) Prodajno mesto na pločniku ob levem
robu Trga Prekomorskih brigad – ne sme biti
na tlakovanem delu trga (za čas od 20. 4.
2012 do 30. 10. 2012)
– prodaja vozovnic za plovila

1 mesto.
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Izhodiščna cena za prodajno mesto znaša 500,00 EUR + DDV.
d) Prodajno mesto na plaži v Portorožu
ob igriščih za odbojko na mivki (za čas od
20. 4. do 30.10. v letu 2012 ter od 15. 4. do
30. 10. v letu od 2013 do leta 2016)

III. Začasna prodajna mesta v Dragonji:
a) Prodajna mesta v Dragonji – nasproti semaforiziranega križišča na parc.
št. 3113/14, k.o. Raven (za čas od 20. 4.
2012 do 30. 10. 2012)
– prodaja sadja in zelenjave
4 mesta.

– postavitev avtomata za tisk
spominskih kovancev

Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 500,00 EUR + DDV.
b) Prodajna mesta v Dragonji – ob cesti
Dragonja – Šmarje na desni strani, na parc.
št. 3113/3, k.o. Raven (za čas od 20. 4. 2012
do 30. 10. 2012):
– prodaja sadja in zelenjave
3 mesta.

1 mesto.

Ob najemu začasnega prodajnega mesta je najemnik dolžan postaviti avtomate
še na naslednjih lokacijah:
– prodajno mesto na levi strani pred
okroglim platojem pri KS v Portorožu (za
isto obdobje),
– prodajno mesto na Tartinijevem trgu
(za isto obdobje),
– prodajno mesto pri vstopno – izstopni
točki v mesto Piran (za isto obdobje).
Izhodiščna cena za vsa prodajna mesta
znaša 2.000,00 EUR + DDV na leto.
e) Prodajni mesti ob skladišču soli v Portorožu (za čas od 20. 4. 2012 do 30. 10.
2012)
– prodaja sadja
– prodaja industrijskega
sladoleda

1 mesto,
1 mesto,

Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 1.000,00 EUR + DDV.
f) Prodajni mesti ob gostišču Marička na
Parecagu (za čas od 20. 4. 2012 do 30. 10.
2012):
– prodaja sadja in zelenjave

2 mesti.

Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 500,00 EUR + DDV.
II. Začasna prodajna mesta v Piranu:
a) Prodajna mesta na Punti pred cerkvijo v Piranu (za čas od 1. 5. 2012 do 19. 9.
2012):
– prodaja umetniških slik ali
drugih umetnin
– prodaja spominkov, bižuterije
ali nakita
– prodaja trgovskega blaga
(skladno s 47. členom
Pravilnika o min. tehničnih in
drugih pogojih, ki se nanašajo
na prodajne objekte za
opravljanje trgovske dejavnosti
in pogojih za prodajo blaga
zunaj prodajaln)
– prodaja rekvizitov za plažo
in igrač

1 mesto,
2 mesti,

3 mesta,
1 mesto.

Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 1.500,00 EUR + DDV.
b) Prodajni mesti na plaži pred hotelom
Piran (za čas od 20. 4. 2012 do 30. 10.
2012):
– prodaja spominkov, bižuterije
ali nakita
– prodaja rekvizitov za plažo,
igrač in spominkov

1 mesto,
1 mesto.

Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 2.000,00 EUR + DDV.
c) Prodajni mesti na Tartinijevem trgu pri
stavbi sodišča (ob Batani):
– prodaja pop corna
in sladkorne pene (za čas od
20. 4. 2012 do 30. 10. 2012)
– prodaja pečenega kostanja
(za čas od 1. 10. 2012 do
31. 1. 2013)

1 mesto,
1 mesto.

Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 500,00 EUR + DDV.

Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 500,00 EUR + DDV.
Kolikor se za posamezno lokacijo prijavi
več ponudnikov, kot je razpisanih prodajnih
mest, se bo po sistemu »kdo da več« izbralo
potrebno število ponudnikov. Prednost pri izbiri prodajnega mesta na lokaciji bodo imeli
ponudniki, ki bodo ponudili višjo najemnino.
Na lokacijah, kjer je določena namembnost, se bo izbiralo po višini najemnine po
posamezni namembnosti. V primeru enake
ponujene cene za isto dejavnost bo o izbranem ponudniku odločal žreb.
Kolikor katera izmed stojnic na razpisu ne bo oddana, jo Okolje lahko odda po
izklicni ceni prvemu zainteresiranemu ponudniku.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti
točno lokacijo za katero se poteguje, namembnost in ponujeno ceno. Oddaja stojnic
v sklopu ni možna – za eno prodajno mesto
je potrebno določiti samo eno ceno. Ponudbe, ki bodo vsebovale ceno za sklop stojnic
(več stojnic hkrati), bo komisija za odpiranje
ponudb izločila.
Na lokacijah, kjer je več stojnic, bo prednost pri izbiri lokacije določena na osnovi
najvišje ponujene cene – ponudnik z najvišjo ponujeno ceno bo prvi izbiral prodajno
mesto za svojo dejavnost.
Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudb do Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu
ne bomo upoštevali.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah
ne izbere nobenega od ponudnikov.
Najemnina za prodajno mesto se v celoti
poravna ob podpisu pogodbe.
Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
Za lokacije »mini tržnica pred vhodom na
plažo v Portorožu«, »mini tržnica v Piranu
na Punti« in »na plaži pred hotelom Piran«,
so ponudniki dolžni ob podpisu pogodbe
vplačati 420,00 EUR varščine za uporabo
stojnice, katera se jim ob koncu sezone
ob predaji brezhibnih stojnic vrne. V primeru poškodovanja stojnic se varščina za
stojnice ne vrača.
Na vseh ostalih začasnih prodajnih mestih si morajo ponudniki stojnico oziroma
prodajni pult zagotoviti sami, s tem da predhodno pridobijo s strani najemodajalca pisno soglasje k načrtu stojnice oziroma prodajnega pulta, ki ga želijo postaviti.
Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila:
1. a) dokazilo o opravljanju registrirane
dejavnosti:
– samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega
dela;
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– gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
b) ponudniki za začasna prodajna mesta
v Dragonji in pri gostišču Marička za prodajo sadja in zelenjave, morajo predložiti tudi
dokazilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID); prednost pri izbiri
na lokaciji bodo imeli tisti, ki imajo kmetijsko
dejavnost, registrirano v Občini Piran;
2. lokacija prodaje ter opis izdelkov, ki se
bodo prodajali na prodajnem mestu;
3. dokazilo o plačilu 500 EUR varščine za
resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje
Okolje Piran, d.o.o., Arze 1.b, 6330 Piran,
transakcijski rač., št. 10100-0032414679,
pri Banki Koper d.d.
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni
ovojnici na naslov: Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o. Arze 1 b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici »Začasna prodajna mesta
za leto 2012 – Ne odpiraj«.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo
še 30 dni po oddaji ponudb.
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, prispele
najkasneje do 17. 4. 2012, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 17. 4.
2012, ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku
roka za oddajo ponudb odločila o ponudbah
in vse ponudnike obvestila o izbiri.
Morebitnim neizbranim ponudnikom se
varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh
po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v najemnino.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno
in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh
razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in
bodo izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Izbranega ponudnika bomo z obvestilom
o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu
najemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila
oziroma če ga ni možno vročiti – od dneva
izbire. Kolikor v roku 15 dni od obvestila
o izboru izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe in plača najemnine se šteje, da od
najema začasnega prodajnega mesta odstopa, ter se njegova varščina za resnost
ponudbe zadrži. Začasno prodajno mesto
se bo oddalo naslednjemu zainteresiranemu ponudniku.
Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na
spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o., www.okoljepiran.si.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in
15. uro, na tel. 05/61-750-18 (Neset Dulai)
ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v zakup
(A). Predmet javnega razpisa je oddaja
v zakup nepremičnine na lokaciji ob zaselku
Mlini (Škrile) v dolini reke Dragonje, v Republiki Hrvaški, in sicer:
– parcela št. 1670, k.o. Kaštel, (Općinski
sud u Bujama – Buie), v naravi pašnik, v izmeri 71.932 m2.
(B). Zakupna pogodba se sklene za nedoločen čas ter je odvisna od poteka oziroma izzida sodnega postopka med zakupodajalcem in Republiko Hrvaško, ki je na
podlagi spornega Sklepa Občinskega sodišča v Bujah, opr. št. Z-613/2010 vknjižena
kot lastnik nepremičnine.
(C). Zakupnina se po sklenitvi pogodbe
obračuna in plača za vsakokratno obdobje
od enega leta, pri čemer zakupodajalec pridrži pravico do takojšnje odpovedi pogodbe
v primeru pravnomočnega izzida sodnega
spora pred hrvaškim sodiščem v njegovo
škodo ter brez pravice zakupojemalca do
povračila že plačane zakupnine.
(D). Ponudbe interesentov morajo vsebovati naslednje dokumente:
1. Osebne podatke z dokazilom o državljanstvu ponudnika,
2. Potrdilo o registriranem OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – družinsko kmetijsko gospodarstvo) v Republiki
Hrvaški, izdano na ime ponudnika,
3. Višino ponujene letne zakupnine,
4. Izjavo, da bo zakupojemalec poleg
zakupnine osebno poravnal tudi dejanske
stroške vodenja sodnega postopka pod (B).
Ponudbe z zahtevanimi dokazili se pošljejo priporočeno na naslov: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, s pripisom: »Javna ponudba za
zakup zemljišč – Ne odpiraj«.
Upoštevane bodo vse popolne ponudbe,
ki bodo prispele do dne 16. 4. 2012.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku, nepopolne vloge ali nepravilno opremljene in označene ponudbe, se ne bodo
upoštevale.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. si
pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. 704-20120112
Ob-2046/12
Javno podjetje – Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 13, Koper, na podlagi 15. in
22. člena Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o.
v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. (Uradne objave Primorske novice,
št. 26/98 in Uradni list RS, št. 41/10) ter
sklepa skupščine z dne 30. 11. 2011 objavlja

Št. 3506-8/2012
Ob-2001/12
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
23. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 54/10
in 18/11) in 44. člena Odloka o občinskih

Ob-2049/12
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja:
– 1. 4. 2012 prične s poslovanjem notarka mag. Karin Schöffmann, na Jesenicah,
Cesta železarjev 2;
– 1. 4. 2012 prične s poslovanjem notarka Judita Učakar Rženičnik, v Kamniku,
Maistrova ulica 2.
Notarska zbornica Slovenije
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javnih cestah ter drugih javnih površinah
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09)
drugo javno zbiranje ponudb
za oddajo javnih površin na ulici Ceste
prvih borcev v Brežicah za postavitev
začasnih objektov – tipskih gostinskih
teras za določen čas petih let (v terminu
od 1. 4. do 30. 9. tekočega leta)
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, matična številka:
5880173000, ID za DDV: SI34944745.
2. Predmet oddaje v najem in izhodiščna
višina najemnine
Predmet javnega razpisa je oddaja javnih površin na Cesti prvih borcev v Brežicah v najem za sezonsko postavitev začasnih objektov – tipskih gostinskih teras
na naslednjih lokacijah in v naslednjih površinah:
1. Lokacija št. 1 – Terasa A pri stavbi
Trg izgnancev 5, površina, ki se oddaja v najem je 23,00 m2 (1,93 m – 2,65 m × 10,00 m),
izhodiščna cena za najem je 92,00 EUR
mesečno.
2. Lokacija št. 5 – Terasa E pri stavbi
Cesta prvih borcev 33, površini, ki se oddajata v najem sta varianti A in B, in sicer:
– varianta
A
–
15,70 m2
(2,88 m × 5,45 m) in
– varianta
B
–
39,20 m2
(2,88 m × 13,60 m).
Izhodiščna cena za najem variante A je 62,80 EUR mesečno in izhodiščna
cena za najem variante B je 156,80 EUR
mesečno.
Za varianto je B potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega objekta, katerega
fasado terasa deloma zakriva in ga mora
ponudnik priložiti ponudbi.
3. Lokacija št. 8 – Terasa I pri stavbi
Cesta prvih borcev 2, površini, ki se oddajata v najem sta varianti A in B, in sicer:
– varianta
A
–
28,00 m2
(4,00 m × 7,00 m) in
– varianta
B
–
50,00 m2
(5,00 m × 10,00 m).
Izhodiščna cena za najem variante
A je 112,00 EUR mesečno in izhodiščna
cena za najem variante B je 200,00 EUR
mesečno.
Natančne lokacije, videz in drugi pogoji,
ki jih morajo izpolnjevati objekti, so določeni
z idejno zasnovo umestitev začasnih objektov – sezonski gostinski vrtovi, ki jo je izdelal
Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11, Brežice, št. projekta 2685/ID-10, Brežice, februar
2010, ki je dostopen za ogled v času uradnih
dni na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice,
CPB 18, 8250 Brežice, soba 10, in sicer
po predhodni najavi pri kontaktnih osebah:
– Mateja Tomše, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-57, e-mail: mateja.tomse@brezice.si,
– Alenka Laznik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-50, e-mail: alenka.laznik@brezice.si.
Objekti na lokacijah, ki so predmet najema, morajo biti izdelani iz lahke kovinske
konstrukcije antracitno sive barve RAL 7016
ali grafitno sive barve RAL 7024, z minimalnim številom nosilcev strešne konstrukcije, ograjeni z ograjo iz enakega materiala
in z vertikalnimi polnili. Nadkritje mora biti
platneno in svetlih pastelnih barv, barvno
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prilagojeno in usklajeno s fasado obstoječe
stavbe in brez sponzorskih reklam.
Nadkritje teras je lahko:
– v obliki simetrične dvokapnice s platneno streho naklona od 15 do 30 stopinj,
sleme strehe mora biti vzporedno z objektom, maksimalna višina slemena je 4 m od
kote cestišča, kota kapi na strani pločnika je
minimalno 2,5 m,
– v obliki enokapne platnene strehe, naklona od 15 do 30 stopinj, sleme strehe je
vzporedno z objektom, kota kapi na strani
cestišča je minimalno 2,5 m,
– v obliki platnenega senčnika.
Stranice objektov morajo biti v celoti odprte in ni dovoljeno kakršnokoli zapiranje
s strani, ne glede na to, ali je izvedeno
s prosojnim materialom, rastlinami, platnom
oziroma v kakšni drugi izvedbi ali na kakršenkoli drugačen način.
Lokacije se oddajo v najem za določen
čas, in sicer za obdobje pet let, izključno
v terminu od 1. 4. do 30. 9. tekočega leta (z
izjemo v letu 2012, ko se lokacije oddajo po
zaključku predmetnega razpisa, najemnina
pa se za tekoči mesec obračuna za obdobje
dejanskega najema). Vsako leto po izteku
termina so izbrani ponudniki dolžni odstraniti začasni objekt, v nasprotnem primeru
jih odstrani občina na račun najemnika.
V slednjem primeru najemnik izgubi pravico
najema prostora do naslednjega javnega
razpisa.
Izhodiščna najemnina za začeti m2 površine je 4,00 EUR, najemnina se plačuje
mesečno v osmih dneh po izstavitvi računa za pretekli mesec, v skladu z najemno
pogodbo.
Ostali pogoji najema:
– najemnik mora imeti poravnane vse
dosedanje obveznosti do Občine Brežice,
– kolikor po pisnem opominu najemnik
dvakrat zaporedno ne poravna stroškov najemnine, se pogodba prekine in najemnik
izgubi pravico do najema prostora,
– vse stroške v zvezi s postavitvijo, odstranitvijo, obratovanjem in zavarovanjem
objekta nosi najemnik,
– najemnik mora imeti oziroma je dolžan
na lastne stroške pridobiti vsa ostala dovoljenja, potrebna za obratovanje objekta in
opravljanje dejavnosti,
– najemnik je dolžan pri postavitvi objekta v celoti upoštevati pogoje iz 23. člena
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice,
– najemnik lokacije ne sme oddati v podnajem,
– najemnik mora objekt in njegovo okolico redno čistiti in vzdrževati,
– najemnik ne sme z ničemer posegati
v sosednje javne površine,
– najemnik je dolžan zagotoviti, da dejavnost ne bo hrupna in moteča za okoliške stanovalce in poslovne dejavnosti ter za
spoštovanje predpisov o hrupu,
– če občina lokacijo, ki je predmet najema, potrebuje za prireditve ali druge javne
potrebe (vzdrževanje infrastrukture), jo je
najemnik dolžan izprazniti v roku, ki je določen v pozivu občine, v nasprotnem primeru
napravi to občina na račun najemnika,
– Občina Brežice ima pravico, da kadarkoli po sklenjeni pogodbi o najemu javne
površine preveri skladnost namenske javne
površine z razpisanimi pogoji in predmetom
tega javnega razpisa.
3. Pogoji za udeležbo, rok in način oddaje vlog
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Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki:
– so registrirani za opravljanje gostinske
dejavnosti ali ki se bodo ustrezno registrirali
za opravljanje te dejavnosti v primeru, da
bodo izbrani kot najugodnejši ponudnik,
– resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 120,00 EUR in
– imajo poravnane vse svoje dosedanje
zapadle obveznosti do Občine Brežice.
Varščina se plača na podračun pri UJP
Krško, št.: SI56 01209-0100008385, sklic:
SI12-datum plačila, BIC banke: BSLJSI2X,
koda namena: OTHR, z navedbo »Varščina
za 2. JZP-letne terase«. Vplačana varščina
se neizbranemu ponudniku vrne. Varščina,
ki jo je vplačal izbrani ponudnik, se nameni
za garancijo plačila najemnine in za poravnavo morebitne škode na nepremičnini, ki
je predmet najema ali škode v zvezi s kršitvami najemne pogodbe ter se po preteku časa, za katerega je sklenjeno najemniško razmerje, v primeru nevnovčenja vrne
v enakem znesku in brez obresti v roku
15 dni od predaje nepremičnine, ki je predmet najema, v neposredno posest Občini
Brežice.
Zainteresirani ponudniki podajo ponudbe
na izpolnjenem obrazcu »Ponudba«, ki je
sestavni del razpisa. Potrebne obrazce za
oddajo ponudbe, vzorec najemne pogodbe
in vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani
Občine Brežice ali na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
Oddelek za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve v pisarni št. 10, od
ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, pri
kontaktnih osebah:
– Mateja Tomše, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-57, e-mail: mateja.tomse@brezice.si,
– Alenka Laznik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-50, e-mail: alenka.laznik@brezice.si.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– originalno potrdilo o vplačani varščini
in priloženo številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– podpisane in izpolnjene obrazce:
Obrazec 2 – Izjava, Obrazec 3 – Osnutek
najemne pogodbe,
– za varianto je B pri ponudbi za lokacijo 5 potrebno soglasje lastnika sosednjega
objekta, katerega fasado terasa deloma zakriva in ga mora ponudnik priložiti ponudbi.
Ponudniki naj ponudbi priložijo tudi:
– originalni izpisek iz sodnega registra
oziroma ustrezne evidence AJPES staro
največ 30 dni, če je ponudnik pravna oseba
oziroma samostojni podjetnik oziroma drugo dokazilo o registriranosti oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti.
Ponudbe za pridobitev javne površine
v najem morajo prispeti v pisarno vložišča
Občine Brežice na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do
vključno ponedeljka 16. 4. 2012, do 10. ure.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »Drugo JZP – Letne terase, št. zadeve:
3506-8/2012«. Če kuverta oziroma ovitek

ni zapečaten ali zaprt tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako kot je
bil predan in označen kot je navedeno zgoraj, občina ne bo odgovarjala za založitev
ali predčasno odpiranje ponudbe.
Za ugotavljanje ure predložitve ponudbe je merodajna ura v vložišču naročnika,
čas predložitve odčita delavec v vložišču,
ki je dolžan na zahtevo ponudnika izročiti
potrdilo o prevzemu ponudbe. Ponudbe, ki
bodo k naročniku prispele po roku določenem za predložitev ponudb, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
4. Postopek izbire
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Javno odpiranje ponudb bo
strokovna komisija opravila v ponedeljek,
16. 4. 2012 ob 12. uri, v sejni sobi v pritličju Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice.
Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno. V primeru, da dva ponudnika ponudita
enako ceno za isto lokacijo, ima prednost
ponudnik, ki je oddal ponudbo za najem za
obdobje celotnih šestih mesecev, nato pa
tisti, ki ima gostinski lokal bližje lokaciji, za
katere najem je oddal ponudbo. Ponudbe
pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni predvidoma v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo
sklenjena najemna pogodba najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če ponudnik
ne podpiše najemne pogodbe v roku, ki ga
v pozivu določi Občina Brežice, občina lahko izbere drugega najugodnejšega ponudnika ali ponovi razpis. Ponudniku, ki ni izbran
bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh
po izboru najugodnejšega ponudnika.
Postopek oddaje v najem se lahko ustavi
vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se ponudnikom vrne razpisna dokumentacija in varščina brez obresti, ponudnik tudi
nima pravice do kakršnekoli odškodnine.
Občina Brežice
Št. 352-80-0006/2006-221
Ob-2025/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Sklepa občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
št. 563 in 565, z dne 1. 7. 2009, Občina
Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina, del
poslovne stavbe, na naslovu Gledališka
pot 6 in 4, Ravne na Koroškem, z ident.
št. 882-102-3 in 882-102-4, z neto tlorisno
površino 880,29 m2, ki stoji na zemljišču
parc. št. 126/5, k.o. Ravne, s pripadajočim
zemljiščem parc. št. 128, v izmeri 1271 m2
in parc. št. 126/4, v izmeri 866 m2, k.o.
Ravne. Celoten objekt je vpisan v kataster
stavb, sestavlja ga pet etažnih delov, vendar
se prodaja brez treh etažnih delov. Iz pro-
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daje so izločeni naslednji deli; stanovanje
z ident. št. 882-102-1 in toplotna podpostaja
z ident. št. 882-102-5, ki se nahajata v pritličju prizidka k poslovni stavbi ter stanovanje
z ident. št. 882-102-2, ki se nahaja v pritličju
glavne zgradbe.
3. Na lokaciji je možna stanovanjska in
mirna poslovna dejavnost.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
5. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10 % ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun,
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup poslovne stavbe – javno zbiranje ponudb«.
6. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10 % ponujene cene ter natančno navesti
ponujeno ceno.
– Ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako
»Ponudba za nakup poslovne stavbe na
naslovu Gledališka pot 4 in 6 – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov pošiljatelja.
– Z izbranim najugodnejšim ponudnikom
se v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali
pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec
zadrži varščino;
7. Izhodiščna cena za nepremičnino
244.803,81 €.
8. Kupnino je potrebno plačati v roku
30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na
transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987.
9. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
10. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja
ponudb.
11. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki
pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko samo stroški
v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
12. Ostale določbe:
– kupec nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa lastninske pravice
v zemljiško knjigo), stroške parcelacije in
stroške cenitve;
– nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajaj z najugodnejšimi ponudniki;

ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic
na številko 7560-12-600004, v roku 30 dni
od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še stroške davka na
promet z nepremičnino, stroške notarske
overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do
vključno 17. 4. 2012. V primeru, da ponudba
ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Breg 22, Ljubljana« na naslov:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična
osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša
10 % izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 7560-12-600004, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb
Breg 22, Ljubljana – in navedbo imena in
priimka oziroma naziva ponudnika«
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu-

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
13. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek
in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do
15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od
11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen, na
tel. 02/82-16-036. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: irena.dosen@ravne.si.
14. Javno odpiranje ponudb bo dne
18. 4. 2012 ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 0061/2012
Ob-2027/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2012, ki je priloga Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne
občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljub
ljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina:
Posamezni
del
stavbe
z id.št. 1728-308-21 – stanovanje št. 22,
v izmeri 96,22 m2, v II. nadstropju v stavbi,
z naslovom Breg 22 (tudi Križevniška 16)
v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na posebnem skupnem delu (hodniku)
z id.št. 1728-308-38 ter splošnih skupnih
delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.
2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni
vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.
2.3. Izhodiščna cena: 166.200,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
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dnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo
interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
1000 Ljubljana: kontaktni osebi Karmen Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46 in Mira Kastelic,
tel. 01/306-14-39.
Ogled nepremičnine bo dne 12. 4. 2012,
med 10. in 11. uro.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele
ponudbe, dne 19. 4. 2012, s pričetkom ob
10. uri na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
v sejni sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb,
z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila
še pogajanja v smislu pravil javne dražbe,
in sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Šteje se, da je najvišja
ponujena cena v postopku javnega zbiranja
ponudb tudi izklicna cena v postopku javne
dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo
ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postopku
javne dražbe.
8.3. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega
odpiranja ponudb, bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb
oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, www.jssmol.si in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, (www.ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS
MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 2012-045
Ob-2033/12
Občina Vodice na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
(Uradni list RS, št. 34/11), 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95,
27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice,
št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega
sodišča RS, št. U-I-250/98), Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem in Posamičnega programa prodaje (Uradno glasilo Občine
Vodice št. 1/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež: organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice.
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2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je nepremičnina: ID znak:
1741-973/2-0, parcela št. 973/2, k.o. 1741
– Vodice (ID 4139959) do 1/1 (celote), ki
v naravi predstavlja večstanovanjsko zgradbo, na naslovu Lokarje 13, 1217 Vodice,
s pripadajočim zemljiščem. Za nepremičnino so sklenjene štiri najemne pogodbe
za neprofitni najem štirih stanovanj v okviru večstanovanjske stavbe, ki je predmet
prodaje, za nedoločen čas, za neprofitno
najemnino. Sprememba lastništva zaradi
prodaje ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanjih vstopi v pravni položaj
najemodajalca (107. člen Stanovanjski zakon (SZ-1) Uradni list RS, št. 69/03, 18/04).
3. Vrsta pravnega posla: Občina Vodice
v 2. členu navedene nepremičnine prodaja
po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Varščina: višina varščine je določena na 10 % ponujene cene. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini.
Ponudba brez potrdila o plačilu varščine
se obravnava kot nepopolna in se izloči iz
postopka.
Ponudniku, ki s svojo ponudbo ni uspel,
se varščina vrne najkasneje v roku 8 dni po
odpiranju prispelih ponudb.
Ponudniku, ki je s ponudbo uspel, se
plačana varščina všteje v kupnino.
Kolikor ponudnik najpozneje v 30 dneh
od izpolnitve pogojev za sklenitev kupoprodajne pogodbe ne sklene pogodbe ali v pogodbenem roku ne plača celotne kupnine,
se šteje, da je odstopil od svoje ponudbe
oziroma od pogodbe in prodajalec obdrži
prejeto varščino.
5. Informacije o predmetu prodaje in kontaktna oseba prodajalca: podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup je mogoče pridobiti pri upravljavcu javnega zbiranja ponudb,
na naslovu Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice,
Rado Čuk, tel 01/833-26-10 oziroma na elektronskem naslovu: premozenje@vodice.si.
6. Oblika in pogoji za oddajo ponudbe:
zainteresirani kupec(ci) v ponudbi na formularju, ki se nahaja pri upravljavcu javnega
zbiranja ter na spletni strani, www.vodice.si
v rubriki 'javna naročila, razpisi in objave,
navede:
– ime in priimek/ naziv pravne osebe,
– naslov stalnega bivališča/sedež,
– davčna številka,
– EMŠO/matično številko,
– opredelitev predmeta nakupa (parcela),
– ponujeno ceno za m2 (brez DDV),
– dokazilo o plačilu varščine,
– parafiran vzorec pogodbe.
7. Najugodnejši ponudnik je ponudnik, ki
ponudi najvišji znesek kupnine.
8. Rok plačila kupnine: rok za plačilo
kupnine je največ 30 dni od sklenitve pogodbe. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene
pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni
izbiri in izvedbi postopka za eventualno uveljavitev predkupne pravice predkupnih upravičencev. Kolikor izbrani ponudnik tudi po
podaljšanju roka (vendar največ za 15 dni)
ne podpiše pogodbe, upravljavec zadrži
varščino in ni dolžan skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom. Plačilo kupnine v roku
je bistvena sestavina pravnega posla in se
nakaže na v pogodbi navedeni podračun
prodajalca, št. 01338-6000000486, odprt pri
Banki Slovenije.
9. Rok za oddajo ponudbe in vezanost
na oddano ponudbo: rok za oddajo ponud-

be je določen na 30. april 2012, do 9. ure.
Javno odpiranje se izvede 30. aprila 2012
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo še
90 dni po javnem odpiranju ponudb.
V primeru več najugodnejših ponudb se
postopek nadaljuje z neposrednimi pogajanji.
10. Ustavitev postopka: župan Občine
Vodice lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo izkazani stroški in položena varščina.
11. Postopek: javno zbiranje ponudb se
izvede z oddajo ponudbe v zaprti ovojnici
in pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje
ponudb Lokarje 13«, priporočeno po pošti
ali z neposrednim vročanjem na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasno, vendar nepopolno ponudbo, komisija,
ki je imenovana za izvedbo postopka, izloči
in o tem obvesti ponudnika.
Ponudnik, ki je oddal ponudbo, katera
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko dopolni do
odpiranja ponudb.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj ocenjena vrednost
stvarnega premoženja, je javno zbiranje
ponudb neuspešno.
12. Zapisnik: ponudbe se odpirajo na
kraju in ob času, ki sta navedena v 9. členu
tega obvestila o javnem zbiranju ponudb.
O odpiranju ponudb se piše zapisnik, ki ga
podpišejo člani komisije za izvedbo javnega
postopka zbiranja ponudb.
13. Na posameznih delih večstanovanjske stavbe – stanovanjih imajo predkupno
pravico najemniki-prejšnji imetniki stanovanjske pravice, ki jim je bilo stanovanje
dano v najem za nedoločen čas (176. do
178. člen Stanovanjskega zakona SZ-1). Po
ugotovitvi najboljšega ponudnika, bo upravljavec predkupnim upravičencem podal
ponudbo za odkup stanovanja, na katerem
ima predkupni upravičenec predkupno pravico za kupnino, ki predstavlja sorazmerni
delež kupnine, ki jo je ponudil najugodnejši
ponudnik, glede na delež stanovanjske ter
ostale uporabne površine stanovanja, na katerem ima predkupni upravičenec predkupno pravico, na vseh stanovanjskih in uporabnih površinah, ki so predmet prodaje.
Predkupni upravičenec je tudi Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, ki mu bo upravljavec predmet prodaje ponudil v odkup za
kupnino, ki jo je ponudil najboljši ponudnik.
14. Pogodba: z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika in poteka roka za uveljavitev predkupne pravice iz 13. člena tega
obvestila. Kolikor bo kateri od predkupnih
upravičencev uveljavil predkupno pravico,
bo postopek razpolaganja s premoženjem
ustavljen in upravljavec ni dolžan skleniti
prodajne pogodbe z najboljšim ponudnikom,
ki je v tem primeru upravičen do vračila plačane varščine. Upravljavec lahko podaljša
rok za podpis pogodbe, vendar ne več kot
za 15 dni.
Občina Vodice
Št. 610-13/2012
Ob-2041/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
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št. 96/02, 53/07, 77/07, 56/08, 22/10 in
20/11), v skladu z določili Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05) in Odloka o proračunu Mestne občine Celje za 2012 (Uradni list RS, št. 22/12), Mestna občina Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju:
MOC) objavlja

– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
– svojo dejavnost izvajajo na območju in
v interesu MOC;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in
širjenja kulturne dejavnosti v društvih;
– spodbujajo razvoj na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnosti v Mestni občini Celje;
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje
svoje dejavnosti.
Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih
projektov se lahko na ta poziv prijavijo izključno en projekt na le eno izmed področij tega poziva. Eventualne prijave večjega
števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonitega zastopnika, ki se pojavlja
v različnih pravih in fizičnih osebah ne bodo
upoštevane.
5. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu
z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne
morejo biti predmet pritožbe.
6. Delež sredstev
V proračunu Mestne občine Celje je za leto 2012 predvidenih sredstev
170.561,62 EUR na kontu št. 413302 za
sofinanciranje kulturnih projektov, za naslednja področja v zneskih:
A/ društvene
kulturne
dejavnosti:
89.600,00 EUR.
B/ založniška dejavnost: 8.000,00 EUR.
C/ plesna dejavnost: 10.000,00 EUR.
D/ vizualne dejavnosti: 10.000,00 EUR.
E/ stroški delovanja kulturnih zvez in organizacij 52.961,62 EUR.
Skupaj: 170.561,62 EUR.
Mestna občina Celje si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev,
v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna
mestne občine za leto 2012.
Za predloge projektov predlagateljev na
vseh področjih poziva (A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ založniške dejavnosti, C/
plesne dejavnosti, D/ vizualne dejavnosti) in
E/ splošni stroški delovanja kulturnih zvez
in organizacij, ki izpolnjujejo pogoje tega
poziva, pa so sofinancirani s strani Mestne
občine Celje na drugi osnovi za isti projekt,
ne morejo biti sofinancirani skladno s tem
pozivom.
Mestna občina Celje je od prejetih
sredstev za projekt vsem fizičnim osebam
dolžna odvesti dohodnino, ker le-ta po
20. členu Zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 13/11) ni med oproščenimi.
Sofinancirani ne bodo projekti, katerih
finančna konstrukcija ne bo realna ali bo
ocenjena tako visoko, da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje ne bi
bili izvedljivi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC bo z izbranim predlagateljem
projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju
projekta v letu 2012. Projekt bo sofinancirala
v okviru proračunskih možnosti.
8. Rok, v katerem morajo biti poslane
vloge predlogov poziva: poziv se prične
z objavo v Uradnem listu RS z dne 30. 3.
2012 in zaključi z dnem 30. 4. 2012.
V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale kontinuirano po vrstnem redu prispetja prijave.

javni poziv
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo
sofinancirala Mestna občina Celje
v letu 2012
1. Predmet poziva: predmet poziva je
izbira kulturnih projektov (v nadaljevanju:
projektov), ki jih bo sofinancirala Mestna
občina Celje v letu 2012.
2. Področja poziva:
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na področju:
A/ društvene kulturne dejavnosti;
in sofinanciranje projektov na naslednjih
področjih:
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne dejavnosti;
E/ splošni stroški delovanja kulturnih
zvez in organizacij.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost
kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), ki jo bo v letu
2012 sofinancirala MOC (sedma alineja
2. člena ZUJIK).
Zasebne kulturne organizacije so kulturna društva, zasebni zavodi in druge organizacije zasebnega prava, ki izvajajo kulturne
dejavnosti na območju MOC.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem
razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.
Predlagatelj projekta je pravna ali fizična
oseba, ki deluje na področju kulture v javnem interesu in katere ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki izvaja
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega poziva. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
v finančni konstrukciji ujemajo (odhodki =
prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti
vsi viri financiranja projekta in njihov obseg.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se
lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje poziva:
a/ za področja A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ založniške dejavnosti, C/ plesne
dejavnosti in D/ vizualne dejavnosti:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
na prijavljenem področju javnega poziva
(dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra
oziroma drugega javnega registra ali kopija
potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da
je predlagatelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na območju Mestne občine Celje

najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka
pozivnega roka nazaj. Izjemoma najmanj
1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem
triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne,
dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države,
EU);
– bodo prijavljene projekte izvedli v letu
2012 na območju Mestne občine Celje;
– bodo v svoji prijavi na poziv obvezno
podali izjavo in predložili oziroma predstavili
najmanj enkratno brezplačno predstavitev
svojega prijavljenega projekta oziroma dela
projekta v okviru oživitve Starega mestnega jedra Celja in Celjskega gradu v letu
2012. Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega projekta v vsakem primeru,
tudi če ne bodo sofinancirani po pozivu. Za
to predstavitev projekta bodo prejeli ustrezne reference (dodatne informacije na zadnjih straneh razpisne dokumentacije oziroma 44 strani);
– bodo na vseh dogodkih in spremnih
gradivih dogodkov (A/, C/ in D/) oziroma
v publikacijah B/) ustrezno z logotipom in
besedilom navedli, da je projekt sofinanciran
s strani Mestne občine Celje;
b/ za področje A/ društvene kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le kulturna društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo
s predlogom na področju A/ društvene kulturne dejavnosti, ne morejo kandidirati na
ostalih področjih (B/, C/, D/ in E/);
– da so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih
dogodkov;
c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo za področje B/) na območju MOC
najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka
pozivnega roka nazaj. Izjemoma najmanj
1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem
triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne,
dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države,
EU);
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence
za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu
v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge
fizične osebe, ki stalno prebivajo na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta.
Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje,
ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli
izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja
na nivoju države, EU);
d/ za področje C/ plesne dejavnosti in D/
vizualne dejavnosti:
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek
iz sodnega registra ali druge evidence za
pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo sedež
oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje;
e/ za področje E/ splošni stroški delovanja kulturnih zvez in organizacij:
– se lahko prijavijo nepridobitne pravne
osebe zasebnega prava, kot so kulturne
zveze in organizacije, ki imajo sedež oziroma enoto na območju Mestne občine Celje
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v kulturno zvezo oziroma organizacijo
je vključenih vsaj 30 društev;
– so registrirane v MOC in delujejo najmanj 30 let;
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9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
1. Povabilo k oddaji vloge predloga
projekta
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta
3. Obrazec podatkov o predlagatelju predloga projekta OBR – 1
4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva in pravilnih podatkih OBR – 2
5. Predlog projekta OBR – 3
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
projekta OBR – 4
7. Vzorec poročila o izvedbi projekta
za leto 2012 OBR – 5
Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani Mestne
občine
Celje
(http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn) oziroma jo lahko
prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se
mora posredovati na elektronski naslov:
vlado.kozel@celje.si ali jerko.malinar@celje.si).
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom, vsak
dan med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, pri višjem svetovalcu Vladu Koželu, tel. 03/42-65-886, e-pošta: vlado.kozel@celje.si ali svetovalcu Jerku Malinarju, tel. 03/42-65-868, e-pošta: jerko.malinar@celje.si.
10. Vsebina vloge predlogov in način
pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu z Navodili predlagateljem za
izdelavo vloge predloga projekta v razpisni
dokumentaciji in predložiti vse zahtevane
dokumente 5. točke Navodila predlagateljem projektov (rimska I. do VII.). Rok za
oddajo predlogov projektov je 30. 4. 2012.
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti (datum poštnega
žiga). Takšna vloga mora prispeti na Mestno
občino Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po tem
roku se bodo vloge izločale kot prepozne
brez odpiranja.
Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2012, z navedbo področja poziva, kot npr.: A/ Društvene kulturne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje
poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga in
številko objave javnega poziva v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
obvezno naveden poln naslov predlagatelja
posameznega projekta.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo
javno. Uradna oseba in strokovna komisija
za odpiranje vlog Mestne občine Celje bo
odpirala vloge po vrstnem redu prispetja.
Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele
v času od začetka pozivnega roka do zaključka pozivnega roka, t.j. do 30. 4. 2012.
Po tem roku se vloge izločajo kot prepozne
brez odpiranja. Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC
ne bo mogoča.
Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v dokumentaciji poziva, se bo
štela za nepopolno vlogo predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže.
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog predlogov projektov bo ovrednotila projekte glede na kriterije v javnem pozivu
in obvestila vsakega predlagatelja, ki mu je
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ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe.
Predlagatelji bodo imeli možnost, da se
bodo izjavili o predlogu strokovne komisije
v roku 8 dni po prejemu obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku prispele
povratne izjave predlagateljev in oblikovala
končni predlog sofinanciranja projektov.
Predlagatelji projektov bodo o končnem
izidu poziva in znesku sofinanciranja s strani
MOC obveščeni z odločbo.
Mestna občina Celje
Ob-2045/12
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran na podlagi 22. člena v zv. s 14. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), na podlagi
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Piran (sklep
občinskega sveta 410-2/2011, z dne 13. 3.
2012), na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Piran, katerih ocenjena vrednost ne
presega 50.000,00 € (sklep župana Občine
Piran 478-99/2011, z dne 21. 3. 2012) ter
na podlagi posamičnih programov ravnanja
s stvarnim premoženjem, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) parc. št. 5136/17, k.o. 2631 Portorož
(ID 5880427), travnik v velikosti 260 m2, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 34.053,50 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Garibaldijeve ulice v Luciji.
b) parc. št. 3005/4, k.o. 2632 Sečovlje
(ID 5914929), njiva v velikosti 149 m2, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 23.996,45 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Sečovlje – Košta.
c) parc. št. 5446/8, k.o. 2631 Portorož
(ID 5326008), dvorišče v velikosti 195 m2,
last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 29.858,40 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Fazanske ulice v Luciji.
d) parc. št. 1180/1, k.o. 2631 Portorož (ID
2092953), stan. stavba v velikosti 12 m2 in
njiva v velikosti 2.327 m2, skupaj 2.339 m2,
last Občine Piran do 1/2 od celote. Nepremičnina je v solasti pravne osebe, ki ima
v postopku prodaje predkupno pravico.
Idealni delež občine se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti 121.548,47 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Bernardina.
e) parc. št. 5744/10, k.o. 2631 Portorož
(ID 5939426), njiva v velikosti 153 m2, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti 33.852,48 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Seče.
f) parc. št. 1304/2, k.o. 2631 Portorož
(ID 3006298), travnik v velikosti 380 m2, last
Občine Piran do celote.

Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 35.454,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Fizin v Portorožu..
g) parc. št. 1304/3, k.o. 2631 Portorož
(ID 3878368), travnik v velikosti 508 m2, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 47.396,40 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Fizin v Portorožu.
h) parc. št. 2992/19, k.o. 2632 Sečovlje
(ID 5924042), njiva v velikosti 248 m2, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 31.039,68 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Sečovlje – Košta.
i) parc. št. 806/1, k.o. 2631 Portorož (ID
5959743), njiva v velikosti 171 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 22.353,12 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Šentjan v Portorožu.
j) parc. št. 1021/10, k.o. 2631 Portorož
(ID 1267526), stanov. st. 64 m2, dv. 142 m2,
idealni delež Občine Piran, v višini 71/103
od celote. Nepremičnina je v solasti fizičnih
oseb, ki imata v postopku prodaje predkupno pravico.
Idealni delež občine se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 28.138,72 €.
V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu.
k) del parc. št. 2001, k.o. 2631 Portorož
(ID 2102031), v skupni izmeri 743 m2 in
del parc. št. 1998, k.o. 2631 Portorož (ID
5292721), v izmeri 146 m2.
Navedena dela parcel se prodajata po izhodiščni (najnižji) vrednosti:
162.678,11 EUR.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
zbiranja ponudb, predstavljajo funkcionalno zemljišče ob samostanu v Strunjanu in
je v posesti Župnije Marijinega prikazanja
v Strunjanu.
V izhodiščno vrednost ni vključen davek, bodisi 20 % DDV bodisi 2 % davek na
promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi
s prodajo in prenosom lastništva, bremenijo
kupca.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
2. Opis nepremičnin:
Nepremičnina/e, ki je/so predmet javnega zbiranja ponudb navedena v točki 1:
– pod črko a, predstavlja funkcionalno
celoto k lastniškim nepremičninam s parc.
št. 5136/2, 5136/15 in 5136/16, vse k.o.
Portorož in je v rabi lastnikov nepremičnin
s parc. št. 5136/2, 5136/15 in 5136/16, vse
k.o. Portorož;
– pod črko b, predstavlja funkcionalno
celoto k lastniškim nepremičninam s parc.
št. 3006/1, 3006/3, 3006/6, 3006/4 in
3005/2, vse k.o. Sečovlje in je v rabi lastnikov nepremičnin s parc. št. 3006/1, 3006/3,
3006/6, 3006/4 in 3005/2, vse k.o. Sečovlje;
– pod črko c, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc.
št. 5446/3, k.o. Portorož in je v rabi lastnikov nepremičnine s parc. št. 5446/3, k.o.
Portorož;
– pod črko d, predstavlja nepremičnino
last Občine Piran in Hotelov Bernardin d.d.,
vsakega do 1/2 od celote;
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– pod črko e, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini parc.
št. 5742/2, k.o. Portorož in je v rabi lastnikov nepremičnin s parc. št. 5742/2, k.o.
Portorož;
– pod črko f, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc.
št. 1304/1, k.o. Portorož in je v uporabi lastnikov nepremičnine s parc. št. 1304/1, k.o.
Portorož;
– pod črko g, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc.
št. 1304/1, k.o. Portorož in je v uporabi lastnikov nepremičnine s parc. št. 1304/1, k.o.
Portorož.
– pod črko h, predstavlja funkcionalno
celoto k lastniškim nepremičninam s parc.
št. 2994/2 in 2992/15, obe k.o. Sečovlje in
je v uporabi lastnikov nepremičnin s parc.
št. 2994/2 in 2992/15, obe k.o. Sečovlje.
– pod črko i, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc. št. 805,
k.o. Portorož in je v uporabi lastnikov nepremičnine s parc. št. 805, k.o. Portorož.
– pod črko j, predstavlja stanov. stavbo
z naslovom Pod anteno št. 22, Portorož
z dvoriščem in je v posesti solastnikov, ki
imata v postopku prodaje predkupno pravico.
– pod črko k, nepremičnine so bile predmet parcelacije. V zvezi s tem je bila izdana
odločba, ki na dan priprave javnega zbiranja
ponudb še ni pravnomočna. Po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Koper, št. 46301-19/1999 z dne
8. 3. 2012, bodo predmetu javnega zbiranja
ponudb ustrezale sledeče zemljiške parcele:
– parc. št. 1998/9, k.o. 2631 Portorož –
po katastrskih podatkih pot, v izmeri 8 m2
– v celoti,
– parc. št. 2001/1, k.o. 2631 Portorož –
po katastrskih podatkih funkcionalni objekt
200 m2, pot, v izmeri 200 m2 in park, v izmeri 954 m2 – predmet prodaje je del parc.
št. 2001/1, v izmeri 743 m2,
– parc. št. 1998/1, k.o. 2631 Portorož
– po katastrskih podatkih poslovna stavba,
v izmeri 762 m2, park, v izmeri 352 m2 in
dvorišče, v izmeri 520 m2 – predmet prodaje
je del parc. št. 1998/1, v izmeri 138 m2.
Za del nepremičnin – parc. št. 1998/1 in
1998/9 (stanje po parcelaciji), ki niso predmet prodaje, še vedno poteka denacionalizacijski postopek za vrnitev napremičnin
v naravi in zato je skladno s tem denacionalizacijskega upravičenca, kot pričakovanega (so)lastnika, šteti za predkupnega
upravičenca skladno z določbo tretjega odstavka 66. člena Stvarnopravnega zakonika.
Predmet prodaje je tisti del nepremičnine, ki
ni predmet denacionalizacijskega postopka.«
3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10 %

k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku
15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu
k podpisu pogodbe v določenem roku ne
odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist
Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino
v roku, ki bo določen v pogodbi in sicer
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine
ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi
zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
11. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11).
12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Tina Ukmar Opara,
05/671-03-02.
Občina Piran

ponujene cene (brez davkov), ki se vplača
na podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran, št. 01290-0100005871, odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper, sklic
za pravne osebe 20100-2 in za fizične osebe 20101-2 ter k ponudbi predložiti potrdilo
o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je
17. 4. 2012 do vključno 9. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne vrednosti;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev šteto od dneva
razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS),
II. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
III. dokazilo o plačani varščini v višini
10 % ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni
razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«, najkasneje do 17. 4. 2012 do vključno
9. ure, ne glede na datum poštnega žiga,
na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
Piran. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana občine pooblaščena komisija.
5. Odpiranje ponudb bo dne 17. 4. 2012
ob 11. uri, v prostorih Občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje
ponudb je javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Piran lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne
da bi za to navedel razloge.
8. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
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Št. 430-15/2012
Ob-2072/12
Občina Postojna na podlagi 31. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavlja
namero
o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje
ponudb za postavitev sončne elektrarne
na objektih Zdravstveni dom Postojna
in Osnovna šola
Prestranek – telovadnica
1. Ime in sedež lastnika: Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, ki jo zastopa
župan Jernej Verbič.
(Solastnik stavbe Zdravstveni dom Postojna je Občina Pivka, v imenu katere s pooblastilom izvede razpis Občina Postojna.
Solastnik Občina Pivka bo pristopila k podpisu tripartitne Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, za kar bo vzorec pogodbe
iz tega razpisa ustrezno prilagojen.)
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega zbiranja ponudb je pridobitev ponudb za nadomestilo za pridobitev služnosti izgradnje sončne elektrarne
na strešnih površinah naslednjih objektov:
a. Zdravstveni dom Postojna, na naslovu
Prečna ulica 2, Postojna, parc. št. 2927/1,
k.o. Postojna, strešna površina znaša
2.850 m2
b. Osnovna šola Prestranek – telovadnica, na naslovu Ulica 25. maja 14a, Prestranek, parc. št. 4763/1, k.o. Slavina, strešna
površina znaša 760 m2.
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Predmet javnega razpisa sta strešni površini obeh objektov v celoti, lahko tudi posamezno.
3. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega zbiranje ponudb je
sklenitev pogodbe za pridobitev služnostne
pravice za obdobje 30 let z možnostjo podaljšanja za namen postavitve sončne elektrarne, ki bo sklenjena najkasneje v roku
15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
Občina Postojna se zaveže ustanoviti
služnost v korist izbranega ponudnika, ki
obsega pravico:
– izgradnje oziroma postavitve sončne
elektrarne s pripadajočo infrastrukturo potrebno za obratovanje,
– dostop do nepremičnine in prehoda
preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja
objekta in naprave.
Izbrani ponudnik se s pogodbo zaveže:
– da bo postavil objekt na strehi tako,
da omogoča najugodnejši izplen investicije
in njene donosnosti, hkrati pa ne vpliva na
estetiko objekta,
– izbrani ponudnik nosi stroške tekočega
vzdrževanja, obratovalne stroške ter stroške
zavarovanja sončne elektrarne,
– izbrani ponudnik je dolžan preveriti možnost gradnje sončne elektrarne na objektu,
v skladu s prostorskimi akti ter predpisi s področja graditve objektov,
– izgraditi sončne elektrarne na svoje stroške na strešnih površinah objekta,
vključno z izvedbo napeljave kablov in
drugih instalacij, potrebnih za obratovanje
objekta, v skladu s predpisi in standardi, ki
omogočajo vključitev v električno omrežje,
– prenoviti strehe objektov v zahtevani
kvaliteti iz razpisne dokumentacije,
– izbrani ponudnik mora sončno elektrarno zgraditi na način, da ne posega v stabilnost, požarno in splošno varnost objekta ter
okolice; morebitna poškodovanja objekta je
dolžan izbrani ponudnik sanirati na lastne
stroške,
– pri izgradnji je izbrani ponudnik dolžan
omogočiti in dovoliti nadzor pooblaščenega
nadzornega organa s strani Občine Postojna po predhodnem obvestilu,
– izbrani ponudnik v času trajanja služnostne pravice ne sme ovirati normalne
uporabe objekta,
– izbrani ponudnik bo vodstvo javnega
zavoda obvestil o pričetku in trajanju gradnje ter večjih posegih na objektu,
– izbrani ponudnik je dolžan vzdrževati
streho objekta, kjer je sončna elektrarna, in
strehe objekta, ki ga uporablja za potrebe
obratovanja oziroma vzdrževanja objekta
celotno obdobje trajanja služnostne pravice,
– Občini Postojna najkasneje do 25. januarja dostaviti letno poročilo o proizvedeni
električni energiji za preteklo leto oziroma
prihodka iz naslov prodaje, ki jo osnova za
izstavitev računa.
4. Nadomestilo za ustanovitev služnosti
Služnostni upravičenec je dolžan ponuditi lastniku nadomestilo za služnost, v %
prihodka od prodaje električne energije elektrarne, postavljene na streho objekta, za
dobo 30 let, in sicer v obliki letnih nadomestil. Tako ponujeno nadomestilo se upošteva
pri strošku obnove strehe, ki jo je dolžan
izvesti služnostni upravičenec.
Služnostni upravičenec prične nakazovati letno nadomestilo na transakcijski račun
Občine Postojna v sorazmernem deležu, ki
bo določen v služnostni pogodbi, ko vsota
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tako določenih letnih nadomestil preseže
vrednosti izvedenih del obnove strehe. Pri
tem se upoštevajo cene, ki veljajo v času
izvedbe obnove strehe in se ne diskontirajo
ali obrestujejo.
Po izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka, bo lastnik račun za plačilo letnega nadomestila za služnost služnostnemu upravičencu izstavil najkasneje do 25. februarja.
Nadomestilo za služnost, ki predstavlja %
prihodka od prodaje električne energije in ki
presega strošek obnove strehe, se plačuje
za preteklo koledarsko leto.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnik
Merila za izbor
Merilo – opis
Ponudbena vrednost sanacije
strehe
Namestitev na oba objekta
Ponujen % od prodane električne energije
Reference

Št. točk
10
10
50
30

Ponudbena vrednost sanacije strehe
Število točk = 10 * (ponudbena vrednost
sanacije strehe posameznega ponudnika
v € / najnižja ponudbena vrednost v € najboljšega ponudnika)
Namestitev na oba objekta
Število točk = 10 točk za 2 objekta
0 točk za 1 objekt
Ponujen % od prodane električne energije
Število točk = 50 * (ponujen % od prodaje
električne energije posameznega ponudnika
/ najvišji % od prodane električne energije
najboljšega ponudnika)
Reference
Število točk = 30 * (skupna instalirana
moč (KWp) posameznega ponudnika / največja skupna instalirana moč (KWp) najboljšega ponudnika)
Število točk posameznega ponudnika se
določi tako, da se rezultati 1.,2.,3 in 4. merila
seštejejo. Najboljši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje število točk.
6. Ogled nepremičnine, ki je predmet javnega razpisa: nepremičnini, ki sta predmet
javnega razpisa, si je mogoče ogledati dne
5. 4. 2012, po predhodni najavi z Dolores
Dolenc, e-naslov: dolores.dolenc-bajc@postojna.si, tel. 05/728-07-35.
7. Kraj in čas oddaje ponudb
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo je
ponudnik dostavil do 20. 4. 2012, do 10. ure
osebno ali s pošto na naslov, Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za postavitev sončne elektrarne (navede se objekt)«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
ponudnika.
8. Pogoji:
– Ponudnik mora izkazati, da ima podjetje ustrezno registrirano dejavnost za pro
izvodnjo električne energije, izvajanja električnih instalacij, svetovanje in projektiranje
naprav.
– Ponudnik mora jamčiti, da bo v sklopu spletne strani Občine Postojna omogočil
javni dostop do podatkov o proizvedeni električni energiji na objektu.
– Ponudnik mora jamčiti, da bo v primeru
sklenitve služnostne pogodbe takoj sklenil
ustrezno zavarovanje za kritje morebitne
škode nastale na objektu lastnika pri izva-

janju del postavitve objekta in zavarovanje
vinkulirati v korist Občine Postojna.
– Ponudnik mora jamčiti, da bo lastniku
dovolil izvajati strokovni nadzor preko pooblaščene osebe, pri izvedbi vseh del.
– Ponudnik mora jamčiti, da bo vsako
fazo izvedbe dal v pregled lastniku strehe,
lastnik bo vsako fazo pisno potrdil. Tudi projekte mora potrditi lastnik strehe.
– Ponudnik mora podati izjavo, da bo pri
postavitvi objekta uporabljal izključno module proizvedene v skladu z mednarodnim
standardom IE 61215 Ed.2 in IEC61730
Ed.1, izdanim s strani certificiranega laboratorija, s tremi električnim priključki in
kontaktom na hrbtni strani, kar dokazuje
z originalno izjavo proizvajalca, da modul
izpolnjuje predpisane zahteve.
– Ponudnik mora jamčiti, da nima nikakršnih ovir za podpis pogodbe s sistemskim
operaterjem distribucijskega omrežja na katerega bo priklopljen objekt.
– Ponudnik mora jamčiti, da bo pri postavitvi objekta uporabljal izključno PV panele
izdelane z moduli z garancijo proizvajalca
za kvaliteto proizvoda najmanj 10 let z garancijo za izhodno moč modula, ki jamči linearno degradacijo modula in najmanj 80 %
deklarirane moči po 25 letih.
– Ponudnik mora imeti najmanj pet potrjenih referenc registriranega objekta OVE
z uporabo PV panelov- sončna elektrarna
moči vsaj 50 kWp, v primeru, da ponuja
izvedbo na obeh objektih. V primeru, da
ponuja izvedbo na enem objeku, mora imeti
dve potrjeni referenci registriranega objekta
OVE z uporabo PV panelov – sončna elektrarna moči vsaj 50 kWp. Reference dokazuje z originalno izjavo investitorja, da je
ponudnik v njegovem imenu financiral in
izvedel postavitev OVE z uporabo PV panelov, s sliko objekta ter kopijo odločbe o izdaji
deklaracije za proizvodno napravo.
– Ponudnik mora predložiti terminski
plan izvedbe del. Da so dela dokončana se
šteje, ko je sončna elektrarna priključena na
električno omrežje.
– Ponudnik mora ponudbi priložiti menično izjavo v višini 5.000 EUR s pooblastilom
za izpolnitev za resnost ponudbe, ki jo bo
lastnik unovčil, če izbrani ponudnik ne bi
podpisal pogodbe v 8 dneh od poziva.
– Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh
po podpisu pogodbe predložiti garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti del na sanaciji strehe,
sicer pogodba ne bo pričela veljati.
– Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
– Ponudnik mora izpolniti vse pogoje,
določene v javnem pozivu.
– Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba, v kateri bosta stranki določili podrobnosti, ki niso zajete v javnem pozivu.
9. Postopek odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb je javno in bo 20. 4.
2012, ob 11. uri, v prostorih sejne sobe
v Kulturnem domu Postojna, Gregorčičev
drevored 2. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom ponudnika.
Nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Rok za dopolnitev ponudb bo 3 dni od pre-
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jema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se
ponudba takega ponudnika zavrže.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa
Občina Postojna sprejme sklep o izbiri služnostnega upravičenca.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
10. Negativna pogodbena klavzula
Naročnik lahko kadarkoli ustavi postopek
zbiranja ponudb in ni zavezan k sklenitvi
pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom.
11. Objava
Besedilo javnega razpisa z razpisno dokumentacijo je objavljeno na spletni strani
Občine Postojna, www.postojna.si.
Občina Postojna
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2051/12
Državljanska lista Gregorja Viranta, Jurčkova cesta 233, 1000 Ljubljana, objavlja po
Zakonu o političnih strankah
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju 26. 10. 2011 – 31. 12. 2011
Zap.
št.

Postavka

Znesek
v EUR

I.

Prihodki

1.

Prihodki državnega proračuna

2.

Prihodki proračuna lokalne skupnosti

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno
višino

5.

Drugi prihodki

18.405,10

Celotni prihodki

18.405,10

II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

22.395,33

Celotni odhodki

22.395,33

III.

Presežek prihodkov nad odhodki

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki

3.990,23

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
v obdobju 26. 10. 2011 – 31. 12. 2011
Zap.
št.

Postavka

Znesek
v EUR

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

1.014,05

5.

Druga sredstva

17.889,53

Skupaj sredstva

23.528,22

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

4.624,64

23.528,22
23.528,22
Državljanska lista Gregorja Viranta
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2012-3
Ob-1922/12
Pravilnik Sindikata podjetja DONIT
Pletilnica p.o.o. Sodražica neodvisnost
konfederacija novih sindikatov Slovenije, ki je hranjen v Upravni enoti Ribnica, na
podlagi odločbe št: 05-VM-013-1-93 z dne
22. 2. 1994, pod zap. št. 1, se s 1. 3. 2012,
vzame iz hrambe in izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-3/2012-2
Ob-1956/12
Območni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Podravja, vpisan
v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 3. 6. 1993, pod zaporedno številko 122/1993 in spremembe, pod zaporedno
številko 5/1998 in 22/2004, je spremenil naziv in se odslej imenuje: Območni odbor
Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Podravja.
Skrajšano ime sindikata je Območni odbor SVIZ Podravja.
Spremenil se je tudi sedež sindikata, ki je
odslej: Partizanska cesta 5, Maribor.
Sprememba naziva in sedeža sindikata
je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko
3/2012, z dne 14. 3. 2012.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2022/12
Samostojni podjetnik Darko Pavlin s firmo Okrepčevalnica Kozolec Darko Pavlin
s.p., Spodnje Bitnje 2, 4209 Žabnica, na
podlagi 670. člena, v povezavi s 75. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
objavljam, da nameravam opraviti prenos podjetja samostojnega podjetnika na
novo kapitalsko družbo z nameravano firmo Okrepčevalnica Kozolec d.o.o., in sicer predvidoma s 30. 6. 2012.
Okrepčevalnica Kozolec
Darko Pavlin s.p.
Ob-2065/12
Direktor družbe Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, matična številka 5259053000, na podlagi določil prvega odstavka 586. člena v povezavi
s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), (v nadaljevanju: Gorenje GTI,
d.o.o.) objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 26. 3. 2012 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložen
Delitveni načrt prenosne družbe Gorenje
Notranja oprema, d.o.o.
2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje prenosne
družbe Gorenje Notranja oprema, d.o.o. –
oddelitev z ustanovitvijo novih družb.
3. Na sedežu družbe Gorenje Notranja
oprema, d.o.o., je od objave tega obvestila
do dneva, ko bo edini družbenik prenosne
družbe odločal o soglasju k delitvi, vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, družbeniku
na vpogled: Delitveni načrt družbe Gorenje
Notranja oprema, d.o.o. in Letno poročilo
družbe Gorenje Notranja oprema, d.o.o. za
zadnja tri leta.
4. Družba Gorenje Notranja oprema,
d.o.o., bo edinemu družbeniku najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu njegove
pisne zahteve brezplačno dala prepis listin
iz prejšnje točke.
5. Družba Gorenje Notranja oprema,
d.o.o., bo vsakemu upniku in svetu delavcev
najkasneje naslednji delovni dan po prejemu
njegove pisne zahteve brezplačno dala prepis delitvenega načrta.
6. O soglasju k delitvi bo odločal edini
družbenik prenosne družbe.
7. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe Gorenje Notranja oprema, d.o.o., ustno razložil delitveni načrt,
prav tako pa bo edinega družbenika obvestil
o vseh morebitnih pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od dneva sestave delitvenega načrta do odločanja družbenika o soglasju k delitvi.
Gorenje Notranja oprema,d.o.o.
direktor
Uroš Marolt
Št. 12-000187
Ob-2071/12
V skladu z določili ZGD-1 upravi družb
Ceste-Kanalizacija storitve d.o.o., Lava 42,
3000 Celje in VOC Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje, obveščata delničarje družbe
VOC Celje, d.d., da je bila pristojnemu Okrožnemu sodišču v Celju predložena pogodba
o pripojitvi, ki sta jo upravi družb sklenili dne
19. 3. 2012. Pripojitev prevzete družbe Ce-

ste-Kanalizacija storitve d.o.o. k prevzemni
družbi VOC Celje, d.d. se izvede po stanju
na dan obračuna pripojitve 31. 12. 2011.
Ceste-Kanalizacija storitve d.o.o.
direktorica: Lena Korber
VOC Celje, d.d.
direktor: Bogdan Kočevar
Ob-2021/12
Likvidacijski upravitelj družbe Investicijske nepremičnine d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji, Ljubljana, Kamniška ulica 47, Odvetniška družba Gorše, o.p., d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Gorice 8, v skladu s sklepom registrskega sodišča z dne 19. 3. 2012 in na
podlagi 412. člena ZGD objavlja
obvestilo
upnikom in dolžnikom
1. Na podlagi sklepa ustanoviteljev je začet postopek likvidacije družbe Investicijske
nepremičnine d.o.o., Ljubljana, Kamniška
ulica 47.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovana Odvetniška družba Gorše, o.p., d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v Gorice 8.
poziv upnikom in dolžnikom
3. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov Odvetniška družba
Gorše o.p., d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 8, v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva v Uradnem listu RS. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in
višino terjatve.
4. Dolžnike se poziva, da takoj poravnajo
svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Investicijske nepremičnine d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2010/12
Edini družbenik družbe Eurodentes Center d.o.o., Koroška c. 105/a, Maribor, mat.
št.: 5626943000, je dne 15. 3. 2012 sprejel sklep, da se osnovni kapital družbe, ki
je doslej znašal 75.000,00 EUR, zmanjša
po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala (520. člen ZGD-1) za znesek 60.000,00 EUR tako, da znaša znesek osnovnega kapitala družbe Eurodentes center d.o.o. po izvedenem zmanjšanju
15.000,00 EUR.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 se poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Eurodentes center d.o.o.
Marjana Mertük, direktorica
Ob-2011/12
Prokurist družbe Simps´s d.o.o. Savič
Živko, družba je vpisana v sodni/poslovni
register Agencije Republike Slovenije za
javno pravne evidence in storitve, z matič-

no številko 5329108000, skladno z določbo
520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja naslednje sklepe:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital
v višini 900.000,00 EUR se zmanjša za
300.000,00 EUR tako, da bo novi osnovni
kapital znašal 600.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z izplačili
družbenikoma.
2. sklep: upnike pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Simps´s d.o.o.
Savič Živko
Št. 1/12
Ob-2023/12
Družba Fratar, proizvodno in storitveno
podjetje, d.o.o., ki jo zastopa direktorica Marija Fratar, roj. 17. 9. 1957, stan. Mariborska
cesta 143, 2370 Dravograd, v skladu s prvo
alinejo drugega odstavka 520. člena ZGD-1
objavlja obvestilo upnikom:
Osnovni kapital družbe Fratar, pro
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., matična številka: 3473406000, skrajšana firma: Fratar, d.o.o., poslovni naslov Mariborska cesta 143, 2370 Dravograd, ki znaša
1.420.032,30 EUR, se zmanjša po rednem
postopku zmanjšanja osnovnega kapitala.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je bistveno zmanjšan obseg proizvodnje
zaradi težjih gospodarskih pogojev in glede
na to, da je poslovanje družbe bistveno zoženo, ni potrebno zagotavljati tako visokega
osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.420.032,30 EUR se zmanjša za
920.032,30 EUR in znaša 500.000,00 EUR.
Edini družbenik ima tako po rednem
postopku zmanjšanja osnovnega kapitala v družbi en osnovni delež v višini
500.000,00 EUR oziroma 100 % poslovni
delež, ki je enak osnovnemu kapitalu družbe.
S to objavo v skladu s 520. členom
ZGD-1 obveščamo upnike o zmanjšanju
osnovnega kapitala in jih pozivamo, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, da soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, upnike, ki so družbi znani pa bo družba pozvala
neposredno.
Rok za zglasitev upnikov pri družbi je
tri mesece od objave poziva v Uradnem
listu RS.
Fratar, proizvodno in storitveno
podjetje, d.o.o.
direktorica Marija Frata

Sklici skupščin
Ob-2020/12
Direktor družbe Koratur, avtobusni promet in turizem, d.d., Perzonali 48, Prevalje,
na podlagi 6.3. člena statuta družbe sklicuje
17. sejo skupščine
Koratur avtobusni promet
in turizem, d.d.,
ki bo dne 7. 5. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe, na Prevaljah, Perzonali 48.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega telesa in predstavitev vabljenega notarja.
Predlog sklepa (predlog uprave):
Izvolijo se:
– za predsednico skupščine Vlasta Tominc,
– za preštevalki glasov Vesna Golnar in
Blanka Gregor.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta in sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube za leto 2011 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa (predlog uprave in nadzornega sveta):
1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
revidiranega Letnega poročila za leto 2011.
2. Čista izguba poslovnega leta 2011
v višini 650.735,38 EUR se delno pokrije iz
prenesenega dobička preteklih let, v višini 193.193,86 EUR, delno pa iz kapitalskih
rezerv (splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala), v višini 457.541,52 EUR.
3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2011.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog sklepa (predlog nadzornega
sveta): na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe za poslovno leto 2012 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Odstop dosedanjih članov nadzornega
sveta in izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa (predlog nadzornega
sveta):
1. Skupščina se seznani, da je član
nadzornega sveta predstavnik kapitala,
Milan Šajn podal odstopno izjavo, skladno
s katero z dnem 20. 3. 2012 odstopa kot
član nadzornega sveta.
2. Za dobo štirih let se z dnem skupščine imenuje za člana nadzornega sveta, predstavnik kapitala, Vojko Medved.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci, ki so udeležbo pisno prijavili na sedež družbe najkasneje 3 dni pred
pričetkom skupščine. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi
priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
voljo v prostorih uprave družbe, na naslovu
Perzonali 48, Prevalje, vsak delovni dan,
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, in sicer od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v enem tednu po objavi
sklica skupščine.
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Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem primeru lahko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Koratur d.d.
direktor
Tine Tevž, univ. dipl. inž.
Ob-2039/12
Na podlagi 28. člena Statuta delniške
družbe Blisk Montaža inštalacije, krovsko-kleparska dela in zaključna dela v gradbeništvu, d.d. Murska Sobota, Plese 9, uprava
sklicuje
15. sejo skupščine
družbe Blisk Montaža d.d.,
ki bo v četrtek, 10. 5. 2012, ob 16. uri,
v predavalnici Srednje tehnične šole v Murski Soboti.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Imenuje se organe skupščine v naslednji
sestavi:
Predsednik skupščine: Rituper Dejan,
univ. dipl. prav.
Uradni preštevalec glasov: Černjavič
Štefan.
Vabljeni notar: mag. Alenka Ratnik, univ.
dipl. prav.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlagano letno poročilo o poslovanju družbe Blisk Montaža d.d. za leto
2011.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011, v višini 710.776,26 EUR, ostane nerazporejen.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2011.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe (tajništvo) Blisk
Montaža d.d. Plese 9, Murska Sobota, od
12. do 14. ure, od dneva objave sklica do
dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalne pravice poleg delničarjev
tudi njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo. Prijave morajo prispeti s priporočeno pošto na sedež družbe oziroma
morajo biti osebno oddane najkasneje štiri
dni pred skupščino.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana dne 10. 5. 2012,
ob 16. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje istega dne, v istih
prostorih, ob 16.30, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Sejna soba
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Blisk Montaža d.d. Murska Sobota
predsednik uprave
Boris Goldinskij
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Zavarovanja terjatev
SV 108/12
Ob-2067/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-108/12, z dne 21. 3.
2012, je bilo trisobno stanovanje št. 5, v drugem nadstropju zgradbe v Postojni, Vojkova
ulica 8a, v izmeri 83,56 m2, v zgradbi na
parc. št. 3196/2, k.o. 2490 Postojna, s pripadajočo solastnino skupnih delov in naprav ter zemljišča zgradbe, last zastavitelja
po imenu Mitja Kraglja, Kidričevo naselje z,
Postojna, in solidarne porokinje in plačnice
ter zastaviteljice Irene Kragelj, Kidričevo naselje 7, Postojna, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljub
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno
mero 6 Euribor + 2,10 % letno in z datumom
zapadlosti terjatve 31. 3. 2037.
SV 227/12
Ob-2068/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 227/12, opr.
št. DK 2/12, z dne 26. 3. 2012, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1, v neto tlorisni površini 103,10 m2, od tega uporabne
površine 63,10 m2, z identifikacijsko oznako stanovanja 1886-563-101, ki se nahaja
v stanovanjski stavbi na naslovu Farčnikova
kolonija 30, Zagorje ob Savi, stoječi na parc.
št. 430, k.o. Zagorje-mesto, last zastavitelja
Koporec Leopolda na podlagi kupoprodajne
pogodbe za nepremičnino, sklenjene dne
21. 3. 2012 med Grčar Urošem, kot prodajalcem, in Koporec Leopoldom, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Nove Ljub
ljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, matična številka 5860571000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
51.000,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1105/12
Ob-2069/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljub
ljane, opr. št. SV-1105/12, DK-22/12
z dne 21. 3. 2012, je bila nepremičnina –
stanovanje št. 9, v izmeri 112,75 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju objekta s shrambo
št. 9, ter parkirnim mestom št. 38, vse na

naslovu Slomškova ulica 35, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 2979 in parc. št. 2983, obe
k.o. Tabor, ki je na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 27. 9. 2011, sklenjene med Raščan Matejem, rojenim 29. 10.
1976, kot prodajalcem, in družbo Brod na
Muri d.o.o., Slovenska ulica 45, 9000 Murska Sobota, zanjo direktor Rafael Kos, matična številka 2252732000, kot kupcem, do
celote, zastavljena v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 212.977,14 €, s pogodbeno obrestno
mero vezano na trimesečni Euribor + 3,50 %
letno, z zapadlostjo zadnjega obroka dne
28. 2. 2027, ter z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v kreditni pogodbi, v primeru zamude s pogodbenimi in
zamudnimi obrestmi ter ostalimi pripadki in
stroški, vključno s stroški, ki bi jih kreditodajalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve,
kot je določeno v kreditni pogodbi, napram
kreditojemalcu in zastavitelju družbi Brod na
Muri d.o.o., Slovenska ulica 45, 9000 Murska Sobota, matična številka 2252732000,
zanj direktor Rafael Kos.
SV 188/12
Ob-2073/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju terjatve opr. št. SV 188/12 z dne 26. 3.
2012, je bila nepremičnina z ID znakom
1736-1099-2, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 2, v pritličju večstanovanjske
stavbe št. 1099, v skupni izmeri 89,07 m2,
s pripadajočim atrijem, na naslovu Puhova ulica 6, 1000 Ljubljana, stoječi na parc.
št. 408/55, 408/56, 408/57, 408/58, 409/8,
472/7, 473/10, 473/9, 474/11, 474/12,
475/10, 834/11 in 834/12, vse k.o. 1736
– Brinje I, last zastaviteljev Ane Višnikar
in Jerneja Višnikarja, za vsakega do ene
polovice pridobljena na podlagi overjenega originala kupoprodajne pogodbe, ki sta
jo zastavitelja dne 22. 12. 2011, sklenila
z Đevadom Pašićem in Koviljko Mršić kot
prodajalcema in aneksa št. 1 z dne 27. 1.
2012 in aneksa št. 2, z dne 5. 3. 2012, zastavljena v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 4, matična
št. 5026237000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 132.500,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 189360/2009
Os-1817/12
Izvršitelj Žel Jože, Strossmayerjeva 28,
Maribor, je dne 16. 2. 2012, s pričetkom ob
12. uri, v zadevi VL 189360/2009-8, Okrajno
sodišče Maribor, Cafova 1, Maribor, zoper
dolžnico Uroševič Jelko, Prušnikova 6, Maribor, za upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor v kraju Maribor, Prušnikova 6, pri dolžnici opravil rubež nepremičnin:
trosobno stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše na Prušnikovi
ulici 6, Maribor, v skupni izmeri 71,33 m2,
stoječe na parceli št. 929/13, k.o. 678 Spodnje Radvanje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 2. 2012

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Rz 56/2011
Os-1454/12
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 4. 10. 2011, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Občine Dobrna, Dobrna
19, Dobrna, uvedlo postopek zaradi dopolnitve zemljiške knjige z nepremičnino, parc.
št. 595/2, k.o. 1056 – Dobrna.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 595/2, k.o. 1056 – Dobrna,
se zahteva v korist Občine Dobrna, mat.
št. 1358570000, Dobrna 19, Dobrna, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 231. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03 in
spremembe), v dveh mesecih od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega
odstavka 229. člena tega zakona.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 2. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
D 248/2008
Os-1340/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pok. Mariji Peloza iz Velikih Mun 32, ki je umrla dne 21. 6. 1936,
na podlagi 131. člena Zakona o dedovanju,
s sklepom z dne 26. 1. 2012 postavilo začasnega zastopnika dedinji vnukinji Mary
V. Guido, roj. Škeva, neznanega bivališča
v ZDA, odv. Milana Volka iz Ilirske Bistrice,
Bazoviška 19. Dedinjo bo zastopal od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dedinja

ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 26. 1. 2012
D 2/2011
Os-1013/12
Okrajno sodišče v Kopru je v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Farkaš, rojeni
9. 8. 1930, nazadnje stanujoči Beblerjeva
ulica 10, Koper, ki je umrla dne 8. 12. 2010,
s sklepom z dne 4. 7. 2011, dediču Jakobu Farkašu na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku v zvezi s 163. členom Zakona
o dedovanju, ker je neznanega bivališča in
v RS nima pooblaščenca, postavilo začasno
zastopnico Ireno Fister. Začasna zastopnica
bo zastopala dediča vse do takrat, dokler
dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma drug organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2011
P 507/2011
Os-1908/12
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožnem sodniku Francu Krepflu, v pravdni zadevi tožeče stranke: SKB Leasing d.o.o.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Pegan iz Ljubljane, zoper toženo stranko ISA Alioski, stalno prebivališče:
Labuništa, Struga, Republika Makedonija,
sicer pa na neznanem naslovu v Sloveniji
(zadnji znan naslov: Celovška cesta 166,
Ljubljana), zaradi plačila 22.375,72 EUR,
dne 6. marca 2012 sklenilo:
Predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki postavi začasni zastopnik,
odvetnik Mitja Godicelj, Kešetovo 12/a, Trbovlje.
Postavljeni začasni zastopnik ima
v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 212
VL 136636/2009
Os-1976/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno
združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljub
ljana, ki ga zastopa Zavarovalnica Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti
dolžniku Danijelu Čurin, Dvořakova ulica 5,
Maribor, ki ga zastopa odvetnica Dunja Grgurevič, Mlinska 28, Maribor, zaradi izterjave 1.619,50 EUR, sklenilo:
dolžniku Danijelu Čurin, Dvořakova
ulica 5, Maribor, 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 odvetnica Dunja Grgurevič, Mlinska 28, Maribor.
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 17. 1. 2012
VL 131962/2011
Os-1991/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je
v izvršilni zadevi upnika Porsche Zavarovalno zastopništvo d.o.o., Verovškova
ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj,
o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljub
ljana, proti dolžniku Marjanu Dokl, Cankarjeva cesta 29, Kamnik, ki ga zastopa
zakoniti zastopnik odvetnik Žiga Klun, Dalmatinova 10, 
Ljub
ljana, zaradi izterjave
88,90 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Dokl, Cankarjeva
cesta 29, Kamnik, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Žiga Klun, Dalmatinova 10, 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 19. 3. 2012
I 204/2010
Os-4449/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnika Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper PE Celje, Lava 7, Celje, proti dolžniku Bogdanu Stražišar, Donje
Jelo 12, Šilo, ki ga zastopa zak. zast. Blaž
Guna, Podvine 36, Zagorje ob Savi, zaradi
izterjave 114,42 EUR sklenilo:
dolžniku Bogdanu Stražišar, Donje Jelo
12, Šilo, se v tem izvršilnem postopku postavi začasnega zastopnika odv. Blaž Guna,
Podvine 36, Zagorje ob Savi.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 8. 6. 2011
I 199/2011
Os-1640/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Andreja Šifrer, Ciringa
14, Zgornja Kungota, proti dolžniku Petru
Pinter, Golovec 5, Trbovlje, zaradi izterjave
1.850,00 EUR sklenilo:
dolžniku Petru Pinter, Golovec 5, Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku postavi
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začasnega zastopnika odv. Blaža Guna,
Podvine 36, Zagorje ob Savi.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 1. 2012
I 51/2009
Os-1835/12
Okrajno sodišče na Vrhniki je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a,
Koper – Capodistria – dostava, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Mihelčič, Trubarjeva
24, Ljubljana – dostava, proti dolžnici Milici
Janežič, Janka Polića, Kamnova 91, Rijeka,
zaradi izterjave 3.397,42 EUR, sklenilo:
za začasnega zastopnika, upravičenega
za sprejemanje pisanj se dolžnici postavi
odvetnica Lina Nagode Gogala, Robova
c. 6, 1360 Vrhnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 7. 2. 2012

Oklici dedičem
D 23/2009
Os-1545/12
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Angeli Stopar, zadnje znano bivališče Dolenja
Pirošica 5, 8263 Cerklje ob Krki, rojeni 8. 2.
1907, umrli 11. 10. 1997.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Angeli Stopar, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah,
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 15. 2. 2012
D 128/2010
Os-5492/11
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Šegulja Ivanu, sinu
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Antona, rojenem 8. 4. 1885, kmetovalcu,
državljanu bivše FLRJ, nazadnje stanujočemu Vrh pri Fari št. 14/11, p. Vas – Fara,
umrlemu 5. 11. 1960, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po zapuščini prišel tudi zapustnikov sin
Šegulja Stanislav, roj. 12. 8. 1920, stanujoč
na neznanem naslovu v Buenos Airesu, Argentina, oziroma njegovi potomci, ki pa so
sodišču neznani. Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva zapustnikovega
sina Šeguljo Stanislava oziroma njegove
potomce, da se v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani tukajšnjega
sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 11. 2011
D 512/2010
Os-1904/12
Pohlen Anton, sin Jožefa (Josipa) iz Zazida pri Črnem Kalu, je dne 4. 1. 1928 umrl
in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica zapuščine Nela Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran,
tel. 00386-41-710-402.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2012
D 518/2010
Os-1905/12
Jožef Bužič, sin Ivana, neznanega bivališča, je dne 18. 12. 1956 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim

dedičem je bila postavljena skrbnica zapuščine Nela Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran,
tel. 00386/41/710-402.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2012
I D 630/2010
Os-1932/12
V zapuščinskem postopku, ki se
vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 31. 12. 2009 umrlem Avgustu
Smodišu, rojenem 13. 8. 1924, upokojencu,
razvezanem, nazadnje stanujočem v Mariboru, Panonska ul. 4, pridejo v poštev kot
dediči po zapustniku tudi: zap. brat Joža
Smodiš, rojen leta 1934, neznanega naslova, zap. brat Janez Smodiš, rojen leta
1929, nazadnje stanujoč v Zagrebu na Hrvaškem, neznanega naslova, zap. pokojnega brata Štefana Smodiša, Majda Lindič in
Štefan Smodiš ml., neznanih naslovov, potomci zap. pokojnega brata Franca Smodiša oziroma njihovi potomci, neznanih imen
in naslovov.
Sodišče zato poziva zap. brata Jožo
Smodiša, zap. brata Janeza Smodiša, potomca zap. pokojnega brata Štefana Smodiša, Majdo Lindič in Štefana Smodiša ml.
in potomce zap. pokojnega brata Franca
Smodiša oziroma njihove potomce neznanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, 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 12. 3. 2012
D 228/2011
Os-1346/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 25. 6. 2011 umrlem Vovk Marku,
roj. 11. 9. 1964, nazadnje stanujočem Ljub
ljanska cesta 2, Bled.
Zakoniti dediči v tretjem dednem redu
niso znani. Zato se jih poziva, da v roku
enega leta od objave uveljavljajo dedno pravico, sicer bo po preteku roka odločeno na
podlagi podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 1. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bošković Marija, Mucherjeva 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500053059,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnq‑326330
Bukovec Jožef, Spodnji Prhovec 5, Izlake, zavarovalno polico, št. 40301003401,
izdala zavarovalnica Slovenica zavarovalniška hiša d.d. gnz‑326346
Butina
Liljana,
Elektrarniška
cesta 28, Brestanica, zavarovalno polico, št.
50500044698, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnn‑326283
D.R.I.M. d.o.o., Pečovnik 45, 3000 Celje,
zavarovalne ponudbe/police:
110000201093, 110000201094,
120000201284, 120000201285,
120000201286, 120000201287,
120000201288, 210000300931,
210000300932, 210000300933,
220000301001, 220000301002,
220000301003, 220000301004,
220000301005, zadolžene s strani Wiener Staedtische zavarovalnice, Ljubljana.
Ob-2087/12
Galien Marjan, Levstikova 1, Radomlje,
zavarovalno polico, št. 50500032053, izdala zavarovalnica KD Življenje. gne‑326367
Koprivc Kristina, Planina 80A, Planina pri Sevnici, zavarovalno polico, št.
50500041633, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx‑326298
Kumin Matej, Satahovci 5C, Murska Sobota, zavarovalno polico, št. 50500031471,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnv‑326350
Ladinik Jernej, Pod gradom 66, Dravograd, zavarovalno polico, št. 50500034887,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gng‑326290
Lakner Anica, Brilejeva ulica 19, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500107222,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnl‑326335
Matko Mateja, Landavske gorice 639,
Lendava - Lendva, zavarovalno polico, št.
št. 50500019315, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnm‑326384
Mehović Enisa, Medvedova 24A, Kamnik, zavarovalno polico, št. 50500123898,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnd‑326368
Nadarević
Nela,
Celovška
cesta 502, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500107299, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnz‑326296
Ninić Barbara, Kamniška Graba 41, Kamnica, zavarovalno polico, št. 3052-005181,
izdala zavarovalnica Triglav d.d. gnr‑326329
Pahovec Tomaž, Kolodvorska ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500038493, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx‑326323
Rozman Nataša, Gorica 1B, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 50500080646, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp‑326356
Skrbiš Dušica, Šarhova ulica 37, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500012924, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm‑326284

Stepančič Darko, Dekani 267, Dekani,
zavarovalno polico, št. 50500045385, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx‑326373
Trampuž Jože, Gradnikova ulica 9, Sežana, zavarovalno polico, št. 40302000429,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnm‑326334
Tripić Boro, Ulica Slavka Gruma 90, Novo mesto, zavarovalno polico,
št. 50500119716, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnq‑326355

Spričevala preklicujejo
Bobnar Damjan, Vina Gorica 21, Trebnje, indeks, št. I/1110, izdala Železniška srednja šola Ljubljana, Aljaževa ulica 32, leto
izdaje 1987. gnw‑326374
Bodiroža Gordana, Jenkova ulica 2,
Kranj, preklic spričeval od 1. do 8. razreda
Osnovne šole Zali Rout, Tržič, izdana 1989–
1997, objavljenega v Ur. l. RS, št. 81/11, pod
oznako GNR-323679. gny‑326351
Bodiroža Gordana, Jenkova ulica 2,
Kranj, preklic spričeval od 1. do 4. letnika ter
maturitetnega spričevala Gimnazije Kranj,
št. 16042000/01, S - 1983/1, S - 1983/2, S 1983/3, S - 1983/4, izdana od leta 1997 do
2001, objavljenega v Ur. l. RS, št. 81/11, pod
oznako GNQ-323680. gnt‑326352
Burnik Žan, Suhadole 41, Kamnik, spričevalo 7. razred OŠ Moste Komenda, izdano leta 2009. gnd‑326293
Cerovšek Fabijana, Apnenik pri Vel.
Trnu 12, Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, smer
mizar, izdano leta 1992, izdano na ime Cifrek. gnj‑326337
Detečnik Veronika, Vodriž 16, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevali 1. in 2. letnika
Srednje gostinsko turistične in lesarske šole
Slovenj Gradec, smer kuhar. gne‑326342
Erklavec Domen, Vidmarjeva 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2011. gnf‑326341
Eror Ivana, Ulica Hermana Potočnika 29,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdani leta 1995, izdano na ime Trmčić.
gnh‑326389
Japelj Urška, Resljeva cesta 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ledina, izdano leta 1994. gng‑326390
Josić Dalibor, Smelijevo naselje 48, Cerknica, spričevalo za poklicno maturo, izdala Poslovno komercialna šola Celje, izdano
leta 2002. gnc‑326319
Kamnik Slavica, Pod gradom 39, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole Slovenj Gradec, št.
879, izdano leta 1979. gnv‑326300
Karajić Amir, Poljanski nasip 54, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano leta
1999. gni‑326313
Kastelic Tjaša, Žabja vas 14, Novo mesto, maturitetno spričevalo Šolskega centra
Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, izdano leta 2009. gnf‑326320

Ketler Anita, Ljubljanska 100, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
družboslovne in ekonomske šole Murska
Sobota, št. E-42/84, izdano leta 1984.
gnv‑326325
Kocjan Nataša, Šmarje 52A, Šmarje, spričevalo 2. letnika PTT, Ljubljana, izdano leta 1992, izdano na ime Božičko.
gnb‑326370
Kokošinek Andrejka, Stara Fužina 79A,
Bohinjsko Jezero, spričevalo o uspehu na
poklicni maturi Srednje biotehniške šole
Kranj, št. POM 041-9, izdano leta 2004, izdano na ime Cerkovnik. gnz‑326371
Komić
Jasmina,
Zupanova
ulica 2, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2005.
gno‑326382
Konečnik Bojan, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 159B, Šmartno pri Slov. Gradcu,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Poklicno
kov. in met. šole Ravne na Koroškem, št. 44,
leto izdaje 1977. gnc‑326344
Kozar Timotej, Cesta na Bokavce 64,
Ljubljana, indeks, št. 20090194, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnm‑326359
Krasnić Hajdin, Kropa 6, Kropa, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1988.
gnp‑326381
Kučič Jan, Brezoviška cesta 10, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 7. razreda OŠ
Brezovica pri Ljubljani, izdano leta 2008.
gnk‑326361
Kurtaj Muhamet, Tekavčeva 3, Šoštanj,
spričevalo – NPK, izdajatelj Šolski center
Celje, št. 5820.009.31-02-2008-06871, izdano leta 2008. gnt‑326302
Ličar Lavra, Sočebranova ulica 8, Solkan, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole Jože Srebrnič, izdano leta 1991.
gnt‑326327
Maksin Nataša, Tavčarjeva ulica 23,
Škofja Loka, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano na
ime Perbil Nataša. gni‑326363
Male Urška, Levstikova ulica 1, Pragersko, spričevali 1. in 2. letnika, izdala Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, izdani leta 1993 in 1995.
gny‑326347
Matkovič Veronika, Tanča Gora 20/9,
Dragatuš, diplomo Srednje kmetijske šole
Novo mesto. gnh‑326364
Matovina Neža, Pristaniška ulica 2, Piran - Pirano, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2011. gnc‑326369
Mazzoni Valentina, Rečica ob Paki 49M,
Šmartno ob Paki, spričevalo 1. letnika Gimnazije Celje Center, izdano leta 2011.
gnb‑326324
Murić Jasna, Cankarjeva 4, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Vitez A,
izdano leta 2000, izdano na ime Šabanagić.
gnk‑326336
Mušič Anže, Testenova ulica 19, Mengeš, spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo Srednje šole Domžale. gnn‑326383
Muzafirović Sara, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2011.
gnp‑326331
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Nadarević Enesa, Tisovec 13, Struge,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo Srednje frizerske šole, izdana
leta 2006, 2007, 2008. gni‑326292
Panjan Marko, Kočevje 17A, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 1997. gnu‑326301
Pečarič Damjan, Spodnje Škofije 173,
Škofije, spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske šole za miličnike, izdano leta 1990.
gnd‑326343
Pepaj Nina, Krožna pot 1, Šenčur, spričevalo 4. letnika, ESIC Kranj, izdano leta
2009. gnn‑326358
Petrič Nejc, Lahovče 100, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 1. letnika TŠC Kranj,
izdano leta 2009. gnr‑326354
Pistotnik Simona, Ulica Luke Svetca 5, Litija, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole, Ljubljana, izdano leta 1991.
gnj‑326387
Potočnik Mitja, Mačkova cesta 16, Lukovica, maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije/Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano
leta 1997. gnv‑326375
Praprotnik Jernej, Podvizova 1, Medvode, spričevalo 3. letnika SGTŠ Radovljica,
izdano leta 2005. gny‑326297
Puhar Nina, C. Ivana Starca 4, Koper Capodistria, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Piran. gng‑326365
Rančigaj Sabina, Gajstova pot 24, Šentjur, indeks, št. 189906060, izdala Filozofska
fakulteta. gnl‑326289
Ravnihar Urška, Podklin 18, Notranje
Gorice, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole Ljubljana, izdana leta 1998,
1999, 2000. gnf‑326316
Solomun Denis, Na gradu 9, Prestranek, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Postojna, št. II/260, izdano leta
1993. gnf‑326391
Šarac Alessandra, Brod 8, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2011. gnc‑326394
Šarec Eva, Preserje pri Radomljah, Pelechova 21, Radomlje, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku,
izdano leta 2011. gnx‑326348
Škrubej Nataša, Streliška cesta 51, Maribor, diplomo Gradbene srednje šole Maribor, št. 697-87/I-85, izdano leta 1985, na
priimek Vavan. gnn‑326333
Šribar Miran, Žerjalova ulica 18, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalnega centra ONZ, Kadetske šole za
miličnike v Ljubljani, št. IV-342/165, izdano
leta 1988. gnh‑326314
Štok Mia, Škocjan 2, Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran.
gnk‑326386
Tepej Urška, Arnače 29A, Velenje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Slovenj
Gradec - Srednja zdravstvena šola, št. 23,
izdano leta 2011. gnd‑326393
Tešar Mitja, Preglov trg 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 2002. gnb‑326295
Turičnik Marko, Gradišče 5, Slovenj Gradec, maturitetno spričevalo Šolskega centra
Velenje – poklicna in srednja tehniška šola,
št. 22, izdano leta 1997. gni‑326388
Zadel Sebastjan, Šolska ulica 48, Solkan, obvestilo o uspehu pri splošni maturi
Splošne gimnazije Nova Gorica, izdano leta
2005. gns‑326328
Zorko Sabina, Kovinarska 12, Krško,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
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Sevnica, izdano leta 1992, izdano na ime
Kralj. gnl‑326285
Zorko Sabina, Kovinarska 12, Krško,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole
Sevnica, izdano leta 1993, izdano na ime
Kralj. gnk‑326286
Zorko Sabina, Kovinarska 12, Krško,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Sevnica, izdano leta 1994, izdano na ime
Kralj. gnj‑326287
Žefran Gregor, Bevkova ulica 41, Radovljica, spričevalo 4. letnika Tehniškega
šolskega centra Kranj, izdano leta 2009.
gnm‑326309

Drugo preklicujejo
Adanalić Sabina, Hranilniška 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19490176, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnf‑326366
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3, Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta
00797991, tip dokumenta ZK, št. dokumenta
1890610, tip dokumenta ZK, št. dokumenta
1918239, tip dokumenta ZK, št. dokumenta
1918293, tip dokumenta ZK, št. dokumenta
1936554, tip dokumenta ZK, št. dokumenta
1968608, tip dokumenta ZK, št. dokumenta
1978478, tip dokumenta ZK, št. dokumenta
2072307, tip dokumenta ZK, št. dokumenta
2107983, tip dokumenta ZK, št. dokumenta 2217212, ime in priimek pooblaščenca:
Barut Nataša, šifra: 2703, PE: Koper; tip
dokumenta ZK, št. dokumenta 1977489, tip
dokumenta ZK, št. dokumenta 2165701,
ime in priimek pooblaščenca: Rojc Maja,
šifra: 4705, PE: Koper; tip dokumenta 06ŽIV-02/09, št. dokumenta 00001290, tip
dokumenta 07-NEZ-02/08, št. dokumenta
00002002, tip dokumenta ZAV-11/95, št.
dokumenta 00480062 - 00480063, ime in
priimek pooblaščenca: Prodan Nevenka,
šifra: 3827, PE: Koper; tip dokumenta 07AOD-01/07, št. dokumenta 00768541, tip
dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta
00770634, tip dokumenta 07-AOD-01/07, št.
dokumenta 00770689, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 1977808, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 1977940, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 1977959, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 2005452, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 2011348, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 2011395, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 2011406, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 2011452, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 2011459, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 2036892, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 2036919, tip dokumenta ZK, št.
dokumenta 2061181, ime in priimek pooblaščenca: Petz Sonja, šifra: 4774, PE: Koper;
tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta 00821626, tip dokumenta 07-AOD-01/07,
št. dokumenta 00821627, tip dokumenta 07AOD-01/07, št. dokumenta 00827295, tip
dokumenta ZK, št. dokumenta 1946401, tip
dokumenta ZK, št. dokumenta 1946411, tip
dokumenta ZK, št. dokumenta 2149587, tip
dokumenta ZK, št. dokumenta 2276473,
ime in priimek pooblaščenca: Pahor Darja, šifra: 0606, PE: Koper; tip dokumenta
07-AOD-01/07, št. dokumenta 00800397,
tip dokumenta ZK, št. dokumenta 1991254,
tip dokumenta ZK, št. dokumenta 2005866,
tip dokumenta ZK, št. dokumenta 2129031,

tip dokumenta ZK, št. dokumenta 2224233,
tip dokumenta ZK, št. dokumenta 2275952,
ime in priimek pooblaščenca: Kocjančič Valter, šifra: 4706, PE: Koper; tip dokumenta
ZK, št. dokumenta 1918811, tip dokumenta
ZK, št. dokumenta 1945721, tip dokumenta
ZK, št. dokumenta 1961589, tip dokumenta
ZK, št. dokumenta 2005295, tip dokumenta
ZK, št. dokumenta 2010931, tip dokumenta
ZK, št. dokumenta 2010995, tip dokumenta
ZK, št. dokumenta 2011000, tip dokumenta
ZK, št. dokumenta 2033063, tip dokumenta
ZK, št. dokumenta 2212874, ime in priimek
pooblaščenca: Grižančič Tjaša, šifra: 4759,
PE: Koper; tip dokumenta O-NEZ-POL-05,
št. dokumenta 00040619 - 00040620, ime
in priimek pooblaščenca: Ljubič Stojan, šifra: 0496, PE: Koper; tip dokumenta Vinkulacijsko potrdilo, št. dokumenta 00067821
- 00067822, ime in priimek pooblaščenca:
Babič Ecio, šifra: 3861, PE: Koper; tip dokumenta Vinkulacijsko potrdilo, št. dokumenta
00054865, tip dokumenta Vinkulacijsko potrdilo, št. dokumenta 00067727, tip dokumenta Vinkulacijsko potrdilo, št. dokumenta
00067854, tip dokumenta Pobotnica, št. dokumenta 195306, tip dokumenta Pobotnica,
št. dokumenta 195308, ime in priimek pooblaščenca: Nadarević Senada, šifra: 3834,
PE: Koper; tip dokumenta Pobotnica, št. dokumenta 195376 - 195400, ime in priimek
pooblaščenca: Paulus Nives, šifra: 4864,
PE: Koper; tip dokumenta 18 – Potovanje,
št. dokumenta 37739 - 37740, tip dokumenta 18 – Potovanje, št. dokumenta 43501
- 43530, ime in priimek pooblaščenca: Mihaič Igor (Mediteran d.o.o.), šifra: 4996, PE:
Koper; tip dokumenta ZAT 211, št. dokumenta 010417 - 010418, – ime in priimek
pooblaščenca: Rebec Martin, šifra: 5105,
PE: Koper; tip dokumenta 08-TPO-01, št.
dokumenta 00004106 - 00004110, ime in
priimek pooblaščenca: Vidrih Mojca, šifra:
3607, PE: Koper; tip dokumenta Pobotnica, št. dokumenta 194877, – ime in priimek
pooblaščenca: Vergan Nataša, šifra: 1010,
PE: Koper; tip dokumenta 08-AZK-01/07,
št. dokumenta 2315787, ime in priimek pooblaščenca: Prodan Jan, šifra: 5420, PE:
Koper; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 1474419, tip dokumenta 06-MOT04, št. dokumenta 59195 - 59198, ime in
priimek pooblaščenca: Kerezović Jagoda,
šifra: 1086, PE: Koper; tip dokumenta Pobotnica, št. dokumenta 194979, tip dokumenta Pobotnica, št. dokumenta 194986,
tip dokumenta 06-ŽIV-04, št. dokumenta
00000080, tip dokumenta PO-FP-01, št.
dokumenta 1147903, tip dokumenta PO-FP-01, št. dokumenta 1147937, tip dokumenta PO-FP-01, št. dokumenta 1147939
- 1147940, tip dokumenta Bela polica, št.
dokumenta 488972, tip dokumenta Bela
polica, št. dokumenta 494133, ime in priimek pooblaščenca: Gazič Santin Alenka,
šifra: 5074, PE: Koper; tip dokumenta 18
– Potovanje, št. dokumenta 31099 - 31115,
ime in priimek pooblaščenca: Mihaič Arsen (Adonis d.o.o.), šifra: 4994, PE: Koper;
tip dokumenta Bela polica, št. dokumenta
460894 - 460900, tip dokumenta AK splošno, št. dokumenta 110301 - 110310, tip dokumenta AO splošno, št. dokumenta 764602
- 764605, tip dokumenta Bela polica IN2,
št. dokumenta 430994, tip dokumenta Bela
polica IN2, št. dokumenta 488934, ime in
priimek pooblaščenca: Pitamic Damjan, šifra: 3974, PE: Koper; tip dokumenta 06-ŽIV03, št. dokumenta 00001725 - 00001732,
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ime in priimek pooblaščenca: Cerkvenik
Knapić Irena, šifra: 3970, PE: Koper; tip
dokumenta 08-TPO-01/07, št. dokumenta
00021790, ime in priimek pooblaščenca:
Mučec Jožef, šifra: 0539, PE: Koper; tip
dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta
00002332, ime in priimek pooblaščenca:
Vežnaver Vlasta, šifra: 3588, PE: Koper;
tip dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta
00000202 - 00000204, ime in priimek pooblaščenca: Črnac Adrijan, šifra: 0179, PE:
Koper; tip dokumenta 07-NEZ-02, št. dokumenta 00000313, tip dokumenta 08-TPO01, št. dokumenta 00019339, tip dokumenta
IM/99, št. dokumenta 00462294, tip dokumenta Pobotnica, št. dokumenta 00185902,
ime in priimek pooblaščenca: Skobe Matej,
šifra: 0752, PE: Ljubljana; tip dokumenta
Bela polica, št. dokumenta 000368101 000368106, tip dokumenta Bela polica, št.
dokumenta 000368108 - 000368150, ime
in priimek pooblaščenca: Ivanović Milanka,
šifra: 5468, PE: Postojna; tip dokumenta
Coris, št. dokumenta 478093, ime in priimek pooblaščenca: Tratnik Ivan, šifra: 5041,
PE: Postojna; tip dokumenta 06-ŽIV-03, št.
dokumenta 00000044, ime in priimek pooblaščenca: Ceglar Ivan, šifra: 1029, PE:
Postojna; tip dokumenta P11, št. dokumenta
0000470989, ime in priimek pooblaščenca:
Gec Dušan, šifra: 3957, PE: Postojna; tip
dokumenta O-NEZ-POL-03, št. dokumenta 00033042 - 00033050, tip dokumenta
Z-3, št. dokumenta 577789 - 577800, ime in
priimek pooblaščenca: Kruh Sabina, šifra:
0463, PE: Postojna. Ob-2056/12
Berisha Albert, Ulica Ivana Turšiča 9, Sežana, ceritfikata NPK, izdelovalec zidanja
in ometavanja, št. 381, izdano 26. 1. 2008,
izdal Center za poslovno usposabljanje.
gnf‑326291
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva ulica 9, Kranj, potrdilo za voznika Hristjana
Stamenkovski, veljavno od 17. 2. 2012 do
17. 3. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 007321/SŠD282-705/2012, izdano leta 2012. gng‑326315
Debevec Roman, Padež 4, Borovnica,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 610597,
izdalo Ministrstvo za promet, leta 1997.
gny‑326326
Erjavec Urška, Polje pri Višnji Gori, Višnja Gora, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnz‑326321
Fenix transporti, Janez Šerjak s.p., Trg
svobode 5, Sevnica, potrdilo za voznika
Seada Iljazagić, veljavno od 4. 6. 2011 do
15. 5. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 006138/AD572-2433/2011, leto izdaje 2011. gns‑326303
Fenix transporti, Janez Šerjak s.p., Trg
svobode 5, Sevnica, potrdilo za voznika
Dževada Kunić, veljavno od 6. 4. 2011 do
31. 3. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 006138/MJ572-1386/2010, leto izdaje 2010. gnr‑326304
Fenix transporti, Janez Šerjak s.p., Trg
svobode 5, Sevnica, potrdilo za voznika

od 21. 12. 2009 do 17. 12. 2010, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 009128/
AD29-2-5847/2009, datum izdaje 21. 12.
2009. gni‑326288
Milanović Dalibor, Ravni 17, Leskovec
pri Krškem, potrdilo za voznika, veljavno
od 21. 12. 2009 do 17. 12. 2010, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 009128/
AD29-2-5847/2009, izdano 21. 12. 2009.
gne‑326317
Miran Zupančič s.p., Melikova ulica 2,
Ljubljana, licenco, za vozilo mercedez benz
actros 4140 K, registrska številka LJ P0-80Y. gny‑326322
Nikolić Tanja, Ljubljanska 31, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 68090134, izdala Fakulteta za management, izdana leta
2009. gnw‑326299
Novak Alen, Goriška cesta 38, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št.
107050001001500, izdajatelj Cetis d.d.
gnk‑326311
Peterka Ana, Zaloška cesta 222 C, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01010111,
izdala Pedagoška fakulteta. gnu‑326376
Pikovnik Matej, Cerkovnik 9, Šmartno pri
Litiji, študentsko izkaznico, št. 63080322,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gnl‑326385
Počivalšek Aleš - avtoprevoznik, Dolharjeva ulica 1, Celje, licenco skupnosti, št.
009863, izdana 21. 8. 2009. gns‑326353
Renato Ursini s.p., Mladinska ulica 7, Miklavž na Dravskem polju, potrdilo,
št. 006596/BGD74-2-75/2011, izdano 5. 1.
2011, za voznika Strajka Škrkar, z veljavnostjo do 9. 7. 2012. gnt‑326377
Renato Ursini s.p., Mladinska ulica 7, Miklavž na Dravskem polju, potrdilo,
št. 006596/BGD74-2-3423/2010, izdano 29.
7. 2010, za voznika Gorana Vidović, z veljavnostjo do 30. 11. 2010. gns‑326378
Renato Ursini s.p., Mladinska ulica 7, Miklavž na Dravskem polju, potrdilo,
št. 006596/BGD74-2-3844/2010, izdano 25.
8. 2011, za voznika Zorana Bujadilo, z veljavnostjo do 11. 8. 2011. gnr‑326379
Salešević Denis, Bobrova ulica 3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnj‑326312
Stanonik Klavdija, Smoldno 3, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 110429, izdala Zdravstvena fakulteta. gnc‑326294
Szunyog Attila, Tomšičeva ulica 6, Lendava - Lendva, študentsko izkaznico, št.
41040067, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnq‑326380
Šarić Sabina, Štihova ulica 19, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad
v Ljubljani. gnb‑326345
T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, dovolilnico, št. 0000081, za državo 11, oznaka države 191. gnn‑326308
Vidic Igor s.p., Rožna dolina 5C, Grosuplje, potrdili za voznika tujca - Ramadani
Agim - 1. 007221/MJ19-2-6852/2008, velja
od 24. 11 2008 do 26. 10. 2009, izdano 24.
11. 2008; 2. 007221/MJ19-3-6383/2008, velja od 28. 10. 2008 do 26. 10. 2009, izdano
28. 10. 2008. gnb‑326349

Gorana Mitrić, veljavno od 16. 2. 2010 do
9. 2. 2011, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 006138/MJ572-688/2010, leto izdaje 2010. gnq‑326305
Fenix transporti, Janez Šerjak s.p., Trg
svobode 5, Sevnica, potrdilo za voznika
Slađana Stojanović, veljavno od 3. 9.
2010 do 5. 9. 2011, izdajateljica Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije, št. 006138/
MJ57-2-4024/2010, leto izdaje 2010.
gnp‑326306
Fenix transporti, Janez Šerjak s.p., Trg
svobode 5, Sevnica, potrdilo za voznika
Luka Drugović, veljavno od 16. 12. 2008 do
16. 12. 2009, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 006138/BGD572-7314/2008, leto izdaje 2008. gno‑326307
Glogovšek Matjaž, Dolenja vas pri Krškem 90, Krško, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032608000. gnd‑326318
Hermes, Janez Zver s.p., Dornava 56a,
Dornava, licenco – osnovno, št. 010115/001,
vozilo Zastava, registrska številka MB HU
105. gny‑326372
Janjatović Mirjana, Studenec 33, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41040267,
izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana.
gnl‑326360
Kajo d.o.o., Pot na Rakovo Jelšo 311,
Ljubljana, licenco za avtotaksi prevoz, registrska oznaka LJ JF 364, datum izdaje 29.
1. 2009, izdala GZS. gnk‑326340
Kelc Borut, Selovec 20, Dravograd, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017034001, izdajatelj Cetis d.d.
gno‑326332
Klub posavskih študentov, Cesta krških
žrtev 105, Krško, štampiljko - okrogle oblike,
premera 2,9 cm, ob zgornjem robu je napis
KLUB POSAVSKIH ŠTUDENTOV, ob spodnjem robu naslov kluba CKŽ - 53 - 8270
Krško, na sredini je znak za radioaktivnost,
v zgornjem belem trikotniku znaka pa zaporedna številka žiga. gni‑326338
Klub posavskih študentov, Cesta krških
žrtev 105, Krško, štampiljko - okrogle oblike,
premera 2,9 cm, ob zgornjem robu je napis
KLUB POSAVSKIH ŠTUDENTOV, ob spodnjem robu naslov kluba CKŽ - 30 - 8270
Krško, na sredini je znak za radioaktivnost,
v zgornjem belem trikotniku znaka pa zaporedna številka žiga. gnh‑326339
Koželj Mateja, Loka 1A, Šentjernej, študentsko izkaznico, št. 31090294, izdala Fakulteta za farmacijo. gnj‑326362
Lah Anton, Bečaje 8, Cerknica, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v
cestnem prometu, št. 605447, izdano 1997.
gno‑326357
Marolt
Janez,
Zgornja
Besnica
4A, Ljubljana, voznikovo kartico, št.
1070500014265000, izdajatelj Cetis d.d.
gne‑326392
Mega Trans Nedžad Šarčević s.p., Slovenska vas 43, Stara Cerkev, dovolilnico, št.
549625, za državo Rusijo, oznaka države
RUS. gnl‑326310
Milanović Dalibor, Ravni 17, Leskovec
pri Krškem, potrdilo za voznika, veljavno
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