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Javni razpisi
Ob-4002/12
Butan plin družba za distribucijo plina,
d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju sofinancer), vezano na javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 z oznako 001/2012, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/12,
objavlja
podaljšanje roka za oddajo prijav
Zainteresirani prijavitelji se lahko prijavijo
na javni razpis najkasneje do 7. 9. 2012, pri
čemer bo dne 10. 9. 2012 izvedeno dodatno
odpiranje prijav.
Vezano na navedeno spremembo se besedilo javnega razpisa spremeni na način,
da se v točki 14 tretji odstavek nadomesti
z besedilom:
»Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS
dalje. Javni razpis velja do objave zaključka
javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar
najkasneje do 7. 9. 2012.«
Hkrati se besedilo javnega razpisa spremeni na način, da se v točki 12 prvi odstavek nadomesti z besedilom:
»Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.
Datumi odpiranja so 27. 8. 2012, 3. 9. 2012
in 10. 9. 2012.«
Adekvatno se korigirajo tudi določbe objavljene razpisne dokumentacije.
Ostale določbe razpisne dokumentacije
in objave, ki jih predmetna objava ne spreminja, ostanejo nespremenjene.
Butan plin
družba za distribucijo plina, d.d.,
Ljubljana
Ob-4026/12
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, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju:
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09;
v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4
z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za
zagotavljanje prihrankov energije pri konč-
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nih odjemalcih, sheme državnih pomoči
SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije – regionalna pomoč ter Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07in
61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
spremembo javnega razpisa
»Javni razpis PETROLURE/J/2012/U01
– Nepovratne finančne spodbude za
izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov
sončne energije, toplotnih črpalk in
drugih naprav za proizvodnjo toplote iz
obnovljivih virov energije« objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 55/12, dne 20. 7.
2012 (v nadaljevanju javni razpis)
Javni razpis se spremeni, kot sledi:
1. Besedilo celotne točke »2. Pogoji za
sofinanciranje projektov« v celoti nadomesti
naslednje besedilo:
»Projekti, ki so predmet sofinanciranja
po tem razpisu in ki spadajo med namene A,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Vrsta toplotne črpalke
priprava tople sanitarne vode

Tip
Zrak/voda

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN
3,2

A15/W15-W45

SIST EN 255-3

3,0

A15

SIST EN 16147

Šteje, da oprema izpolnjuje navedene
pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html).
V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem
označiti izbrano opremo.
Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, tako, da prijavi
priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje
meritev po standardu SIST EN 255-3 ali
SIST EN 16147, ki mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč.
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po
tem razpisu in ki spadajo med namene B,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje oziroma druge pogoje, če je to tako pogojeno pri
posameznem načinu dokazovanja:
Vrsta toplotne črpalke

ogrevanje prostorov in priprava tople
sanitarne vode

Tip

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

Zrak/voda

3,4

A2/W35

SIST EN 14511

Voda/voda

5,2

W10/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda
(direktni uparjalnik)

4,6

E4/W35

SIST EN 14511

Šteje, da oprema izpolnjuje navedene
pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html).
V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem
označiti izbrano opremo.
Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema
izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da
prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo
neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za
izvajanje meritev po standardu SIST EN
14511 (∆T kondenzacije 5°C), in mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in
grelno moč.
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Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema
izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da
prijavi priloži EUROVENT CERTIFIKAT in
izpis iz spletne strani, www.eurovent-certification.com, ki mora vsebovati, označen
tip naprave katerega se prijavlja na razpis,
minimalno grelno število (COP) in grelno
moč naprave. Kadar vlagatelj dokazuje
primernost opreme na način, opisan v tem
odstavku, mora črpalka tipa zrak/voda namesto pogojev, navedenih v tabeli v drugem odstavku, izpolnjevati naslednje pogoje
Vrsta toplotne črpalke
ogrevanje prostorov in priprava tople
sanitarne vode

Tip
Zrak/voda

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN
4,0

A7/W35

SIST EN 14511 (2008)

3,7

A7/W35

SIST EN 14511 (2011)

(za druge tipe črpalk se uporablja razpredelnica iz drugega odstavka te točke)
Vlagatelj lahko dokazuje primernost
opreme z nazivno grelno močjo nad 100
kW tudi z mnenjem Fakultete za strojništvo,
Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po
metodologiji dokazovanja primernosti ključne opreme toplotne črpalke. V laboratorij se
v preveritev pošlje zahtevano dokumentacijo (glej Prilogo I, ki je objavljena na spletni
strani sofinancerja).
Vlagatelj lahko dokazuje primernost
opreme z nazivno grelno močjo nad 100
kW tudi z mnenjem Fakultete za strojništvo,
Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po metodologiji izvedbe meritev izvedenega stanja. V laboratorij se v preveritev za
pridobitev mnenja pošlje zahtevane rezultate meritev (glej Prilogo II, ki je objavljena
na spletni strani sofinancerja). Mnenje je
potrebno sofinancerju predložiti najkasneje do 30. 8. 2013, vendar ne kasneje kot
se predloži zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev, k vlogi pa mora obvezno priložiti elaborat oziroma študijo prihrankov
energije in emisij CO2 z izvedbo ukrepa
izveden s strani projektanta ali neodvisne
inštitucije. Za pravočasno dostavo mnenja
sofinancerju mora poskrbeti vlagatelj. Vse
stroške dokazovanja primernosti opreme
bremenijo izključno vlagatelja. V primeru,
ko mnenje laboratorija ne izkazuje primernosti opreme, vlagatelj ni upravičen do finančne spodbude.
Za projekte, ki so predmet sofinanciranja
po tem razpisu in ki spadajo med namene C,
se mora dokazati primernost opreme:
Šteje, da oprema izpolnjuje navedene
pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html).
V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem
označiti izbrano opremo.
Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, tako, da prijavi
priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 12975-2
oziroma SIST EN 12976, in mora vsebovati
minimalno svetlo oziroma aperturno površino sprejemnika sončne energije.«
2. Besedilo prvega odstavka točke »6.
Priprava in popolnost vlog« se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
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»Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– Obrazec št. 1 – vloga,
– Prilogo št. 1 – fotokopija pooblastila ali
drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni
razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni
zastopnik),
– Prilogo št. 2 – fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt v katerem so navedene
registrirane dejavnosti vlagatelja (ne velja
za samoupravne lokalne skupnosti),,
– Prilogo št. 3A – seznam Ekosklada
[glej drugi odstavek druge točke] ali certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije
[glej tretji odstavek druge točke] (velja samo
za namene A),
– Prilogo št. 3B – seznam Ekosklada
[glej peti odstavek druge točke] ali certifikati ali merilno poročilo [glej šesti odstavek druge točke] ali eurovent certifikat [glej
sedmi odstavek druge točke] ali mnenje laboratorija [glej osmi odstavek druge točke]
ali elaborat oziroma študijo prihrankov [glej
deveti odstavek druge točke] (velja samo
za namene B),
– Prilogo št. 3C – seznam Ekosklada
[glej enajsti odstavek druge točke] ali certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije
[glej dvanajsti odstavek druge točke] (velja
samo za namene C),
– Prilogo št. 4 – sklenjena pogodba
med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva),
– Prilogo št. 5 – izjava o doseganju prihrankov energije in emisij CO2 (glej točko
4),
– Prilogo št. 6 – vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo
izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega
20.000 EUR z navedbo izbora ustreznega
ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti ali izjava, da
je vlagatelj javni naročnik.
– Prilogo št. 7 – besedilo javnega razpisa za vsako izvedeno storitev ter akt o izbiri
izvajalca ali izjava, da je oziroma bo izvajalec izbran v skladu s pravili o javnem
naročanju (velja zgolj za javne naročnike),
– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Prilogo št. 8 – zgoščenka, na kateri se
nahaja faksimile podpisane vloge in vseh
obrazcev ter prilog v pdf formatu.«
3. Besedilo prvega odstavka točke »7.
Odpiranje in dopolnjevanje vlog« se spremeni tako, da se glasi:
»Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja,
in sicer najprej 8. 8. 2012 ob 8.30, nato pa
vsako naslednjo delovno sredo, po 12. 9.
2012 pa vsako delovno sredo, in sicer vse
do objave zaključka javnega razpisa zaradi
porabe sredstev.«
Spremenjena
razpisna
dokumentacija je objavljena na spletni strani
http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurej2012u01.
Petrol d.d., Ljubljana
Št. 093-86/2012/8
Ob-4021/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
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Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe Sveta (ES) št. št. 1341/2008 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki
ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1341/2008/ES, Uredbe Sveta (ES)
št. 284/2009 z dne 7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006, Uredbe
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem socialnem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999
o Evropskem socialnem skladu, Uredbe
(ES) št. 396/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu, glede razširitve
vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz
ESS, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu, Uredbe komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 37/12), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 37/12), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB,
št. 110/11-ZDIU12), Uredbe o postopku,
merilih, in načinih dodeljevanja sredstev za
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09,
3/10 in 31/10), Nacionalnega strateškega
referenčnega okvira za obdobje 2007–2013
(št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6.
2007), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI
2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007 ter
sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. OP RČV 5/3/009-0-MPJU z dne
27. 8. 2012 Ministrstvo za pravosodje in
javno upravo objavlja
javni razpis
za spodbujanje razvoja nevladnih
organizacij in civilnega dialoga
za obdobje 2012–2014
1. Posredniško telo in izvajalec razpisa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva ulica 3,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet in upravičene dejavnosti javnega razpisa
2.1 Predmet javnega razpisa
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za
obdobje 2007–2013, prednostne usmeritve
5.3.: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov1 horizontalnih mrež NVO2,
regionalnih NVO stičišč ter vsebinskih mrež
NVO na nacionalni ravni in je razdeljen v tri
sklope:
– sklop 1: Sofinanciranje projektov horizontalnih NVO mrež na nacionalni ravni;
– sklop 2: Sofinanciranje projektov regionalnih NVO stičišč;
– sklop 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih NVO mrež na nacionalni ravni.
V okviru predmetnega javnega razpisa
so:
– horizontalne NVO mreže opredeljene
kot: nevladne organizacije, ki združujejo več
NVO z različnih področij delovanja in jim
zagotavljajo podporo na področjih informiranja, povezovanja, sodelovanja ter strokovno
pomoč in podporo pri reševanju splošnih
vprašanj, ki zadevajo nevladni sektor kot
so: pravni okvir za delovanje NVO, financiranje NVO, zaposlovanje v NVO sektorju in
civilni dialog;
– regionalna NVO stičišča opredeljena
kot: nevladne organizacije, ki združujejo več
NVO z različnih področij delovanja in delujejo na regionalni ravni (statistična regija,
klasifikacija NUTS 3) s ciljem povezovanja,
partnerskega sodelovanja ter zagotavljanja strokovne podpore in pomoči delovanju
NVO;
– vsebinske mreže NVO na nacionalni
ravni opredeljene kot: nevladne organizacije, ki združujejo NVO z istih vsebinskih
področij delovanja oziroma je njihovo delovanje omejeno na določeno ciljno skupino
(otroci, starejše osebe…), delujejo na nacionalni ravni in sicer s ciljem povezovanja,
partnerskega sodelovanja in zagotavljanja
strokovne podpore in pomoči NVO, ki delujejo na istem vsebinskem področju.
2.2 Upravičene dejavnosti javnega razpisa
Upravičene dejavnosti za vse tri sklope
javnega razpisa:
1. Zagovorništvo in civilni dialog;
2. Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam;
3. Krepitev podpornega okolja za delovanje NVO, krepitev vloge mreže NVO
v okolju/vsebinskem področju delovanja ter
lastnih kapacitet NVO mreže:
a. Krepitev podpornega okolja za delovanje NVO, krepitev vloge mreže v okolju/vsebinskem področju delovanja in zagotavljanje
trajnosti delovanja NVO mreže;
b. Usposabljanje za zaposlene na projektu in prostovoljce.
4. Skupne akcije/iniciative NVO z namenom ozaveščanja širše javnosti, medijev,
gospodarstva o pomenu NVO sektorja ali
vlogi NVO pri reševanju ključnih razvojnih
vprašanj na določenem vsebinskem področju – promocija NVO in NVO sektorja.
Prijavitelji morajo v vlogi predvideti izvajanje vseh dejavnosti od 1. do 4., v nasprotnem primeru projekt ne bo upravičen do
sofinanciranja.
Po tem razpisu je projekt opredeljen kot
nedeljiva celota aktivnosti, ki prispevajo
k rezultatom in vnaprej določenim ter jasno
opredeljenim ciljem, na podlagi katerih je
1
Projekt = operacija, skladno z opredelitvijo
izraza v členu 3 (7) Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10, 31/10).
2
NVO = nevladna organizacija.
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mogoče presojati izpolnjevanje vnaprej določenih meril. Projekt ima določeno trajanje,
ki je določeno z datumom začetka in konca.
Upravičene dejavnosti so podrobneje
opredeljene v 2. poglavju razpisne dokumentacije.
3. Namen razpisa
Namen razpisa je krepitev aktivne vloge
nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju javnih politik tj. uveljavljanje civilnega
dialoga, krepitev usposobljenosti NVO, zagotavljanje servisnih storitev za nevladne
organizacije z namenom večanja kakovosti
in učinkovitosti njihovega delovanja, finančne neodvisnosti od javnih virov in usposobljenosti za prepoznavanje potreb NVO in
uporabnikov, promocija nevladnega sektorja
z namenom ozaveščanja širše javnosti, medijev, gospodarstva in javne uprave o pomenu NVO sektorja in njegovi vlogi pri reševanju ključnih razvojnih vprašanj.
4. Pričakovani rezultati in učinki javnega
razpisa
Prijavitelji morajo v delovnem načrtu predvideti izvedbo aktivnosti v okviru
vseh zgoraj navedenih dejavnostih in doseči napredek pri vseh kazalnikih navedenih v tabelah. Načrtovane končne vrednosti
prijavitelji navedejo/načrtujejo v obrazcu 4.4
razpisne dokumentacije (Delovni načrt projekta). Natančnejši opis kazalnikov je podan
v prilogi K razpisne dokumentacije.
Kolikor napredek pri katerem izmed kazalnikov ne bo predviden, projekti ne bodo
upravičeni do sofinanciranja.
4.1 Pričakovani rezultati in učinki za projekt za sklop 1 – Sofinanciranje projektov
horizontalnih NVO mrež na nacionalni ravni

Dejavnost

Pričakovani učinki in rezultati

Zagovorništvo in civilni dialog

– Št. izvedenih procesov vplivanja na javne politike tj. predpise,
strateške dokumente z namenom krepitve položaja NVO na
nacionalni ali EU ravni
– Št. skupnih akcij/iniciativ NVO z namenom ozaveščanja javne
uprave o vlogi in pomenu NVO ali krepitve civilnega dialoga na
nacionalni ravni

Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam

– Št. izvedenih svetovalnih in/ali mentorskih ur za regionalna
NVO stičišča, vsebinske NVO mreže
– Št. visoko strokovnih usposabljanj za NVO na ključnih
področjih za razvoj NVO
– Št. analiz v zvezi z zagotavljanjem informiranja za NVO

Krepitev podpornega okolja za delovanje NVO sektorja na
nacionalni ravni, krepitev vloge horizontalne NVO mreže in
lastnih kapacitet horizontalne NVO meže

– Št. novih članic NVO v horizontalni NVO mreži
– Št. izvedenih procesov priprave predlogov strateških
dokumentov za razvoj NVO ali oblikovanja/uveljavljanja
standardov delovanja NVO in/ali NVO sektorja
– Število akcij/iniciativ z namenom krepitve mreženja in
sodelovanja z NVO na nacionalni ravni
– Št. novih storitev, ki jih izvajajo NVO ali horizontalna NVO
mreža
– Št. evalvacij/analiz delovanja NVO mreže
– Št. vključenih v usposabljanje tj. zaposleni na projektu in/ali
prostovoljci

Skupne akcije/iniciative NVO z namenom promocije NVO

– Št. skupnih akcij/iniciativ z NVO z namenom ozaveščanja
širše javnosti, medijev ali gospodarstva o pomenu in vlogi NVO
in/ali krepitvi dolgoročnega sodelovanja z gospodarstvom, mediji
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4.2 Pričakovani rezultati in učinki za projekt za sklop 2 – Sofinanciranje projektov
regionalnih NVO stičišč

Dejavnost

Pričakovani učinki in rezultati

Zagovorništvo in civilni dialog

– Št. izvedenih procesov vplivanja na javne politike tj. predpise,
strateške dokumente z namenom krepitve položaja NVO na
lokalni/regionalni ravni
– Št. skupnih akcij/iniciativ NVO z namenom ozaveščanja javne
uprave/lokalne samouprave o vlogi in pomenu NVO ali krepitve
civilnega dialoga na lokalni /regionalni ravni

Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam

– Št. izvedenih svetovalnih in/ali mentorskih ur za NVO
– Št. usposabljanj za NVO
– Št. oddanih konzorcijskih projektnih prijav za sofinanciranje pri
pripravi katerih je podporo nudilo regionalno NVO stičišče
– Št. analiz v zvezi z zagotavljanjem informiranja za NVO v regiji

Krepitev podpornega okolja za delovanje NVO sektorja na
regionalni ravni, krepitev vloge regionalnega NVO stičišča v okolju
in lastnih kapacitet regionalnega NVO stičišča

– Št. novih članic NVO v regionalnem NVO stičišču
– Št. izvedenih procesov priprave predlogov strateških
dokumentov za razvoj NVO na lokalni/regionalni ravni ali
oblikovanja/uveljavljanja standardov delovanja NVO na
lokalni/regionalni ravni
– Št. akcij z namenom krepitve mreženja/sodelovanja in
povezovanja NVO na lokalni/regionalni ravni
– Št. novih storitev, ki jih izvajajo NVO ali regionalno NVO stičišče
– Št. evalvacij/analiz delovanja NVO mreže
– Št. skupnih akcij/iniciativ z NVO z namenom prepoznavanja/
uveljavljanja strukturnih sprememb na lokalni/regionalni ravni
– Št. vključenih v usposabljanje tj. zaposleni na projektu in/ali
prostovoljci

Skupne akcije/iniciative NVO z namenom promocije NVO

– Št. skupnih akcij/iniciativ z NVO z namenom ozaveščanja širše
javnosti, medijev ali gospodarstva o pomenu in vlogi NVO na
regionalni/lokalni ravni

4.3 Pričakovani učinki in rezultati za projekt za sklop 3 – Sofinanciranje projektov
vsebinskih NVO mrež na nacionalni ravni
Dejavnost

Pričakovani učinki in rezultati

Zagovorništvo in civilni dialog

– Št. izvedenih procesov vplivanja na javne politike tj. predpise,
strateške dokumente na določenem vsebinskem področju na
nacionalni ali EU ravni
– Št. skupnih akcij/iniciativ NVO z namenom ozaveščanja javne
uprave o vlogi in pomenu NVO ali krepitve civilnega dialoga na
določenem vsebinskem področju

Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam

– Št. izvedenih svetovalnih in/ali mentorskih ur za vsebinske
NVO
– Št. strokovnih usposabljanj za NVO z namenom povečanja
usposobljenosti NVO na posameznem vsebinskem področju
– Št. analiz v zvezi z zagotavljanjem informiranja za vsebinske
NVO

Krepitev podpornega okolja za delovanje NVO na posameznem
vsebinskem področju, krepitev vloge vsebinske NVO mreže in
lastnih kapacitet vsebinske NVO mreže

– Št. novih članic NVO v vsebinski NVO mreži
– Št. izvedenih procesov priprave predlogov strateških
dokumentov za razvoj NVO na določenem vsebinskem področju
ali oblikovanja/uveljavljanja standardov delovanja NVO na
področju delovanja mreže
– Število akcij/iniciativ z namenom krepitve mreženja in
sodelovanja z NVO na področju delovanja NVO mreže
– Št. novih storitev, ki jih izvajajo NVO ali vsebinska NVO mreža
– Št. evalvacij/analiz delovanja NVO mreže
– Št. vključenih v usposabljanje tj. zaposleni in prostovoljci

Skupne akcije/iniciative NVO z namenom promocije NVO

– Št. skupnih akcij/iniciativ z NVO z namenom ozaveščanja širše
javnosti, medijev ali gospodarstva o pomenu in vlogi NVO pri
reševanju ključnih razvojnih vprašanj na določenem vsebinskem
področju
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5. Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih
morajo prijavitelji izpolnjevati
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj
sam ali v projektnem partnerstvu. Projektno
partnerstvo lahko sestavlja največ sedem
nevladnih organizacij (prijavitelj in šest projektnih partnerjev).
Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih
obrazcev in dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev katerega koli prijavitelja ali projektnega
partnerja lahko Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo zahteva dodatna pojasnila
in dokazila.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega
razpisa dokazila glede izpolnjevanja nekaterih pogojev pridobilo iz uradnih evidenc.
5.1 Sklop 1 – Sofinanciranje projektov
horizontalnih NVO mrež na nacionalni ravni
5.1.1. Upravičeni prijavitelji za sklop 1 so:
– nevladne organizacije s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki združujejo nevladne
organizacije z različnih vsebinskih področij
delovanja, delujejo na nacionalni ravni in
s ciljem zagotavljanja podpore za NVO na
področju informiranja, sodelovanja, usposabljanja, promocije, zagotavljanja različnih
vrst tehnične, strokovne pomoči in izvajajo
aktivnosti z namenom reševanja širših vprašanj NVO sektorja (npr. pravni okvir, financiranje NVO, zaposlovanje v NVO sektorju,
civilni dialog); (dokazilo: priložen ustanovni
in/ali drug ustrezni splošni dokument, iz katerega je razvidno geografsko in vsebinsko
področje delovanja prijavitelja, Priloga C);
– pravne osebe, registrirane v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije, ki so imele
v letu 2011 najmanj 20.000,00 evrov prihodka (dokazilo: fotokopija izkaza poslovnega
izida za leto 2011, Priloga D);
– pravne osebe, ki v skladu z Zakonom
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1,
65/08 in 57/12; v nadaljevanju: ZOPOKD)
niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št 50/12UPB2.): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi
za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po
prejšnjem kazenskem zakoniku (dokazilo:
Izjava prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev, obrazec
št. 2 razpisne dokumentacije).
5.1.2. Neupravičeni prijavitelji za sklop
1 so:
– pravne osebe ustanovljene kot javni
zavodi;
– nevladne organizacije, katerih člani so
posamezniki in ne nevladne organizacije;
– pravne osebe ustanovljene po Zakonu
o ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– nevladne organizacije, ki ne delujejo
na nacionalni ravni, temveč je njihovo delovanje omejeno na geografsko območje statistične regije, nekaj lokalnih skupnosti tj. npr.
regionalne ali lokalne zveze;
– nevladne organizacije, ki združujejo
nevladne organizacije z istega vsebinskega
področja tj. npr. vsebinske NVO mreže.
5.2 Sklop 2 – Sofinanciranje projektov
regionalnih NVO stičišč

5.2.1. Upravičeni prijavitelji za sklop 2 so:
– nevladne organizacije s sedežem v eni
izmed 12 statističnih regij v skladu s klasifikacijo NUTS III (Pomurska, Podravska,
Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-kraška,
Goriška, Obalno-kraška), ki delujejo z namenom razvoja filantropije, partnerskega
sodelovanja, povezovanja oziroma razvoja
nevladnih organizacij na območju statistične
regije oziroma na območju najmanj dveh občin (dokazilo: priložena fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega ustreznega splošnega dokumenta, iz katerega je razvidno
geografsko in vsebinsko področje delovanja
prijavitelja, Priloga C);
– pravne osebe, registrirane v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije, ki bodo projekt
izvajale v statistični regiji, v kateri so registrirane (dokazilo: Izjava o strinjanju prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev, obrazec št. 2 razpisne
dokumentacije);
– nevladne organizacije, ki izkažejo interes najmanj treh nevladnih organizacij, ki
imajo sedež v statistični regiji za katero prijavitelj podaja prijavo, za mrežno povezovanje na regionalni ravni v okviru prijavljenega
projekta (dokazilo: izjave nevladnih organizacij o podpori regionalnemu NVO stičišču,
Priloga E razpisne dokumentacije). Kolikor
prijavitelj izvaja projekt s partnerji, podporne
izjave nevladnih organizacij, ki nastopajo
v projektnem partnerstvu, ne bodo upoštevane za izpolnjevanje pogoja. V primeru
zahteve po dopolnitvi, bodo upoštevane
samo izjave, ki bodo datirane z dnem, pred
oddajo vloge na javni razpis;
– nevladne organizacije, ki so imele
v letu 2011 najmanj 20.000,00 evrov prihodka (dokazilo: fotokopija izkaza poslovnega
izida za 2011, Priloga D);
– pravne osebe, ki v skladu z Zakonom
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1,
65/08 in 57/12; v nadaljevanju: ZOPOKD)
niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št 50/12UPB2.): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi
za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po
prejšnjem kazenskem zakoniku (dokazilo:
Izjava o strinjanju prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, obrazec št. 2 razpisne dokumentacije).
5.2.2. Neupravičeni prijavitelji za sklop
2 so:
– pravne osebe ustanovljene kot javni
zavodi.
5.3 Sklop 3 – Sofinanciranje projektov
vsebinskih NVO mrež na nacionalni ravni
5.3.1. Upravičeni prijavitelji za sklop 3 so:
– nevladne organizacije s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki delujejo na nacionalni ravni ter na vsebinskem področju, za
katerega podajajo vlogo na javni razpis in
sicer: (1) sociala, (2) okolje, (3) zdravje, (4)
kultura, (5) rekreacija, (6) izobraževanje in
usposabljanje, (7) raziskovanje in znanost,
(8) človekove pravice in zagovorništvo, (9)
mednarodno razvojno sodelovanje in (10)
podpora prostovoljstvu (dokazilo: priložena
fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega
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ustreznega splošnega dokumenta iz katerega je razvidno geografsko in vsebinsko
področje delovanja prijavitelja, Priloga C);
– so pravne osebe, registrirane v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije, ki izkažejo interes najmanj treh nevladnih organizacij za
mrežno povezovanje v okviru prijavljenega
projekta (dokazilo: izjave nevladnih organizacij tj. društev, (zasebnih) zavodov, ustanov o podpori prijavitelju, dokazilo: Priloga
F). Kolikor prijavitelj izvaja projekt s partnerji, podporne izjave nevladnih organizacij, ki nastopajo v projektnem partnerstvu
ne bodo upoštevane za izpolnjevanje pogoja. V primeru zahteve po dopolnitvi, bodo
upoštevane samo izjave, ki bodo podpisane
z dnem pred oddajo vloge na javni razpis;
– nevladne organizacije, ki so imele
v letu 2011 najmanj 20.000,00 evrov prihodka (dokazilo: fotokopija izkaza poslovnega
izida za leto 2011, Priloga D);
– pravne osebe, ki v skladu z Zakonom
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1,
65/08 in 57/12; v nadaljevanju: ZOPOKD)
niso pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št
50/12-UPB2.): nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje;
poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku (dokazilo: Izjava o strinjanju prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev, obrazec št. 2 razpisne
dokumentacije).
5.3.2. Dodaten pogoj za prijavitelje za
sklop 3 – področje 10: podpora prostovoljstvu
Poleg pogojev navedenih v poglavju
5.3.1 morajo upravičeni prijavitelji za področje 10 – podpora prostovoljstvu izpolnjevati
dodaten pogoj statusa prostovoljske organizacije.
Za sklop 3, področje 10, podpora prostovoljstvu so upravičene nevladne organizacije, ki so bile najkasneje na dan oddaje vloge
na javni razpis vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij (http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpis_prostovoljskih_
organizacij/Splosno).
5.3.3. Neupravičeni prijavitelji za sklop
3 so:
– pravne osebe ustanovljene kot javni
zavodi;
– pravne osebe ustanovljene po Zakonu
o ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– nevladne organizacije, ki ne delujejo
na nacionalni ravni, temveč je njihovo delovanje omejeno na geografsko območje
lokalne skupnosti, nekaj lokalnih skupnosti
ali statistično regijo tj. npr. regijske zveze
društev.
5.4 Upravičeni pogoji za partnerje –
sklop 1, sklop 2, sklop 3
Partnerji morajo, ne glede na sklop javnega razpisa, izpolnjevati naslednje pogoje:
– so nevladne organizacije s sedežem
v Republiki Sloveniji registrirane v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih (samo zasebni
zavodi);
– so bili registrirani najkasneje na dan
objave javnega razpisa;

Stran

1964 /

Št.

67 / 31. 8. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pravne osebe, ki v skladu z Zakonom
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1,
65/08 in 57/12; v nadaljevanju: ZOPOKD)
niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št 50/12UPB2.): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi
za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po
prejšnjem kazenskem zakoniku (dokazilo:
Izjava o strinjanju prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, obrazec št. 2 razpisne dokumentacije).
5.5 Dodatni pogoji in odgovornosti prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Izbrani upravičenci bodo pri izvajanju
projekta morali med drugim upoštevati tudi
naslednje pogoje, vezane ne izvajanje projektov sofinanciranih s sredstvi Evropskega
socialnega sklada:
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj do 31. 12. 2020;
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z Navodili organa upravljanja, posredniškega telesa ter 8. in 9. členom Uredbe komisije EU
št. 1828/2006;
– posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim slovenskim
organom in pristojnim organom EU zagotavljati informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov;
– posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU zagotavljati informacije o morebitnih prihodkih povezanih z izvajanjem projekta (skladno s 55. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006/ES);
– posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim slovenskim
organom in pristojnim organom EU zagotavljati dostop do dokumentacije o projektu;
– v primeru ugotovitve o nenamenski
porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta
s strani drugih proračunskih virov RS ali
EU vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih
sredstev za javni razpis:

Vir razpisanih sredstev (v EUR)

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij
in civilnega dialoga – 07 – 13 – EU (PP
685710)

780.094,13

1.994.625,91

1.125.750,61

3.900.470,65

Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij
in civilnega dialoga – 07 – 13 slovenska
udeležba (PP 699610)

137.663,67

351.992,81

198.661,87

688.318,35

SKUPAJ

917.757,80

2.346.618,72

1.324.412,48

4.588.789,00

Namenska sredstva EU, opredeljena
v Operativnem programu razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo
85,00 % celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe (državnega

Skupaj
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proračuna Republike Slovenije – Ministrstva
za pravosodje in javno upravo) pa 15,00 %
celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
V skladu s 34. členom Uredbe
št. 1083/2006/ES bo uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje. Pri tem financiranje upravičenih stroškov, ki vsebinsko sodijo v obseg
pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (nakup IKT opreme) ne sme preseči
9 % upravičenih stroškov projekta.
Okvirna vrednost financiranja po posameznih sklopih javnega razpisa:
Sklop

EUR

Sklop 1 – Sofinanciranje projektov horizontalnih NVO mrež na nacionalni ravni

300.000,00

Sklop 2 – Sofinanciranje projektov regionalnih NVO stičišč

2.400.000,00

Sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih NVO mrež na nacionalni ravni

1.888.789,00

Skupaj

4.588.789,00 €
Ministrstvo bo v letu 2012 upravičencem predvidoma izplačalo predplačilo za
izvedbo projektov.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena upravičencem za leto 2013, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2013, sredstva dodeljena za leto 2014 pa v letu 2014, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva, upravičencem predlaga prilagoditev dinamike in višine
sofinanciranja projekta.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo si pridržuje pravico, da kolikor za posamezen sklop ne bo predloženih ustreznih
prijav (glede na zastavljena merila ocenjevanja), lahko finančna sredstva preusmeri
na drug sklop javnega razpisa.
7. Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt
Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje
do 100 % upravičenih stroškov projekta.
7.1 Sklop 1 – Sofinanciranje projektov
horizontalnih NVO merž na nacionalni ravni
Najnižja vrednost zaprošenih sredstev
za sofinanciranje projektov za sklop 1 je
80.000,00 € (skupaj za leta 2012, 2013 in
2014).
Najvišja vrednost zaprošenih sredstev
za sofinanciranje projektov za sklop 1 je
300.000,00 € (skupaj za leta 2012, 2013
in 2014).
7.2 Sklop 2 – Sofinanciranje projektov
regionalnih NVO stičišč
Najnižja vrednost zaprošenih sredstev
za sofinanciranje projektov za sklop 2 je
80.000,00 € (skupaj za leta 2012, 2013 in
2014).
Najvišja vrednost zaprošenih sredstev
za sofinanciranje projektov za sklop 2 je
200.000,00 €.
7.3 Sklop 3 – Sofinanciranje projektov
vsebinskih NVO mrež na nacionalni ravni
Najnižja vrednost zaprošenih sredstev
za sofinanciranje projektov je 80.000,00 €
(skupaj za leta 2012, 2013 in 2014).
Najvišja vrednost zaprošenih sredstev za
sofinanciranje projekta je 150.000,00 € (skupaj za leta 2012, 2013 in 2014).
8. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, so proračun-
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ska leta 2012, 2013 in 2014 in morajo biti
porabljena v teh letih oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali
in bodo plačani od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
od datuma začetka projekta, ki ne more
biti prej od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, najkasneje do 30. 6.
2014 sklop 1 in sklop 2 oziroma do 31. 5.
2014 za sklop 3.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo upravičencem sofinanciralo le upravičene izdatke, nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
datuma začetka projekta, ki ne more biti
prej od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do datuma zaključka projekta
oziroma najkasneje do:
– do 30. 6. 2014 za sklop 1,
– do 30. 6. 2014 za sklop 2,
– do 31. 5. 2014 za sklop 3.
Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo
in obdobja upravičenosti izdatkov so opredeljeni v vzorcu pogodbe (Priloga H razpisne dokumentacije).
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje
do 31. 12. 2014, vendar v skladu s plačilnimi
roki kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
9. Predplačilo za izvedbo projekta
Upravičenci bodo po podpisu pogodbe
v skladu z aktualnim Zakonom o izvrševanju proračuna prejeli predplačilo za izvedbo
projekta v višini 20 % upravičenih stroškov
projekta (predvidenih izplačil upravičenih
stroškov projekta).
Izplačilo predplačila bodo morali kriti nastali upravičeni stroški pri izvajanju projekta.
Podrobnejši način izplačevanja predplačila
in povračilo le-tega je opredeljen v vzorcu
pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Stroški
10.1 Upravičeni stroški
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji ter veljavnih Navodilih organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
Prav tako bo Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo objavilo Navodila upravičencem javnega razpisa za spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij in civilnega dialoga
za obdobje 2012–2014 za poročanje in dokazovanje stroškov, ki bodo bolj natančno
opredeljevala način dokazovanja upravičenih stroškov.
Sofinanciranje upravičenih stroškov
ne predstavlja državne pomoči.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta.
Kategorije upravičenih stroškov za prijavitelje in partnerje so:
– stroški dela na projektu;
– potni stroški zaposlenih, prostovoljcev
in drugih funkcionarjev, ki sodelujejo pri izvajanju projekta;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev;
– stroški usposabljanja zaposlenih na
projektu in prostovoljcev;
– stroški nakupa IKT opreme;
– posredni stroški v pavšalnem znesku;
– (nepovratni) DDV.
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Prijavitelji in partnerji bodo morali, razen
stroškov dela in posrednih stroškov, nastale
stroške na projektu dokazati s predložitvijo
kopij računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na
izvedeno dejavnost ter dokazil v postopkih
izbire zunanjih izvajalcev v skladu z navodili
upravičencem za poročanje in dokazovanje
stroškov.
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
10.1.1. Stroški dela na projektu
Stroški dela so določeni kot pavšalni
stroški, izračunani na osnovi standardnega
obsega stroškov na enoto. Urna postavka
za delo na projektu v okviru predmetnega
javnega razpisa znaša 11,85 EUR/h, zajema
vse stroške dela (plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delojemalca in delodajalca, prehrana med delom in prevoz na
delo in z dela, nadomestila plače v skladu
z veljavno zakonodajo – npr. boleznine do
30 dni). Urna postavke je enaka za vse zaposlene v okviru projekta in se ne spreminja
do konca projekta.
Stroški dela so upravičeni glede na dejansko opravljene ure na projektu in glede
na odstotek dela na projektu v primeru dopusta in boleznin do 30 dni.
Regres je upravičen strošek skladno
z odstotkom dela na projektu samo za zaposlene, ki bodo na projektu neprekinjeno
zaposleni najmanj šest mesecev in najmanj
polovico (50 %) svojega delovnega časa.
Regres NI zajet v urni postavki za delo na
projektu in je upravičen na podlagi dejanskega stroška oziroma predloženih dokazil.
10.1.2. Potni stroški sodelujočih na projektu (zaposleni, prostovoljci in funkcionarji):
– stroški poti, parkirnine, dnevnice, stroški nastanitve.
Stroški potovanj v Sloveniji so upravičeni
samo do višine opredeljene v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list
RS, št. 140/06 in 76/08).
Stroški potovanj v tujini so upravičeni
samo do višine opredeljene v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96,
96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07,
30/09 in 51/12).
V primeru, da bo upravičenec povrnil višje stroške poti od navedenih v uredbah, je
razlika neupravičen strošek.
Potni stroški za prostovoljce so upravičeni samo v primeru, če jih uveljavlja organizacija, ki je najkasneje do oddaje 1. zahtevka
za izplačilo, vpisana v vpisnik prostovoljskih
organizacij in je s prostovoljcem sklenjen
pisni dogovor o prostovoljskem delu. Iz dogovora izhaja, da bo prostovoljec, skladno
z Zakonom o prostovoljstvu, za organizacijo
opravil več kot 24 prostovoljskih ur letno in
sicer na nalogah, ki so vsebinsko povezane
z vsebino prijavljenega projekta.
10.1.3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (npr.
plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko
študentskega servisa, plačila po pogodbah
o opravljenih storitvah, naročilnicah ipd.) na
primer:
– vodenje in druga dela neposredno na
projektu;
– stroški izvajalcev usposabljanj, predavateljev;

– stroški priprave analiz, strokovnih podlag ipd.;
– stroški nakupa strokovnih gradiv in
podpornih materialov;
– stroški izvajalcev svetovanj za NVO;
– stroški članarin v mednarodnih mrežah, če so vezane na projekt in nujne za
izvedbo projekta;
– stroški organizacije srečanj, dogodkov
(npr. najem prostorov, priprava in tisk gradiv ipd.);
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na srečanjih, delavnicah, usposabljanjih
za NVO;
– stroški oglaševalskih in promocijskih
aktivnosti (npr. stroški oblikovanja, priprave
na tisk, tiska, distribucije, objave člankov
v medijih, stroški nabave nalepk, izdelave
promocijskih panojev, zastav(ic), stroški priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja
oglasov, objav, naznanil, oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.);
– izdelave in vzdrževanja spletnih strani;
– stroški izvedbe novinarskih konferenc;
– nematerialne investicije oziroma neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup in
vzdrževanje neopredmetenih dolgoročnih
sredstev, ki vključujejo programsko opremo,
patente, licence, know-how ali nepatentirano tehnično znanje).
10.1.4. Stroški usposabljanja za zaposlene na projektu in prostovoljce:
– plačilo usposabljanja – kotizacije, nakup strokovnih gradiv oziroma literature;
– potni stroški v zvezi z usposabljanjem
(npr. stroški poti, dnevnice, stroški parkirnine, stroški nastanitve);
– stroški organizacije usposabljanj (npr.
najem prostora, predavatelj ipd.).
Potni stroški za udeležbo na usposabljanjih so upravičeni v skladu z navedenima
uredbama v delu, ki ureja potne stroške
zaposlenih na projektu.
Stroške usposabljanj za prostovoljce
bodo lahko uveljavljale le organizacije, ki
bodo najkasneje do datuma oddaje 1. zahtevka za izplačilo vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in bo s prostovoljcem
sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem
delu. Iz dogovora izhaja, da bo prostovoljec, skladno z Zakonom o prostovoljstvu,
za organizacijo opravil več kot 24 prostovoljskih ur letno in sicer na nalogah, ki so
vsebinsko povezane z vsebino prijavljenega projekta.
10.1.5. Stroški nakupa informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT):
– računalniška oprema, optični čitalci, digitalna avdio-video oprema, ipd.
Nakup IKT opreme je upravičen največ
do 9 % vseh upravičenih stroškov projekta –
v skladu s 34. členom Uredbe Komisije (ES)
št. 1083/2006 bo za ta namen uporabljeno
t.i. dopolnilno financiranje.
Nakup IKT opreme je upravičen le v primeru, če je le-ta nujno potrebna za izvajanje
projekta in doseganje ciljev projekta.
Namembnost IKT opreme se ne sme
spreminjati še najmanj 5 let po zaključku
izvajanja projekta.
Način uveljavljanja stroškov IKT opreme
je posebej opredeljen v Navodilih upravičencem javnega razpisa za spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij in civilnega dialoga za
obdobje 2012 – 2014 za poročanje in dokazovanje stroškov.
10.1.6. Posredni stroški v pavšalnem
znesku:
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Primeri posrednih stroškov so: stroški
telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, upravljanja, pisarniškega in potrošnega materiala, drobnega inventarja, najema poslovnih
prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb,
stroški potrebni za zakonito delovanje upravičenca (npr. stroški računovodstva ipd.).
Posredni stroški so določeni kot pavšal
v višini do 15,00 %. Osnova za izračun posrednih stroškov so stroški dela na projektu
(9.1.1.).
Prijavitelji na podlagi ocene porabe pavšalnih stroškov določijo odstotek uveljavljanja le-teh v okviru izvajanja projekta,
vendar ti ne smejo preseči 15,00 %. Načina
določitve višine odstotka prijaviteljem ni potrebno dokazovati.
Izbranega odstotka posrednih stroškov
se tekom izvajanja projekta NE SME spreminjati.
V primeru konzorcijskih partnerjev je
odstotek posrednih stroškov ENAK za vse
partnerje.
10.1.7. Davek na dodano vrednost
V skladu z Navodili organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 se DDV lahko vključi v finančni načrt le v primeru, da upravičenec
nima pravice do odbitka DDV. V nasprotnem primeru DDV ni upravičen strošek
tudi, če upravičenec ne uveljavi pravice do
odbitka DDV.
DDV je po tem javnem razpisu torej
upravičen strošek, če prejemnik sredstev
ni identificiran za namene DDV ali, če je
prejemnik sredstev identificiran za namene
DDV in izvaja projekt ali del projekta v okviru neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katere nima pravice do odbitka DDV.
Kolikor prejemnik sredstev (prijavitelj ali
partner) ni identificiran za namene DDV,
se DDV v celoti vključi v finančni načrt.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
bo preko uradnih evidenc preverilo davčni
status prijavitelja.
Kolikor je prejemnik sredstev (prijavitelj
ali partner) identificiran za namene DDV in
nima pravice do odbitka DDV, se DDV lahko vključi med upravičene stroške, vendar
bo prijavitelj moral najkasneje pred oddajo
1. zahtevka za izplačilo predložiti potrdilo
pristojnega davčnega urada, iz katerega je
razvidno ali je prejemnik sredstev (prijavitelj ali partner) kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike
(na ravni operacije) identificiran za namene
DDV, namen, za katerega se potrdilo izdaja ter katere dejavnosti opravlja oziroma
ali gre v okviru operacije za neobdavčljive
in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima
pravice do odbitka DDV. Potrdilo morajo
dobiti tako prijavitelj kot partnerji v konzorciju.
Kolikor prijavitelj ali partner v času iz
vajanja projekta postane zavezanec za
DDV, mora o spremembi obvestiti mi
nistrstvo. Od datuma, ko je prijavitelj ali
partner identificiran za namene DDV, lahko
strošek DDV-ja uveljavlja le, kolikor do naslednjega zahtevka za izplačilo (od datuma
spremembe) predloži potrdilo pristojnega
davčnega urada za opravljanje neobdavčljivih in/ali oproščenih dejavnosti v okviru
projekta.
V vseh ostalih primerih je davek na dodano vrednost neupravičen strošek.
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10.2 Neupravičeni stroški
Po tem javnem razpisu so neupravičeni
stroški:
– stroški priprave vloge na ta javni razpis;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– odpravnine, solidarnostne pomoči,
različne bonitete, letne stimulacije in druge
nagrade zaposlenim ter jubilejne nagrade;
– prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene kot npr.
življenjska, nezgodna in druga zavarovanja,
drugo dodatno zdravstveno zavarovanje in
pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje;
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
– stroški nakupa nezazidanega zemljišča;
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev;
– stroški nakupa IKT opreme, ki presegajo 9 % upravičenih stroškov projekta;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– posredni stroški, če presegajo pavšal
15,00 % od določene osnove;
– stroški obresti;
– stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih virov (državnega proračuna Republike
Slovenije, lokalni proračunov, drugih virov
EU) (dvojno financiranje);
– stroški nakupa vinjet Republike Slovenije;
– drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju.
Neupravičene stroške krije prijavitelj ali
partner sam.
11. Prihodki projekta
Prijavitelj mora spremljati in posredniškemu telesu prikazovati prihodke projekta.
Če bodo pri izvajanju projekta ustvarjeni prihodki, bo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, za višino ustvarjenih prihodkov,
znižalo višino upravičenih stroškov tj. višino
zahtevka za izplačilo.
12. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge,
ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji.
V primeru, da prijavitelj ali kateri izmed
projektnih partnerjev ne bo izpolnjeval pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga
zavrnjena in ne bo uvrščena v ocenjevanje.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji.
12.1 Splošna merila

Merilo

Opis

Ocena

Skladnost s cilji prednostne usmeritve
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga

Rezultati projekta bodo prispevali h krepitvi in
razvoju nevladnega sektorja, kar pomeni, da
rezultati projekta niso usmerjeni v reševanje
neposrednih potreb posamičnih nevladnih
organizacij. Projekt bo pozitivno prispeval
k doseganju ciljev prednostne usmeritve.

DA

NE

Skladnost s cilji in namenom javnega razpisa

Predlog projekta upošteva cilje in namene
javnega razpisa, kar pomeni, da projekt
ni usmerjen v reševanje problemov na
določenem vsebinskem področju temveč
h krepitvi administrativne in institucionalne
usposobljenosti nevladnih organizacij.
Prijavitelj predvideva izvedbo celovitega
projekta tj. aktivnosti v okviru vseh upravičenih
dejavnosti.

DA

NE

Vpliv na trajnostni razvoj in enake možnosti

Projekt ima pozitiven oziroma nevtralen vpliv
na spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih
možnosti.

DA

NE
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12.2 Merila ocenjevanja
Merilo

Opis

Strateške usmeritve razvoja NVO mreže
(prijavitelja/partnerjev)

Opredelitev vrednot, poslanstva, vizije prijavitelja oziroma
partnerjev. Analiza stanja in opredelitev ključnih izzivov
ter potreb NVO. Opredelitev ključnih strateških ciljev ter
strategije za njihovo doseganje. Opredelitev ciljnih skupin.

25

Dispozicija projekta – delovni načrt

Opredelitev in utemeljitev aktivnosti, metod/načina dela,
ustreznost načrtovanih aktivnosti za doseganje učinkov
in ciljev projekta. Skladnost in ustreznost programa
usposabljanja s prepoznanimi potrebami. Realnost
načrtovanja aktivnosti in ustreznost načrtovanih ciljnih
vrednosti projekta. Načrt spremljanja učinkov in rezultatov.
Opredelitev tveganj za izvedbo projekta ter ključnih
ukrepov za njihovo zmanjšanje.

40

Inovativnost projekta in trajnost projektnih
rezultatov

Nadgradnja dosedanjih praks oziroma uvajanje novih
rešitev na področju delovanja, sodelovanja in promocije
NVO sektorja. Opredelitev trajnosti rezultatov projekta.

15

Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
projekta

Finančni načrt, utemeljenost, jasnost, povezanost
z aktivnostmi in stroškovna učinkovitost.

15

Reference prijavitelja

Izkušnje prijavitelja in partnerjev pri izvajanju projektov
sofinanciranih iz EU sredstev

5

SKUPAJ:

Maksimalno št. točk

100
Skupaj lahko prijavitelj doseže 100 točk.
13. Postopek izbire projektov in ocenjevanje
13.1 Splošno o ocenjevanju za vse sklope javnega razpisa
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo projekte za sofinanciranje izbralo po
postopku, kot ga določa Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog in skladno s to objavo
in razpisno dokumentacijo za predmetni
javni razpis.
Postopek izbire ovrednotenja vlog bo,
na podlagi poslovnika o delu strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa, vodila
strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik
Ministrstva za pravosodje in javno upravo.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo,
na predlog strokovne komisije, s sklepom
odločil predstojnik Ministrstva za pravosodje
in javno upravo.
Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki:
– bodo prispele pravočasno, na način
določen v 14. poglavju predmetnega javnega razpisa;
– bodo predložene na predpisanih
obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– jih bodo predložili upravičeni prijavitelji in bodo izpolnjevale osnovne pogoje
razpisa.
Vloge se bodo ocenjevale za vsak sklop
posebej in sicer najprej s stališča:
– skladnosti s cilji prednostne usmeritve:
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga,
– skladnosti z nameni in cilji javnega razpisa in
– vpliva na spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih možnosti.
Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen s cilji prednostne usmeritve, cilji in nameni javnega razpisa ali izkazuje negativen vpliv
na trajnostni razvoj ali enake možnosti,
bo predlog projekta izločila iz nadaljnjega
ocenjevanja.
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Strokovna komisija bo, na osnovi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste
projektov za sofinanciranje – za vsak sklop
posebej.
13.2 Ocenjevanje predlogov projektov za
sklop 1 – Sofinanciranje projektov horizontalnih NVO mrež na nacionalni ravni
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni
kriterij tj., da bodo na osnovi ocenjevanja
dosegli skupaj najmanj 60 točk.
Prednost bodo imeli projekti z doseženim
višjim številom točk.
V okviru sklopa 1 bo sofinanciran največ
en projekt.
13.3 Ocenjevanje predlogov projektov za
sklop 2 – Sofinanciranje projektov regionalnih NVO stičišč
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni
kriterij tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj 60 točk.
V okviru sklopa bo za isto geografsko območje (statistična regija klasifikacija NUTS
III) sofinanciran največ en projekt.
Kolikor bo za isto geografsko področje predloženih več projektov, bo sofinanciran projekt, ki bo v postopku ocenjevanja
dobil najvišje število točk.
13.4 Ocenjevanje predlogov projektov za
sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih NVO mrež na nacionalni ravni
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo, ne glede na vsebinsko področje, na katerega prijavljajo projekt, dosegli minimalni kakovostni kriterij tj. bodo na
osnovi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj
60 točk.
V okviru sklopa bo lista sofinanciranih projektov, kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli
minimalni kakovostni kriterij presegla razpoložljiva sredstva, oblikovana večstopenjsko
in sicer na naslednji način:
Projekti bodo na listo uvrščeni glede na
doseženo število točk, s čimer bo določen
vrstni red sofinanciranih vsebinskih področij. Na listo za sofinanciranje bodo uvrščeni
projekti, ki bodo v okviru posameznih vsebinskih področij dosegli najvišje število točk.
Postopek bo ponovljen do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da za posamezno vsebinsko področje ne bo predloženih vlog oziroma predložene vloge ne bodo dosegle
minimalnega kakovostnega kriterija, bodo
finančna sredstva preusmerjena na druga
vsebinska področja glede na doseženo število točk.
13.5 Dodatno določilo za ocenjevanje
vseh sklopov
V primeru, da več prijaviteljev v okviru
posameznega sklopa doseže enako število
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog
liste projektov za sofinanciranje presežena
skupna razpoložljiva sredstva ali preseženo
št. predvidenih sofinanciranih projektov za
sklop 1 oziroma za posamezno geografsko
področje za sklop 2, se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanciranih projektov odloči z žrebom, ki ga opravi strokovna
komisija.
Strokovna komisija si pridržuje pravico,
da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila
oziroma obrazložitve o predvidenih dejavnostih ter načrtovanih stroških. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev, bo prijaviteljem posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja
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naveden v obrazcu Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih (Obrazec št. 1 razpisne
dokumentacije). V primeru, da pojasnila ne
bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, lahko strokovna komisija
dejavnosti oziroma načrtovane stroške, za
katere se zahteva dodatno pojasnilo, izloči
kot neupravičene ter projekt ustrezno oceni
glede na postavljena merila.
Strokovna komisija lahko na podlagi
pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta dejavnosti ter finančnega načrta
projekta.
V primeru, da z izločitvijo posameznih
aktivnosti predlog projekta ne bo dosegel
minimalnih pričakovanih učinkov in rezultatov zahtevanih za posamezen projekt, opredeljenih v poglavju Pričakovani rezultati in
učinki javnega razpisa, bo strokovna komisija takšne vloge zavrnila.
Prav tako si strokovna komisija pridržuje pravico znižanja posameznih postavk
v finančnem načrtu za katere meni, da so
ocenjene nerealno in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
kot upravičene navedel tudi neupravičene
stroške, bo strokovna komisija ustrezno
znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od
zaprošene.
V primeru, da bo upravičenec v vlogi
prijavil prihodke projekta, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja
ter upravičencu predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi
strokovne komisije, se šteje, da odstopa od
vloge.
Posredniško telo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu upravičencu.
14. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 30 dni po objavi
tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 1. oktobra 2012.
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, glavna pisarna,
Tržaška 21/V, 1000 Ljubljana, najkasneje do
1. oktobra 2012, do 15. ure.
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in
podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vloge je potrebno predložiti v treh tiskanih izvodih: en izvirnik in dveh kopijah, ki
so označeni z besedo »Original«, »Kopija 1«, »Kopija 2«. Prijavitelj mora dispozicijo projekta in finančni načrt predložiti
tudi na e-nosilcu podatkov (npr. CD-ROM,
DVD-ROM). Drugih obrazcev in prilog ni
potrebno predložiti na e-nosilcu.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena: »Ne odpiraj! Vloga za javni razpis za spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij in civilnega dialoga
2012–2014«. Uporabite lahko obrazec za
označbo vloge iz razpisne dokumentacije
(Priloga L).
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, ne glede na sklop, predloži eno vlogo za
sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil
več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana
tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana
kot prva prispela.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
Prepozno prispele vloge se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom zavržene
ter zaprte vrnjene prijavitelju.
15. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 3. oktobra
2012 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za
pravosodje in javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana in bo javno. V primeru velikega števila prejetih vlog, lahko strokovna
komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en
dan pred predvidenim datumom odpiranja
javnega razpisa z obvestilom na spletni strani ministrstva (http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/javna_uprava/nevladne_organizacije/).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
16. Popolnost vlog
Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijav predložil izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno,
žigosane dokumente.
16.1 Popolnost vlog za sklop 1 – Sofinanciranje projektov horizontalnih NVO
mrež na nacionalni ravni
Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednje
obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih;
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 3: Strateške usmeritve razvoja NVO mreže;
– Obrazec št. 4: Dispozicija projekta;
– Obrazec št. 5: Reference prijavitelja
pri izvajanju projektov, ki so se financirali
iz EU sredstev v obdobju od 1. 1. 2008 do
31. 12. 2011;
– Priloga A: Finančni načrt projekta –
v primeru, če prijavitelj projekt izvaja sam,
– Priloga B: Finančni načrt projekta –
v primeru, če projekt prijavitelj izvaja s partnerji,
– Priloga C: Fotokopija ustanovnega
akta in/ali drugega splošnega dokumenta;
– Priloga D: Izkaz poslovnega izida v obdobju 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011;
– Priloga G: CD ROM ali DVD-ROM;
– Priloga I: Konzorcijska pogodba – v primeru, če prijavitelj projekt izvaja s partnerji.
16.2 Popolnost vlog za sklop 2 – Sofinanciranje projektov regionalnih NVO stičišč
Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednje
obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih;
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/part
nerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 3: Strateške usmeritve razvoja NVO mreže;
– Obrazec št. 4: Dispozicija projekta;
– Obrazec št. 5: Reference prijavitelja
pri izvajanju projektov, ki so se financirali
iz EU sredstev v obdobju od 1. 1. 2008 do
31. 12. 2011;
– Priloga A: Finančni načrt projekta –
v primeru, če prijavitelj projekt izvaja sam;
– Priloga B: Finančni načrt projekta –
v primeru, če projekt prijavitelj izvaja s partnerji;
– Priloga C: Fotokopija ustanovnega
akta in/ali drugega splošnega dokumenta;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Priloga D: Izkaz poslovnega izida v obdobju 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011;
– Priloga E: Izjava nevladne organizacije
o podpori regionalnemu NVO stičišču;
– Priloga G: CD ROM ali DVD-ROM;
– Priloga I: Konzorcijska pogodba – v primeru, če prijavitelj projekt izvaja s partnerji.
16.3 Popolnost vlog za sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih NVO mrež
na nacionalni ravni
Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednje
obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih;
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/part
nejra o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 3: Strateške usmeritve razvoja NVO mreže;
– Obrazec št. 4: Dispozicija projekta;
– Obrazec št. 5: Reference prijavitelja
pri izvajanju projektov, ki so se financirali
iz EU sredstev v obdobju od 1. 1. 2008 do
31. 12. 2011;
– Priloga A: Finančni načrt projekta –
v primeru, če prijavitelj projekt izvaja sam;
– Priloga B: Finančni načrt projekta –
v primeru, če projekt prijavitelj izvaja s partnerji;
– Priloga C: Fotokopija ustanovnega
akta in/ali drugega splošnega dokumenta;
– Priloga D: Izkaz poslovnega izida v obdobju 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011;
– Priloga F: Izjava nevladne organizacij
o podpori prijavitelju kot nosilcu vsebinske
NVO mreže;
– Priloga G: CD ROM ali DVD-ROM;
– Priloga I: Konzorcijska pogodba – v primeru, če prijavitelj projekt izvaja s partnerji.
17. Dopolnjevanje vlog
V primeru nepopolnih vlog bo strokovna
komisija najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge
dopolnijo v roku, ki ga bo v pozivu določila
strokovna komisija.
Poziv za dopolnitev vlog bo upravičencem posredovan po navadni in elektronski
pošti. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte. Če prijavitelj v roku, ki
ga določa komisija, vloge ne bo dopolnil, bo
komisija takšno vlogo zavrgla.
V skladu z 10. členom Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog v vlogi ni mogoče dopolniti ali spreminjati: (1) višine zaprošenih sredstev, (2) dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge, (3)
elementov vloge, ki bi lahko vplivale na razvrstitev vlog.
Prijavitelji bodo v okviru predmetnega
javnega razpisa lahko dopolnjevali naslednje obrazce in priloge: Obrazec št. 1: Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih,
Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/partnerja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Priloga C: Fotokopija ustanovnega
akta in/ali drugega splošnega dokumenta,
Priloga D: Izkaz poslovnega izida v obdobju
1. 1. 2011-31. 12. 2011, Priloga E: Izjava
nevladne organizacije o podpori regionalnemu NVO stičišču (v primeru prijave na sklop
2), Priloga F: Izjava nevladne organizacije
o podpori prijavitelju kot nosilcu vsebinske
NVO mreže (v primeru prijave na sklop 3),
Priloga G: CD-ROM ali DVD-ROM, Priloga
I: Konzorcijska pogodba (v primeru izvajanja
projekta s partnerji) in manjkajoči izvod/a
kopije.

V primeru, da vlogi ne bo priložen kateri
izmed obrazcev ali prilog, ki v prejšnjem
odstavku niso navedeni, strokovna komisija
prijaviteljev ne bo pozvala k dopolnitvi, temveč bo takšne vloge ovrednotila z upoštevanjem predloženih obrazcev in prilog.
V primeru, da bi bili ti prijavitelji izbrani za
sofinanciranje, bo Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju zahtevalo dopolnitev manjkajočih podatkov.
Pri preverjanju popolnosti vlog bodo upoštevani le predloženi natisnjeni obrazci v izvodu označenem kot Original in ne obrazci
shranjeni na elektronskem nosilcu oziroma
izvodih označenih s Kopija 1, Kopija 2.
18. Zavrnitev in zavržba vlog
18.1 Zavržba vlog
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način predpisan v 14. poglavju predmetnega
javnega razpisa;
– ki bodo nepravilno označene glede na
določila razpisne dokumentacije;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
18.2 Zavrnitev vlog
Zavrnjene bodo vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije;
– prijaviteljev, če kateri izmed partnerjev
ne bo izpolnjeval pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije;
– prijaviteljev, ki bodo v konzorcijskem
partnerstvu predvideli več kot šest partnerjev oziroma bo za izvedbo projekta predvidenih več kot sedem nevladnih organizacij;
– prijaviteljev, ki ne bodo predvideli izvedbo aktivnosti v okviru vseh upravičenih
dejavnosti in napredka pri vseh rezultatih in
učinkih opredeljenih v poglavju št. 4 javnega razpisa;
– prijaviteljev za sklop 3, področje (10),
področje razvoja prostovoljstva, če na dan
oddaje vloge na javni razpis ne bodo vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij;
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje izločila oziroma ne
bodo dosegle minimalnega kakovostnega
kriterija za dodelitev sredstev;
– ki bodo, glede na merila pozitivno ocenjene, vendar bodo razpoložljiva sredstva
že razdeljena med relativno boljše ocenjene vloge.
19. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih
razpisa in varovanje podatkov ter poslovnih
skrivnosti
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60-ih dneh po zaključku odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh Ministrstva za pravosodje in javno
upravo in portalu, www.euskladi.si.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.
Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu
in prejemniku pomoči v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov in Navodili organa upravljanja za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013.
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Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
20. Pravno varstvo
Zoper sklep o izbiri prejemnikov sredstev
ni dovoljena pritožba, temveč lahko prijavitelji in stranski udeleženci sprožijo upravni
spor zoper sklep Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Upravni spor se sproži
s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od prejema
sklepa na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33,
Ljubljana.
21. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani
Ministrstva za pravosodje in javno upravo
(http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/javna_uprava/nevladne_organizacije/)
in tehničnega sekretariata za nevladne
organizacije (http://www.ts-nvo.si/). Vse
morebitne potrebne dodatne vsebinske informacije (vprašanja) v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa
morajo biti zahtevane v pisni obliki na naslov: nvo.mpju@gov.si in sicer najkasneje
do 25. 9. 2012. Prijaviteljem, ki bodo vprašanja posredovali po navedenem datumu,
odgovori ne bodo posredovani. Odgovori na
pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnih straneh:
http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/javna_uprava/nevladne_organizacije/ in
http://www.ts-nvo.si/.
Prijaviteljem je v okviru tehnične pomoči
zagotovljena tudi pomoč pri pripravi projektnih predlogov.
Uradne ure tehničnega sekretariata za
NVO v času od objave razpisa do enega
tedna pred rokom za oddajo vloge so:
– torek, od 9. do 12. ure,
– sreda, od 12. do 15. ure,
– četrtek, od 9. do 12. ure.
V zadnjem tednu pred rokom za oddajo
vlog bodo uradne ure tehničnega sekretariata za NVO, vsak delovni dan od 9. do
15. ure.
Kontaktne osebe pri tehničnem sekretariatu za NVO so: Jasna Poženel in Janja Šrubar, e-naslov: ts@ipmit.si, tel. 01/300-98-07.
Prijavitelji se lahko naročijo tudi na brezplačno individualno/osebno svetovanje. Individualno svetovanje bo omogočeno prijaviteljem, ki bodo najkasneje do 21. 9. 2012,
na elektronski naslov: ts@ipmit.si posredovali osnutek izpolnjene vloge.
Z interesenti bo, po prejetju osnutka,
usklajen termin individualnega svetovanja.
Vrstni red svetovanj bo določen glede na
datum posredovanja osnutka izpolnjene
vloge, prednost pri individualnih svetovanjih
bodo imeli prijavitelji, ki se bodo udeležili
informativne delavnice.
V zvezi s prijavami na javni razpis bo organizirana predstavitvena delavnica. Datum,
kraj ter program delavnice bo objavljen na
spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in
javno upravo (http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/javna_uprava/nevladne_organizacije/) in spletnih straneh tehničnega
sekretariata za nevladne organizacije in socialne partnerje (http://www.ts-nvo.si/).
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
Ob-3991/12
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki
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jo v skladu z 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
zastopa dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: stanovanje št. 2,
v dvostanovanjski stavbi Raški dol 2, Maribor, ki predstavlja solastninski delež do 1/2
celote parc. 80/7 (stavbišče), 1/2 parc. 80/14
(pripadajoče zemljišče) ter zemljiške parc.
št. 80/12, 80/13, 80/15 in 80/16 do celote,
vse k.o. Krčevina.
Stanovanje št. 2 predstavlja drvarnico,
v izmeri 4,52 m2, hodnik, v izmeri 4,53 m2,
dnevna soba, v izmeri 13,03 m2, kuhinja z jedilnico 8,59 m2, spalnica, v izmeri
13,32 m2, otroška soba, v izmeri 9,52 m2,
kopalnica, v izmeri 3,36 m2 in ½ podstrešja,
v izmeri 7,87 m2.
Stanovanje je zasedeno. Najemnik
ima predkupno pravico.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 26.775,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku, je
bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, dne 25. 9. 2012,
z začetkom ob 10. uri.
7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10 % varščini od izklicne cene za nepremičnino,
za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
33111-7141998-20120000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
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bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
e. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin, plača kupec;
f. dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g. nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Masarykova ulica 16, Ljubljana, e-pošta:
ales.rajlic@gov.si.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Ob-4027/12
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, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju:
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09;
v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega
okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne
28. 12. 2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih
odjemalcih ter Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljub
ljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/P/2012/U01/02
Nepovratne finančne spodbude za
izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov
sončne energije, toplotnih črpalk in
drugih naprav za proizvodnjo toplote iz
obnovljivih virov energije
1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje izvedbe
ukrepov učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju
objektov ter pripravi tople sanitarne vode.
Predmet javnega razpisa je podelitev
nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte,
ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih na območju
Republike Slovenije, če gre za naslednje
namene:
– zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa
zrak/voda (v nadaljevanju: nameni A),
– vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda in
voda/voda (v nadaljevanju: nameni B),
– priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju:
nameni C).
Za projekt se šteje ena zaključena celota
posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in
funkcionalna povezanost.
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V skladu s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega
javnega razpisa izvaja po pravilih državnih
pomoči.
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom
o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne
s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan,
št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju:
metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo
na spremljanju porabe, ali katerakoli druga
metoda, ki je bila del potrjenega programa
za izvajanje tega javnega razpisa.
2. Pogoji za sofinanciranje projektov
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po
tem razpisu in ki spadajo med namene A,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Vrsta toplotne črpalke

Tip

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

priprava tople sanitarne vode

Zrak/voda

3,2

A15/W15-W45

SIST EN 255-3

3,0

A15

SIST EN 16147

Šteje, da oprema izpolnjuje navedene
pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html).
V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem
označiti izbrano opremo.
Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, tako, da prijavi
priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje
meritev po standardu SIST EN 255-3 ali
SIST EN 16147, ki mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč.
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po
tem razpisu in ki spadajo med namene B,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje oziroma druge pogoje, če je to tako pogojeno pri
posameznem načinu dokazovanja:
Vrsta toplotne črpalke

ogrevanje prostorov in priprava tople
sanitarne vode

Tip

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

Zrak/voda

3,4

A2/W35

SIST EN 14511

Voda/voda

5,2

W10/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda
(direktni uparjalnik)

4,6

E4/W35

SIST EN 14511

Šteje, da oprema izpolnjuje navedene
pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html).
V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem
označiti izbrano opremo.
Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema
izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da
prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo
neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za
izvajanje meritev po standardu SIST EN
14511 (∆T kondenzacije 5°C), in mora vse-
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bovati minimalno grelno število (COP) in
grelno moč.
Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema
izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da
prijavi priloži EUROVENT CERTIFIKAT in
izpis iz spletne strani www.eurovent-certification.com, ki mora vsebovati, označen
tip naprave katerega se prijavlja na razpis,
minimalno grelno število (COP) in grelno
moč naprave. Kadar vlagatelj dokazuje primernost opreme na način, opisan v tem
odstavku, mora črpalka tipa zrak/voda namesto pogojev, navedenih v tabeli v četrtem
odstavku, izpolnjevati naslednje pogoje:

Vrsta toplotne črpalke

Tip

ogrevanje prostorov in priprava tople
sanitarne vode

Zrak/voda

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN
4,0

A7/W35

SIST EN 14511 (2008)

3,7

A7/W35

SIST EN 14511 (2011)

(za druge tipe črpalk se uporablja razpredelnica iz četrtega odstavka te točke)
Vlagatelj lahko dokazuje primernost
opreme z nazivno grelno močjo nad 100
kW tudi z mnenjem Fakultete za strojništvo,
Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po
metodologiji dokazovanja primernosti ključne opreme toplotne črpalke. V laboratorij se
v preveritev pošlje zahtevano dokumentacijo (glej Prilogo I, ki je objavljena na spletni
strani sofinancerja).
Vlagatelj lahko dokazuje primernost
opreme z nazivno grelno močjo nad 100
kW tudi z mnenjem laboratorija po metodologiji izvedbe meritev izvedenega stanja.
V laboratorij se v preveritev za pridobitev
mnenja pošlje zahtevane rezultate meritev
(glej Prilogo II, ki je objavljena na spletni
strani sofinancerja). Mnenje je potrebno
sofinancerju predložiti najkasneje do 30. 8.
2013, vendar ne kasneje kot se predloži
zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev,
k vlogi pa mora obvezno priložiti elaborat
oziroma študijo prihrankov energije in emisij CO2 z izvedbo ukrepa izveden s strani
projektanta ali neodvisne inštitucije. Za pravočasno dostavo mnenja sofinancerju mora
poskrbeti vlagatelj. Vse stroške dokazovanja primernosti opreme bremenijo izključno
vlagatelja. V primeru, ko mnenje laboratorija
ne izkazuje primernosti opreme, vlagatelj ni
upravičen do finančne spodbude.
Za projekte, ki so predmet sofinanciranja
po tem razpisu in ki spadajo med namene C,
se mora dokazati primernost opreme:
Šteje, da oprema izpolnjuje navedene
pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html).
V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem
označiti izbrano opremo.
Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, tako, da prijavi
priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 12975-2
oziroma SIST EN 12976, in mora vsebovati
minimalno svetlo oziroma aperturno površino sprejemnika sončne energije.
3. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež
v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti
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začetno investicijo v tem razpisu obravnavane namene.
Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se
ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna
dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu
zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira
na trgu z drugimi osebami, zavezanci po
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08,
76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).
V primeru izvedbe projekta po modelu
pogodbenega znižanja stroškov za energijo
in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj lahko
tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih
pogojev:
– med partnerjema mora biti sklenjena
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za
dobo 10 let),
– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan
v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora
biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.
Partnerja v pogodbenem razmerju sta
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po
BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec
kotlovske ali druge naprave, in uporabnik
storitev. Za pogodbeno razmerje se štejejo
tudi koncesijska in druga podobna razmerja.
V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz
prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun
višine nepovratne finančne spodbude oziroma stopnje sofinanciranje, presoja glede na
status, položaj in velikost le-tega.
4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za namene, ki
so predmet tega javnega razpisa, znaša
500.000,00 EUR.
Višina subvencije za posamezen projekt
v okviru posameznega namena se določi
na podlagi v vlogi za dodelitev subvencije
prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje
sofinanciranja.
Omejitve sofinanciranja posameznih projektov:
– višina sofinanciranje ne sme presegati
30 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja
oziroma 50 % upravičenih stroškov projekta
za mala in mikro podjetja;
– v primeru pogodbeništva višina nepovratnih sredstev ne sme presegati 30 % vrednosti upravičenih stroškov projekta;
– najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati
najmanj 5.000 EUR.
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008,
objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.
Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen A:
– višina sofinanciranja ne sme presegati
200.000,00 EUR;
– višina sofinanciranja ne sme presegati
0,203 EUR nepovratnih sredstev za vsako
prihranjeno kWh energije.

Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen B:
– višina sofinanciranja ne sme presegati
300.000,00 EUR;
– višina sofinanciranja ne sme presegati:
za toplotne črpalke zrak/voda 0,252 EUR, za
toplotne črpalke zemlja/voda 0,317 EUR ter
za toplotne črpalke voda/voda 0,204 EUR
nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno
kWh energije.
Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen C:
– višina sofinanciranja ne sme presegati
300.000,00 EUR;
– višina sofinanciranja ne sme presegati
0,675 EUR nepovratnih sredstev za vsako
prihranjeno kWh energije.
Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene A, so: toplotna črpalka
zrak/voda, bojler za sanitarno vodo, električne instalacije, povezave distribucijskih
sistemov STV.
Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene B, so:
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak/voda: toplotna črpalka zrak/voda (zunanja in notranja enota),
hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material.
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja/voda: toplotna
črpalka zrak/voda, izdelava zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, geosonda, hranilnik
toplote, strojne in elektro instalacije, strojni
in elektro material.
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda/voda: toplotna
črpalka voda/voda, izdelava vrtine, potopna
črpalka, hranilnik toplote, strojne in elektro
instalacije, strojni in elektro material.
Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene C, so: sprejemniki sončne
energije, bojler za sanitarno vodo, strojna
vezava sprejemniki bojler, priključitev na distribucijski sistem in ostale instalacije.
Za upravičene stroške pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo
na izdelavo dokumentacije, za katero so
priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri
čemer izvedba (datum računa) ni starejša
od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge,
in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti
stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti
vseh upravičenih stroškov projekta.
Neupravičeni stroški pri vseh projektih so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev
upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso
navedeni kot upravičeni stroški ter davek
na dodano vrednost (razen za javni sektor)
in drugi davki.
Izdatki, ki bodo nastali po 31. 8. 2013
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Projekt se mora fizično in finančno zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila
za zahtevke, posredovane po tem datumu
niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin,
ki predstavljajo višjo silo.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 30. 10. 2013.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt za katerega se vlaga vloga za
dodelitev finančne spodbude, mora biti
skladen s predmetom javnega razpisa ter
določili javnega razpisa. Projekti morajo biti
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v skladu z Uredbo, Pravilnik o spodbujanju
URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
pridobijo pravico do finančne spodbude za
nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni projekti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta.
Projekt mora imeti zaključeno finančno
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa,
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/2007 s spremembami in dopolnitvami),
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja
veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če
delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo naziva projekta (svetovalne storitve),
naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh
za iste upravičene stroške,
– o skupnem znesku že prejete »de minimis« pomoči v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
– da investicije pred vložitvijo vloge ali
v primeru velikega podjetja pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.
Za vse navedbe v izjavah, velja, da lahko
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne spodbude
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do vračila.
Finančno spodbudo je mogoče dodeliti
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za
dodelitev finančne spodbude pred začetkom
izvajanja naložbe, kar pomeni, da investitor pred vložitvijo vloge še ne sme pričeti
z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih
del, ki so predmet finančne spodbude.
Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE. Kolikor želi veliko podjetje začeti izvajati investicijo pred izdajo sklepa in
podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki
pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja
investicije izdati potrdilo o izkazovanju spodbujevalnega učinka.
Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen
in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila
blaga in storitev, ki presegajo vrednost
20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj
3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni
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mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti
pisno obrazložitev.
Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu
finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.
Sredstev se ne podeli, če je investicijski
projekt za isti projekt, ki vsebuje elemente
državnih pomoči že sofinanciran iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev
iz tega naslova presega najvišje dovoljene
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila
s področja državnih pomoči.
Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do
30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma
posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme
ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo
javni sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja,
da bo projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne
izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico
do sofinanciranja.
Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj
dolžan sofinancerju povrniti nastalo škodo.
Projekt se mora zaključiti najkasneje do
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni,
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
6. Priprava in popolnost vlog
Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– Obrazec št. 1 – vloga,
– Prilogo št. 1 – fotokopija pooblastila ali
drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni
razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni
zastopnik),
– Prilogo št. 2 – fotokopija registracije
vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz
Ajpesa,
– Prilogo št. 3 – fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt v katerem so navedene
registrirane dejavnosti vlagatelja,
– Prilogo št. 4A – seznam Ekosklada
[glej drugi odstavek druge točke] ali certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije
[glej tretji odstavek druge točke] (velja samo
za namene A),
– Prilogo št. 4B – seznam Ekosklada
[glej peti odstavek druge točke] ali certifikati ali merilno poročilo [glej šesti odstavek druge točke] ali Eurovent certifikat [glej
sedmi odstavek druge točke] ali mnenje laboratorija [glej osmi odstavek druge točke]
ali elaborat oziroma študijo prihrankov [glej
deveti odstavek druge točke] (velja samo
za namene B),
– Prilogo št. 4C – seznam Ekosklada
[glej enajsti odstavek druge točke] ali certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije
[glej dvanajsti odstavek druge točke] (velja
samo za namene C),
– Prilogo št. 5 – sklenjena pogodba med
partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva),
– Prilogo št. 6 – izjava o doseganju prihrankov energije in emisij CO2 (glej točko 4),
– Prilogo št. 7 – izjava, da vlagatelj je
oziroma ni javni naročnik,
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– Prilogo št. 8 – vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo
izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega
20.000 EUR z navedbo izbora ustreznega
ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki),
– Izjavo, da je oziroma bo izvajalec izbran v skladu z pravili, ki urejajo javno naročanje (velja za osebe, ki so javni naročniki)
– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Prilogo št. 9 – zgoščenka, na kateri se
nahaja faksimile podpisane vloge in vseh
obrazcev ter prilog v pdf formatu.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce
in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni
strani http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na
podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju
obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan
oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu
ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil
in te razpisne dokumentacije, kar pomeni,
da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem
obrazcu.
Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom,
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku,
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod
v slovenskem jeziku.
Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo
biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa
podpisani ali parafirani.
V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj,
PETROLURE/P/2012/U01/02, Namen: A. /
B. / C./«.
Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje
do 30. 11. 2012.
7. Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) na sedežu sofinancerja,
in sicer najprej 12. 9. 2012 ob 8.30, nato
pa vsako naslednjo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe
sredstev.
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 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo
bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne
bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene,
bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za
odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi
za opiranje dopolnitev vlog.
8. Način izbire projektov za dodelitev
finančnih spodbud
Sofinancer bo sredstva dodeljeval po
vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler
niso razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za posamezen namen. Vlogam, ki
so prejete istočasno, vendar jim sredstev
ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva
dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške.
Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od
njega pooblaščena oseba bo popolnim
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na
podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima
vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga
pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljeni pogoji in merila za obravnavo
vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do
finančne spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice
do finančne spodbude, bodo morali v roku
8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude.
9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije.
Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi
listinami, ki izkazujejo nastanek celotne
obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev
zahtev za skladnost z upravičenimi nameni.
Zahtevku morajo biti priložena dokazila
o plačilu vseh obveznosti do svojih dobaviteljev iz naslova izvedbe projekta ter
poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga
1 k pogodbi), ki podaja bistvene podatke
o projektu. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu
v odobrenem deležu sofinanciranja.
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo:
– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca
s popisom del in materiala za celoten obseg projekta,
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje
alineje,
– končno poročilo,
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– fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije,
– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer
utemeljeno zahteva.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.
Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.
10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi
pravice do finančne spodbude je prejemnik
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.
Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih
financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si.
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje
šest delovnih dni pred končnim rokom za
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na
spletni strani: http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-4028/12
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, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju:
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09;
v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega
okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne
28. 12. 2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih
odjemalcih ter Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljub
ljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/P/2012/U02/02
Nepovratne finančne spodbude za
ukrep vgradnje energetsko učinkovitih
sistemov razsvetljave
1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je zmanjšanje rabe električne energije za potrebe razsvetljave v industriji, storitvenem sektorju in na področju
javne razsvetljave.
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so
usmerjeni v zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Repu-

blike Slovenije, če gre za sanacijo notranje
in zunanje razsvetljave ter prenovo sistemov
javne razsvetljave.
V skladu s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE se dodeljevanje finančnih
spodbud v okviru tega javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči.
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom
o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne
s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan,
št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju:
metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo
na spremljanju porabe, ali katerakoli druga
metoda, ki je bila del potrjenega programa
za izvajanje tega javnega razpisa. Uporaba
metod se nanaša na pripravo vloge in smiselno pri pripravi poročila o rezultatih obratovanj naprav, kolikor podatki o prihrankih
ne temeljijo na spremljanju porabe s standardnimi merilnimi enotami.
Delež prihrankov projekta na osnovi
redukcij oziroma regulacije se priznava le
v primeru, če se z izračunom v tehničnem
elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno
dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja
napajalne energije z zmanjšanjem moči in
skrajšanjem časa obratovanja.
2. Pogoji za sofinanciranje projektov
Vsi projekti, ki so predmet sofinanciranja, morajo izpolnjevati tehnične pogoje,
ki so predstavljeni v nadaljevanju. Projekt
mora zagotoviti vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk.
Glede minimalne energetske učinkovitosti
svetilk se upošteva Uredba Komisije (ES)
št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za
okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih
sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav,
visokointenzivnostih sijalk in predstikalnih
naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter
o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (Uradni list
L 076, 24/03/2009 str. 17–44). V primeru
uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo
se glede energetske učinkovitosti upošteva
Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009 z dne
18. 3. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi
z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu. Za
energetsko učinkovite izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo projekta, morajo biti upoštevane vse zahteve in uredbe evropskega
pravnega reda, ki se nanašajo na izvajanje
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov oziroma na
njeno prenovitev: Direktiva 2009/125/ES
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih
z energijo (prenovitev). Izvedba zunanje
razsvetljave mora biti v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in
109/107 in 62/10). Skladnost mora biti zagotovljena v času predaje in prevzema opreme
v uporabo oziroma ob zaključku izvedbe
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projekta (izjava o skladnosti opreme na dan
primopredaje je sestavni del primopredajnega zapisnika).
3. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Upravičenci za dodelitev finančne spodbude po tem razpisu so podjetja, ki imajo
sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v tem razpisu
obravnavane namene.
Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se
ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja
na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če
z opravljanjem te dejavnosti zavezanec
konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06,
90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09,
43/10 in 59/11).
V primeru izvedbe projekta po modelu
pogodbenega znižanja stroškov za energijo
in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj lahko
tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih
pogojev:
– med partnerjema mora biti sklenjena
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za
dobo 10 let),
– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan
v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora
biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.
Partnerja v pogodbenem razmerju sta
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po
BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec
kotlovske ali druge naprave, in uporabnik
storitev. Za pogodbeno razmerje se štejejo
tudi koncesijska in druga podobna razmerja.
V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz
prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun
višine finančne spodbude oziroma stopnje
sofinanciranje, presoja glede na status, položaj in velikost le-tega.
4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne
spodbude za namene, ki so predmet tega
javnega razpisa, znaša 800.000,00 EUR.
Višina finančne spodbude za posamezen
projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve
najvišje možne stopnje sofinanciranja.
Omejitve sofinanciranja posameznega
projekta:
– višina sofinanciranje ne sme presegati
30 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja
oziroma 50 % upravičenih stroškov projekta
za mala in mikro podjetja,
– v primeru pogodbeništva višina nepovratnih sredstev ne sme presegati 30 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
– najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati
najmanj 20.000,00 EUR.
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008,
objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.
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Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov:
– višina sofinanciranja ne sme presegati
600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako
letno prihranjeno MWh energije,
– višina sofinanciranja ne sme presegati
300.000,00 EUR.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru predmeta in namena javnega razpisa, in sicer za:
– nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk1,
– nabavo in vgradnjo varčnih svetil2 in
odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav3,
– rekonstrukcijo in predelavo pomožne
opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v dokumentaciji operacije izkaže,
da je zaradi spremembe svetilk zamenjava
pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave,
– nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter
opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave
oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave,
– stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave,
– stroški nabave in vgradnje nove opreme in spremljanje porabe električne energije
za razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme
za izvajanje energetskega knjigovodstva
razsvetljave.
Za upravičene stroške pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo
na izdelavo dokumentacije, za katero so
priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri
čemer izvedba (datum računa) ni starejša
od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge,
in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti
stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti
vseh upravičenih stroškov projekta.
Neupravičeni stroški so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji
od podanih omejitev upravičenih stroškov,
ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni
stroški ter davek na dodano vrednost (razen
za javni sektor) in drugi davki.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt za katerega se vlaga vloga za
dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti
v skladu z Uredbo, Pravilnik o spodbujanju
URE in OVE ter drugi veljavno zakonodajo.
Za projekt mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe vlagatelja podpisana Dokumentacija projekta (DP), ki mora
vključevati vse ključne prvine, potrebne za
odločanje o projektu in zagotavljanje spremljanja učinkov projekta. V DP mora biti
jasno in nedvoumno razvidno, da gre za
upravičen predmet in namen po tem razpisu ter da projekt izpolnjuje vse pogoje, ki
so zahtevani.
1
Svetilka je naprava, ki prižgana oddaja
svetlobo. Svetilke so obešene, ali pritrjene na
strop ali steno in rabijo za namestitev vira ovojni okov ali natični spoj ter nosijo senčnik za
zakrivanje samega vira.
2
Izraz svetilo uporabljamo za poimenovanje različnih virov svetlobe npr. žarnica, sijalka.
Sijalka je svetlobni vir, kjer svetloba nastaja na
osnovi razelektrenja v plinu.
3
Šteje izvedba v kompletu ali npr. vgradnja
kompaktnih fluorescenčnih sijalk.
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V primeru javne razsvetljave se rešitve, ki so pripravljene za posamezni(e)
referenčni(e) odsek(e), za katere(ga) so
natančno opredeljene vse karakteristične
vrste svetilk, v primerih tipično enakih svetlobnih izboljšav odsekov pod nadzorom
projektanta lahko prenesejo na druge podobne odseke prenove javne razsvetljave.
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
pridobijo pravico do finančne spodbude
za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni
zgoraj navedeni projekti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno
trajanje; določen začetek in konec, rok za
izvedbo projekta.
Projekt mora imeti zaključeno finančno
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino
javnega razpisa,
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list
RS, št. 126/07 s spremembami in dopolnitvami),
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh
postopkih izvajanja svetovalne storitve ali
če delež sofinanciranja investicije preseže
maksimalno dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih
sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh
za iste upravičene stroške,
– o skupnem znesku že prejete »de minimis« pomoči v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
– da investicije pred vložitvijo vloge ni
začel izvajati.
Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje
mora predložiti tudi naslednjo podpisano
izjavo:
– da investicije pred izdajo potrdila
o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.
Za vse navedbe v izjavah, velja, da
lahko sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju
ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne
spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do vračila.
Finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo
za dodelitev finančne spodbude pred začetkom izvajanja naložbe, kar pomeni, da
investitor pred vložitvijo vloge še ne sme
pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških
in drugih del, ki so predmet finančne spodbude.
Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE. Kolikor želi veliko podjetje začeti izvajati investicijo pred izdajo sklepa in
podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki
pregleduje vloge, pred začetkom izvaja-

nja investicije izdati potrdilo o izkazovanju
spodbujevalnega učinka.
Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen
in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila
blaga in storitev, ki presegajo vrednost
20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj
3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni
mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti
pisno obrazložitev.
Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude
se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene
opreme oziroma naprav.
Sredstev se ne podeli, če je investicijski
projekt za isti projekt, ki vsebuje elemente
državnih pomoči že sofinanciran iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev
iz tega naslova presega najvišje dovoljene
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila
s področja državnih pomoči.
Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do
30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma
posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme
ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo
javni sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja,
da bo projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne
izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico
do sofinanciranja.
Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj
dolžan sofinancerju povrniti nastalo škodo.
Projekt se mora zaključiti najkasneje do
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni,
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
6. Merila za izbiro projektov
Ocenjujejo se le projekti, ki izponjujejo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo
dveh meril.
Prvo merilo za izbor je učinkovitost
investicije oziroma projekta v pogledu letnih prihrankov energije (iz naslova projekta) oziroma letnega zmanjšanja
porabe električne energije glede na celotne stroške projekta M1. Delež prihrankov na osnovi redukcij oziroma regulacije PETROLURE/P/2012/U02/02 se lahko
priznava, če se z izračunom v tehničnem
elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno
dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja
napajalne energije z zmanjšanjem moči in
skrajšanjem časa obratovanja.
M1 = Učinkovitost investicije/projekta
[kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe
električne energije / celotni stroški projekta
Učinkovitost investicije/projekta Št. točk
[kWh/leto/EUR]
≥ 10

60

≥ 5 ˂ 10

40

≥2˂5

30

≥1˂2

10
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Drugo merilo M2 je ocena, podana v številu točk po izrazu spodaj, in sicer na osnovi
povprečno predvidenih stroškov za vzdrževanje v primerjavi s predvidenimi stroški za
električno energijo in vzdrževanjev istem obdobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer
se upošteva pozitivna ocena, M2 ≥ 0.
M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški
vzdrževanja razsvetljave / skupaj stroški
električne energije in vzdrževanja razsvetljave) * 100
Vloga mora doseči minimalen seštevek točk po obeh kriterijih M=M1 + M2 ≥
30,00 točk, drugače se zavrne.
7. Priprava in popolnost vlog
Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– Obrazec št. 1 – Vloga,
– Prilogo št. 1 – fotokopija pooblastila ali
drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni
razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni
zastopnik),
– Prilogo št. 2 – fotokopija registracije
vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz
Ajpesa,
– Prilogo št. 3 – fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt v katerem so navedene
registrirane dejavnosti vlagatelja,
– Prilogo št. 4 – sklenjena pogodba med
partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva),
– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Prilogo št. 5 – izjava da vlagatelj je
oziroma ni javni naročnik,
– Prilogo št. 6 – vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo
izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega
20.000 EUR z navedbo izbora ustreznega
ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki),
– Prilogo št. 7 – Izjava, da je oziroma bo
izvajalec izbran v skladu z pravili, ki urejajo
javno naročanje (velja za osebe, ki so javni
naročniki),
– Prilogo št. 8 – zgoščenka, na kateri se
nahaja faksimile podpisane vloge in vseh
obrazcev ter prilog v pdf formatu.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce
in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni
strani http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. mora
pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev
upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma
izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati
zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora
besedilo obrazca vsebinsko in pomensko
ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.
Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom,
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku,
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod
v slovenskem jeziku.

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo
biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa
podpisani ali parafirani.
V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj,
Javni razpis PETROLURE/P/2012/U02/02«.
Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje
do 30. 11. 2012.
8. Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) na sedežu sofinancerja,
in sicer najprej 12. 9. 2012 ob 8.30, nato pa
vsako delovno sredo do objave zaključka
javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
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 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne,
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih
projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za
opiranje dopolnitev vlog.
9. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud
Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso
razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena
za posamezen ukrep. Vlogam, ki so prejete
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške.
Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od
njega pooblaščena oseba bo popolnim
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na
podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima
vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga
pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljeni pogoji in merila za obravnavo
vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji,
ki jim je bila dodeljena pravica do finančne
spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice
do finančne spodbude, bodo morali v roku
8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo,
da so umaknili vlogo za pridobitev finančne
spodbude.
10. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podla-
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gi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer
po predložitvi ustrezne dokumentacije.
Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje,
s priloženimi originalnimi računi oziroma
drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov
mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za
skladnost z upravičenimi nameni.
Zahtevku morajo biti priložena dokazila
o plačilu vseh obveznosti do svojih dobaviteljev iz naslova izvedbe projekta ter poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 k pogodbi), ki podaja bistvene podatke o projektu. Višina sofinanciranja je določena z višino
v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov,
ki se povrnejo upravičencu v odobrenem
deležu sofinanciranja.
Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku
projekta, ki vključujejo:
– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca
s popisom del in materiala za celoten obseg projekta,
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje in
– fotografije izvedenega stanja (tipični
elementi) ter končno poročilo izvedenega
namena s predvidenimi prihranki energije,
– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer
utemeljeno zahteva.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.
Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.
11. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo finančne spodbude ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi
pravice do finančne spodbude je prejemnik
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.
Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih
financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si.
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje
šest delovnih dni pred končnim rokom za
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na
spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-4029/12
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, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov
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energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE in OVE),
odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12.
2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje
prihrankov energije pri končnih odjemalcih,
sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X)
– Spodbujanje učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije – regionalna
pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/JP/2012/U06
Nepovratne finančne spodbude
za vgradnjo energetsko učinkovitih
elektromotornih sistemov
1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje izvedbe
ukrepov učinkovite rabe energije in/ali vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih
sistemov.
V skladu s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega
javnega razpisa izvaja:
– po pravilih za dodeljevanje subvencij,
kadar se finančne spodbude podeljujejo
osebam, ki predstavljajo javni sektor,
– po pravilih za podeljevanje državnih
pomoči, kadar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki predstavljajo podjetja in
nevladni sektor.
Predmet javnega razpisa je podelitev
nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki
so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih na območju
Republike Slovenije, če gre za naslednje
namene:
– vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih sistemov- frekvenčnih pretvornikov (krmilnikov), energetsko učinkovitih
elektromotorjev.
Definicija namena
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po
tem razpisu in ki spadajo med namene, so
elektromotorni sistemi tipičnih aplikacij za
črpalke in ventilatorje kjer se uvaja nadgradnja s frekvenčnimi pretvorniki ter po potrebi
tudi zamenjava samega motorja, ker je potrebno tak sistem oziroma sklop obravnavati celovito, saj je učinkovitost prigradnje
frekvenčnega pretvornika odvisna tudi od
ustreznosti same elektromotorja in samega
načina (dinamike) obratovanja celotnega
pogonskega sistema.
Učinke izvedbe namena se predvidi na
osnovi analize delovanja v obliki tehničnega
elaborata, kjer se upošteva računske in/ali
normirane vrednosti faktorjev prihrankov
glede na vrsto aplikacije in sektor, ki mu
prijavitelj pripada. Prihranek končne energije se določi na podlagi Priloge IV Direktive
2006/32/ES.
Projekti v namenu so lahko sledeči:
1. vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES)
št. 640/2009);
2. vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone;
3. vgradnja črpalk, ki morajo biti opremljene s pogonom standardnega EU razre-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
da IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo
oziroma ki imajo indeks energetske učinkovitosti (EEI) (največ 0,23), ki se izračuna
v skladu s točko 2 Priloge II Uredbe Komisije
(ES) št. 641/2009;
4. vgradnja ventilatorjev, ki morajo biti
opremljeni s pogonom standardnega EU
razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo;
5. vgradnja kompresorjev za pripravo
komprimiranega zraka, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda
IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali
mehkim zagonom,6. vgradnja drugih kompresorjev, vendar ne celotnih hladilnih in
klimatskih naprav, ki morajo biti opremljeni
s pogonom standardnega EU razreda IE3
oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom;
6. vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES)
št. 640/2009) ter vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na
obstoječe elektromotorne naprave/pogone
v transportnih sistemih.
Zagotovi se vgradnja sodobnih varčnih
naprav, izdelanih v skladu s sodobnimi standardi in glede minimalne energetske učinkovitosti elektromotorjev ter samostojnih in
vgrajenih obtočnih črpalk v skladu z Uredbama Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22.
Julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2005/32/ES (UL L 191,
22. 7. 2005) v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev ter
št. 641/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko
primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in črpalk namenjenih vgradnji v izdelke.
Za projekt se smatra ena zaključena
celota posameznega ukrepa, pri čemer se
upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.
2. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:
– javni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo samoupravne lokalne
skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ
sprejet lokalni energetski koncept,
– nevladni sektor, ki ga v skladu s tem
razpisom predstavljajo javni skladi, javne
agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti,
če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE.
– podjetja/industrija, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede
na pravni status, organizacijo ali lastništvo,
ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali
če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec
konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07,
56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in
59/11).
V primeru izvedbe projekta po modelu
pogodbenega znižanja stroškov za energijo
in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj v okviru
pravil tega javnega razpisa, ki veljajo za
podjetja, lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

– partnerja v pogodbenem razmerju sta
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen
v primeru koncesijskega razmerja po BTO
(build-transfer-operate) modelu tudi najemnik, in obratovalec, in uporabnik storitev,
ob tem se za pogodbeno razmerje štejejo
tudi koncesijska in druga podobna razmerja,
– med partnerjema mora biti sklenjena
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za
dobo 10 let),
– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan
v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora
biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.
V primeru, da je vlagatelj za pridobitev
sredstev pogodbenik iz prejšnjega odstavka
te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun višine finančne
spodbude oziroma stopnje sofinanciranje,
presoja glede na status, položaj in velikost
pogodbenika.
3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost
opreme.
Merilo za doseganje prihranka:
Prihranek končne energije mora biti večji
ali enak 8 % na leto pri električni energiji.
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom
o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne
s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan,
št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju:
metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo
na spremljanju porabe, ali katerakoli druga
metoda, ki je bila del potrjenega programa
za izvajanje tega javnega razpisa.
4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne
spodbude za namene, ki so predmet tega
javnega razpisa, znaša 250.000,00 EUR.
Višina finančne spodbude za posamezen
projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve
najvišje možne stopnje sofinanciranja.
Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:
– presegati 30 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik;
– presegati 40 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta za srednja podjetja;
– presegati 50 % upravičenih stroškov
projekta za mala in mikro podjetja ter javni
sektor;
– presegati 150.000,00 EUR;
– biti nižja od 2.000 EUR
– višina sofinanciranja ne sme presegati
0,300 EUR finančne spodbude za vsako
prihranjeno kWh energije.
Nevladni sektor je upravičen do enake
intenzivnosti sofinanciranja kot podjetja.
Pri določanju velikosti podjetja (velja tudi za nevladni sektor) se upoštevajo
določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.
Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene, so:
– pripravo projektne – tehnične dokumentacije (do 10 % skupne vrednosti ukrepa),
– nabavo opreme za namene, opisane
v točki 1,
– montaža/inštaliranje in zagon sistemov,
– svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme iz
točke 1.
Neupravičeni stroški pri vseh projektih so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev
upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso
navedeni kot upravičeni stroški ter davek
na dodano vrednost (razen za javni sektor)
in drugi davki.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude mora biti skladen
s predmetom javnega razpisa ter določili
javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu
z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in
OVE ter drugo veljavno zakonodajo.
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
pridobijo pravico do finančne spodbude za
nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni projekti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta.
Projekt mora imeti zaključeno finančno
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja
veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če
delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo naziva projekta (svetovalne storitve),
naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh
za iste upravičene stroške,
– da investicije pred vložitvijo vloge ni
začel izvajati.
Vlagatelj, ki predstavlja podjetje,
mora predložiti tudi naslednjo podpisano
izjavo:
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/07 s spremembami in dopolnitvami).
Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje
mora predložiti tudi naslednjo podpisano
izjavo:
– da investicije pred izdajo potrdila
o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.
Za vse navedbe v izjavah, velja, da lahko
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahte-

va vrnitev že izplačanih finančne spodbude
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do vračila.
Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen
in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila
blaga in storitev, ki presegajo vrednost
20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj
3 konkurenčne ponudbe; v primeru, da treh
ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev.
Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude
se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene
opreme oziroma naprav.
Finančno spodbudo je mogoče dodeliti
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za
dodelitev finančne spodbude pred začetkom
izvajanja naložbe, kar pomeni, da investitor pred vložitvijo vloge še ne sme pričeti
z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih
del, ki so predmet finančne spodbude.
Sredstev se ne podeli, če je investicijski
projekt za isti projekt, ki vsebuje elemente
državnih pomoči že sofinanciran iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev
iz tega naslova presega najvišje dovoljene
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila
s področja državnih pomoči.
Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE.
Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do
30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma
posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme
ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo
javni sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja,
da bo projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne
izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico
do sofinanciranja.
Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj
dolžan sofinancerju povrniti nastalo škodo.
Projekt se mora zaključiti najkasneje do
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni,
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
6. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– Obrazec št. 1 – vloga;
– fotokopija pooblastila ali drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni razpis (če podpisnik ni
zakoniti/statutarni zastopnik;
– odlok ali sklep o sprejemu lokalnega
energetskega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne skupnosti);
– fotokopija registracije vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz Ajpesa,
– fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt
v katerem so navedene registrirane dejavnosti vlagatelja,
– sklenjena pogodba med partnerjema
(zgolj v primeru pogodbeništva);
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– izjava, da vlagatelj je oziroma ni javni
naročnik;
– vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako
izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji
izvajalci, če storitev presega 20.000 EUR
z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali
obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni
naročniki);
– izjava, da izvajalec je oziroma bo izbran v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje (velja zgolj za javne naročnike);
– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter
prilog v pdf formatu;
– izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki se jih
bo dokazovalo s tehničnim opisom uvedenih
ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme;
– izjava o doseganju prihrankov energije
in emisij CO2.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce
in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni
strani, www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte:
linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj mora pri
pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov
posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika),
mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam
sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo
obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati
besedilu na predpisanem obrazcu.
Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom,
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku,
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod
v slovenskem jeziku.
Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo
biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa
podpisani ali parafirani.
V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.
V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za
več projektov, mora za vsak projekt vložiti
samostojno vlogo.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj,
javni razpis PETROLURE/JP/2012/U06, Kategorija vlagatelja: podjetje / javni sektor /
nevladni sektor«.
Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje
do 30. 11. 2012.
7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo
popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 12. 9. 2012 ob 8.30, nato vsako
naslednjo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
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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 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne,
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih
namenov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za
opiranje dopolnitev vlog.
8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud
Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge, pri čemer
se vrstni red za vlagatelje, ki predstavljajo
javni ter nevladni sektor in vlagatelje, ki predstavljajo podjetja, vodi ločeno. Vlagateljem se
sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena
vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti
v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih
glede na upravičene stroške.
Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od
njega pooblaščena oseba, bo popolnim
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na
podlagi komisije. Zoper sklep ima vlagatelj
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni
pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila
dodeljena pravica do finančne spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice
do finančne spodbude, bodo morali v roku
8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo,
da so umaknili vlogo za pridobitev finančne
spodbude.
9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za namene, izvedene
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer
po predložitvi ustrezne dokumentacije.
Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku
projekta, ki vključujejo:
– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca
s popisom del in materiala za celoten obseg projekta,
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje,
– končno poročilo,
– fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega namena s predvidenimi prihranki energije,
– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer
utemeljeno zahteva.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.
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Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.
10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi
pravice do finančne spodbude je prejemnik
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.
Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih
financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si.
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje
šest delovnih dni pred končnim rokom za
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na
spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-4030/12
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, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju:
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09;
v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4
z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme državnih pomoči
SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije – regionalna pomoč ter Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07in
61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/JP/2012/U03
Nepovratne finančne spodbude
za izvedbo ukrepa sistemi
za izkoriščanje odpadne toplote
v javnem in storitvenem sektorju
ter industriji
1. Namen in predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki
so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih na območju
Republike Slovenije, če gre za naslednje
upravičene namene:
1. Sistemi za izkoriščanje odpadne
toplote v javnem in storitvenem sektorju ter
industriji (v nadaljevanju namen 1),

2. Sistemi za izkoriščanje odpadne
toplote dimnih plinov v industriji (v nadaljevanju namen 2),
3. Sistemi za optimizacijo rabe hladu
v javnem in storitvenem sektorju ter industriji
(v nadaljevanju namen 3).
Za projekt se šteje ena zaključena celota
posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in
funkcionalna povezanost.
V skladu s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega
javnega razpisa izvaja:
– po pravilih za dodeljevanje subvencij,
kadar se finančne spodbude podeljujejo
osebam, ki predstavljajo javni sektor,
– po pravilih za podeljevanje državnih
pomoči, kadar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki predstavljajo podjetja in
nevladni sektor.
2. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:
– javni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo samoupravne lokalne
skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ
sprejet lokalni energetski koncept,
– nevladni sektor, ki ga v skladu s tem
razpisom predstavljajo javni skladi, javne
agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti,
če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE,
– podjetja, ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik
posameznik, pravna oseba ne glede na
pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki
se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali
če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec
konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07,
56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in
59/11).
V primeru izvedbe projekta po modelu
pogodbenega znižanja stroškov za energijo
in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj v okviru
pravil tega javnega razpisa, ki veljajo za
podjetja, lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– partnerja v pogodbenem razmerju sta
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen
v primeru koncesijskega razmerja po BTO
modelu tudi najemnik, in obratovalec naprave, ter uporabnik storitev, ob tem se za pogodbeno razmerje štejejo tudi koncesijska in
druga podobna razmerja,
– med partnerjema mora biti sklenjena
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za
dobo 10 let),
– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan
v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora
biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.
V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz
prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun
višine finančne spodbude oziroma stopnje
sofinanciranje, presoja glede na status, položaj in velikost le-tega.
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3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Projekt mora biti pripravljen v skladu
z Dokumentacijo projekta (DP), ki je opredeljena v dokumentu Obrazec št. 1 – Vloga.
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom
o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 4/2010), Metod za izračun prihrankov
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne
s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan,
št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS). Za namene, kjer zgoraj navedeni normativi niso opredeljeni, se prihranki
energije določijo z meritvami, ki temeljijo na
spremljanju porabe energije s standardnimi
merilnimi enotami ali druga ustrezna metoda, ki jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži vlagatelj ob prijavi. Sofinancer bo ob
izdaji sklepa izdal soglasje na predlagano
metodo oziroma bo v primeru, ko predlagana metoda ne bo dovolj jasna ali ustrezna,
zahteval dopolnitve ali jo zavrgel. V primeru, da bo metoda zavržena, bo zahtevek
vlagatelja za podelitev finančnih sredstev
zavrnjen.
Program dela, izvedba ukrepa in končno poročilo o izvedenem ukrepu morajo biti
v skladu z predhodno navedenimi normativi
ter v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo s področja gradbeništva, PURES 2010
ter Tehnično smernico TSG – 1 – 004:2010
UČINKOVITA RABA ENERGIJE, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v Ljub
ljani, dne 22. 6. 2012.
Namen 1:
Prihranek energije zaradi vgradnje prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote se določi z ustrezno metodo, ki
jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži
vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi:

PKEizk. odpadne toplote :
A:
h
β
t
c
ρ
∆T

η

prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi izkoriščanja
odpadne toplote v prezračevalnih sistemih (rekuperacija)
površina objekta [m2], na katerega se nanaša centralni
prezračevalni sistem
višina [m] prostorov (od tal do stropa) – normirana vrednost 2,5
m
stopnja izmenjave zraka [h-1] normirana vrednost 0,5 h-1
Čas delovanja [h] prezračevalnega sistema v ogrevalni sezoni
– normirana vrednost 3.000 h
specifična toplota zraka [kJkg-1K-1]
gostota zraka (1,2 kgm-3)
Razlika med temperaturo zraka v prostoru in povprečno
temperaturo zunanjega zraka v času ogrevalne sezone –
normirana verdnost (22-4) = 18 K
stopnja rekuperacija – normiran vrednost 0,7

Namen 2:
Prihranek energije zaradi vgradnje sistema z rekuperacijo odpadne toplote di-
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mnih plinov se določi z ustrezno metodo, ki
jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži
vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi:

PKEizk. odpadne toplote = 4,9 · P
PKEizk. odpadne toplote:
P:

prihranek končne energije [MWh/leto] v industriji zaradi
izkoriščanja odpadne toplote v obstoječih sistemih
(rekuperacija)
Priključna moč prenosnika odpadne toplote [kW], katerega
se vgrajuje v obstoječi sistem

Namen 3:
Prihranek energije zaradi vgradnje sistema za optimizacijo rabe hladu se določi z meritvami, ki temeljijo na spremljanju
porabe energije s standardnimi merilnimi
enotami ali z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži vlagatelj
ob prijavi.
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost
opreme.
Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja poročilo v obliki in obsegu,
kot ga zahteva dokumentacija za določanje
višine prihrankov.
4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne
spodbude za projekte, ki so predmet tega
javnega razpisa, znaša 216.950,40 EUR.
Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi
za dodelitev finančne spodbude prijavljenih
upravičenih stroškov ter z upoštevanjem
omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja.
Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:
– presegati 30 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik,
– presegati 40 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta za srednja podjetja,
– presegati 50 % upravičenih stroškov
projekta za mala in mikro podjetja ter javni
in nevladni sektor,
– presegati 900,00 EUR nepovratnih
sredstev za vsako letno prihranjeno MWh
energije za namen 1 in 2,
– presegati 130,00 EUR nepovratnih
sredstev za vsako letno prihranjeno MWh
energije za namen 3,
– presegati 100.000,00 EUR.
Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati
najmanj 10.000,00 EUR.
Nevladni sektor je upravičen do enake
intenzivnosti sofinanciranja kot podjetja.
Pri določanju velikosti podjetja (velja tudi za nevladni sektor) se upoštevajo
določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.
Upravičeni stroški za namen 1 in 2 so:
– nabava in vgradnja naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem
toplote odpadnega zraka,
– nabava in vgradnja sistema za distribucijo in prenos zraka z elementi za vpihavanje in odsesovanje ter krmilnimi elementi,
– nabava in vgradnja sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.

Upravičeni stroški za namen 3 so:
– nabava in vgradnja hladilnih vitrin na
obstoječe hladilne naprave v večjih prodajalnah z živilskim blagom.
Za upravičene stroške pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo
na izdelavo dokumentacije, za katero so
priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri
čemer izvedba (datum računa) ni starejša
od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge,
in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti
stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti
vseh upravičenih stroškov projekta. Pri velikih podjetjih se sofinanciranje teh stroškov
podeljuje po pravilih 'de minimis'.
Neupravičeni stroški so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji
od podanih omejitev upravičenih stroškov,
ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni
stroški ter davek na dodano vrednost (razen
za javni sektor) in drugi davki.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt za katerega se vlaga vloga za
dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti
v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
pridobijo pravico do finančne spodbude za
nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni projekti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta.
Projekt mora imeti zaključeno finančno
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja
veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če
delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo naziva projekta (svetovalne storitve),
naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh
za iste upravičene stroške,
– da investicije pred vložitvijo vloge ni
začel izvajati.
Vlagatelj, ki predstavlja podjetje,
mora predložiti tudi naslednjo podpisano
izjavo:
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list
RS, št. 126/07 s spremembami in dopolnitvami).
Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje
mora predložiti tudi naslednjo podpisano
izjavo:
– da investicije pred izdajo potrdila
o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.
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Za vse navedbe v izjavah, velja, da lahko
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne spodbude
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do vračila.
Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen
in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila
blaga in storitev, ki presegajo vrednost
20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj
3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni
mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti
pisno obrazložitev.
Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude
se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene
opreme oziroma naprav.
Finančno spodbudo je mogoče dodeliti
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za
dodelitev finančne spodbude pred začetkom
izvajanja naložbe, kar pomeni, da investitor pred vložitvijo vloge še ne sme pričeti
z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih
del, ki so predmet finančne spodbude.
Sredstev se ne podeli, če je investicijski
projekt za isti projekt, ki vsebuje elemente
državnih pomoči že sofinanciran iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev
iz tega naslova presega najvišje dovoljene
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila
s področja državnih pomoči.
Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE. Kolikor želi veliko podjetje začeti izvajati investicijo pred izdajo sklepa in
podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki
pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja
investicije izdati potrdilo o izkazovanju spodbujevalnega učinka.
Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do
30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma
posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme
ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo
javni sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja,
da bo projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne
izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico
do sofinanciranja.
Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj
dolžan sofinancerju povrniti nastalo škodo.
Projekt se mora zaključiti najkasneje do
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni,
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
6. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– Obrazec št. 1 – Vloga,
– Prilogo št. 1 – fotokopija pooblastila ali
drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni
razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni
zastopnik),

– Prilogo št. 2 – odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta (velja
samo za samoupravne lokalne skupnosti),
– Prilogo št. 3 – fotokopija registracije
vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz
Ajpesa,
– Prilogo št. 4 – fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt v katerem so navedene
registrirane dejavnosti vlagatelja,
– Priloga št. 5 – sklenjena pogodba med
partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva),
– Priloga št. 6 – izjava vlagatelja, da je
oziroma ni javni naročnik,
– Prilogo št. 7 – vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo
izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega
20.000 EUR z navedbo izbora ustreznega
ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki),
– Prilogo št. 8 – Izjava vlagatelja, da je
oziroma bo izvajalec izbran v skladu z pravili, ki urejajo javno naročanje (velja za osebe,
ki so javni naročniki),
– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Prilogo št. 9 – zgoščenka, na kateri se
nahaja faksimile podpisane vloge in vseh
obrazcev ter prilog v pdf formatu.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce
in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani, www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na
podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju
obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan
oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu
ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil
in te razpisne dokumentacije, kar pomeni,
da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem
obrazcu.
Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom,
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku,
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod
v slovenskem jeziku.
Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo
biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa
podpisani ali parafirani.
V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.
V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za
več projektov, mora za vsak projekt vložiti
samostojno vlogo.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj,
javni razpis PETROLURE/JP/2012/U03, Kategorija vlagatelja: podjetje / javni sektor /
nevladni sektor«.
Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva obja-

Št.

67 / 31. 8. 2012 /

Stran

1985

ve v Uradnem listu RS dalje in najkasneje
do 30. 11. 2012.
7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo
popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 12. 9. 2012 ob 8.30, nato vsako
delovno sredo do objave zaključka javnega
razpisa zaradi porabe sredstev.
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 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne,
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih
projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za
opiranje dopolnitev vlog.
8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud
Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške.
Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od
njega pooblaščena oseba, bo popolnim
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na
podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima
vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga
pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljeni pogoji in merila za obravnavo
vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji,
ki jim je bila dodeljena pravica do finančne
spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice
do finančne spodbude, bodo morali v roku
8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo,
da so umaknili vlogo za pridobitev finančne
spodbude.
9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer
po predložitvi ustrezne dokumentacije.
Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku
projekta, ki vključujejo:
– zahtevek za sofinanciranje;
– seznam preverjenih računov;
– izstavljeni originalni račun izvajalca
s popisom del in materiala za celoten obseg projekta;
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
– končno poročilo;
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– fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije;
– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer
utemeljeno zahteva.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.
Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.
10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi
pravice do finančne spodbude je prejemnik
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.
Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih
financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si.
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje
šest delovnih dni pred končnim rokom za
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na
spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-4031/12
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, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju:
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09;
v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4
z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme državnih pomoči
SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije – regionalna pomoč ter Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/JP/2012/U08
Nepovratne finančne spodbude za
izvedbo ukrepa Učinkovita posodobitev
sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje,
vključno s toplotnimi postajami v
javnem in storitvenem sektorju
1. Namen in predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte,
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ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednji
upravičen namen:
– učinkovita posodobitev sistemov za
ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami.
Za projekt se šteje ena zaključena celota
posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in
funkcionalna povezanost.
V skladu s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega
javnega razpisa izvaja:
– po pravilih za dodeljevanje subvencij,
kadar se finančne spodbude podeljujejo
osebam, ki predstavljajo javni sektor,
– po pravilih za podeljevanje državnih
pomoči, kadar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki predstavljajo podjetja in
nevladni sektor.
2. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:
– javni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo samoupravne lokalne
skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ
sprejet lokalni energetski koncept,
– nevladni sektor, ki ga v skladu s tem
razpisom predstavljajo javni skladi, javne
agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti,
če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE,
– podjetja, ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik
posameznik, pravna oseba ne glede na
pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki
se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali
če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec
konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07,
56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in
59/11).
V primeru izvedbe projekta po modelu
pogodbenega znižanja stroškov za energijo
in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj v okviru
pravil tega javnega razpisa, ki veljajo za
podjetja, lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– partnerja v pogodbenem razmerju sta
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen
v primeru koncesijskega razmerja po BTO
modelu tudi najemnik, in obratovalec naprave, ter uporabnik storitev, ob tem se za pogodbeno razmerje štejejo tudi koncesijska in
druga podobna razmerja,
– med partnerjema mora biti sklenjena
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za
dobo 10 let),
– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan
v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora
biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.
V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz
prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun
višine finančne spodbude oziroma stopnje
sofinanciranje, presoja glede na status, položaj in velikost le-tega.
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3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Projekt mora biti pripravljen v skladu
z dokumentom, Obrazec št. 1 – Vloga, ki
je obvezna priloga vloge predmetnega javnega razpisa.
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s prilogo Metodologija za izračun prihrankov energije pri
izvajanju ukrepov sanacije toplotne postaje
(v nadaljevanju: metodologija).
Izvedba ukrepa in končno poročilo o izvedenem ukrepu morajo biti v skladu s predhodno navedenimi normativi ter v skladu
z obstoječo veljavno zakonodajo s področja
gradbeništva, PURES 2010 ter Tehnično
smernico TSG – 1 – 004:2010 UČINKOVITA RABA ENERGIJE, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani, dne
22. 6. 2012.
Prihranek energije zaradi učinkovite posodobitve sistemov za ogrevanje oziroma
hlajenje, vključno s toplotnimi postajami določimo kot sledi:
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moč toplotne postaje [kW]
obratovalni čas [h] toplotne postaje v kurilni sezoni
(preračunan na obratovanje pri nazivni moči); normirana
vrednost je 1.500 ur/leto (določeno po smernicah VDI 2067;
VDI – Verein Deutscher Ingenieure)
povprečni izkoristek sistema ogrevanja v stavbi – normirana
vrednost: za daljinsko ogrevanje je vrednost 1,0
faktor (normirani) prihranka glede na vrsto rekonstruirane
toplotne postaje, Tabela 1:

Tabela 1: Vrednosti k-faktorja za različne vrste toplotne postaje





Vrsta ukrepa

k - faktor

Rekonstrukcija toplotne postaje
za ogrevanje

0,15

Rekonstrukcija toplotne postaje
za pripravo sanitarne tople vode

0,25


Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost
opreme ter s predložitvijo pisnega soglasja
distributerja toplote.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo nove individualne
toplotne postaje (TP), pri čemer pride do
zamenjave zastarele in neučinkovite toplotne postaje. Poleg zamenjave TP se lahko
istočasno izvede tudi druge ukrepe učinkovite rabe energije kot je vgradnja balansirnih ventilov oziroma uravnoteženje dvižnih
vodov, namestitev termostatskih ventilov in
zamenjava črpalk s frekvenčnimi črpalkami.
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TP za ogrevanje morajo imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevne vode
glede na zunanjo temperaturo ter možnostjo nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila.
Z izvedbo optimiziranja ogrevalne krivulje in
nastavitev regulacijskega ventila se doseže
manjša porabe energije za ogrevanje pri
končnem odjemalcu z racionalnejšo izrabo
toplote iz sistema daljinskega ogrevanja.
TP za pripravo sanitarne tople vode
(STV) mora biti pravilno izbrana in z ustrezno regulacijo doseči znatno zmanjšanje porabe energije za pripravo STV pri končnemu
odjemalcu.
Nepovratne finančne spodbude se dodeljuje za vgradnjo sodobne toplotne postaje
z naslednjimi lastnostmi oziroma elementi:
– s kompaktnim, ploščatim prenosnikom,
pravilne velikosti (moči),
– s pravilno izbiro in nastavitev regulacijske opreme za pripravo STV,
– s sodobno regulacijsko opremo, ki
omogoča daljinsko upravljanje in povezavo
z merilnikom toplotne energije,
– s pravilno dimenzioniranim regulacijskim ventilom glede na razpoložljiv diferenčni tlak na lokaciji TP,
– z enakodeležno ali lomljeno karakteristika ventila,
– z odzivnim temperaturnim zaznavalom, čim bližje ali kar v prenosniku toplote,
– s PI regulatorjem (krmilnikom) z nastavitvijo,
– z merilnikom toplotne energije z možnostjo odčitavanja podatkov in prenosom
podatkov na krmilnik prek ustrezne povezave,
– z energetsko učinkovitimi črpalkami
skladno s PURESom,
– s toplotno izolacijo cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji,
– usposobitev sistema za optimizirano
delovanje.
Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja poročilo v obliki in obsegu,
kot ga zahteva dokumentacija za določanje
višine prihrankov.
4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne
spodbude za projekte, ki so predmet tega
javnega razpisa, znaša 800.000,00 EUR.
Višina finančne spodbude za posamezen
projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve
najvišje možne stopnje sofinanciranja.
Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:
– presegati 30 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik;
– presegati 40 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta za srednja podjetja;
– presegati 50 % upravičenih stroškov
projekta za mala in mikro podjetja ter javni
sektor;
– presegati 272 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije;
– presegati 300.000,00 EUR;
– biti manjša kot 2.000,00 EUR.
Nevladni sektor je upravičen do enake
intenzivnosti sofinanciranja kot podjetja.
Pri določanju velikosti podjetja (velja tudi za nevladni sektor) se upoštevajo
določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.
Upravičeni stroški so:
– nabava in vgradnja toplotne postaje
z vsemi pripadajočimi inštalacijami ter ustrezne krmilne in varovalne opreme;
– zamenjava črpalk s frekvenčnimi črpalkami;
– izolacija cevi do uporabnikov z ustrezno debelino;
– merilnik toplote;
– montaža sistema;
– nabav in vgradnja balansirnih ventilov
oziroma uravnoteženje dvižnih vodov;
– dobava in vgradnja termostatskih ventilov.
Upravičeni stroški ne vključujejo elementov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema in ogreval.
Neupravičeni stroški so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji
od podanih omejitev upravičenih stroškov,
ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni
stroški ter davek na dodano vrednost (razen
za javni sektor) in drugi davki.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt za katerega se vlaga vloga za
dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti
v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
pridobijo pravico do finančne spodbude za
nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni projekti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta.
Projekt mora imeti zaključeno finančno
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja
veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če
delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo naziva projekta (svetovalne storitve),
naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh
za iste upravičene stroške,
– da investicije pred vložitvijo vloge ni
začel izvajati.
Vlagatelj, ki predstavlja podjetje,
mora predložiti tudi naslednjo podpisano
izjavo:
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/2007 s spremembami in dopolnitvami).
Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje
mora predložiti tudi naslednjo podpisano
izjavo:
– da investicije pred izdajo potrdila
o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z upo-

rabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.
Za vse navedbe v izjavah, velja, da lahko
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne spodbude
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do vračila.
Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen
in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila
blaga in storitev, ki presegajo vrednost
20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj
3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni
mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti
pisno obrazložitev.
Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude
se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene
opreme oziroma naprav.
Finančno spodbudo je mogoče dodeliti
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za
dodelitev finančne spodbude pred začetkom
izvajanja naložbe, kar pomeni, da investitor pred vložitvijo vloge še ne sme pričeti
z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih
del, ki so predmet finančne spodbude.
Sredstev se ne podeli, če je investicijski
projekt za isti projekt, ki vsebuje elemente
državnih pomoči že sofinanciran iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev
iz tega naslova presega najvišje dovoljene
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila
s področja državnih pomoči.
Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE. Kolikor želi veliko podjetje začeti izvajati investicijo pred izdajo sklepa in
podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki
pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja
investicije izdati potrdilo o izkazovanju spodbujevalnega učinka.
Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do
30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma
posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme
ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo
javni sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja,
da bo projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne
izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico
do sofinanciranja.
Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj
dolžan sofinancerju povrniti nastalo škodo.
Projekt se mora zaključiti najkasneje do
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni,
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
6. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– Obrazec št. 1 – Vloga,
– Prilogo št. 1 – fotokopija registracije
vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz
Ajpesa,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Prilogo št. 2 – fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt v katerem so navedene
registrirane dejavnosti vlagatelja (ne velja za
samoupravne lokalne skupnosti),
– Prilogo št. 3 – odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta (velja
samo za samoupravne lokalne skupnosti),
– Prilogo št. 4 – sklenjena pogodba med
partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva),
– Prilogo št. 5 – izjava vlagatelja, da je
oziroma ni javni naročnik,
– Prilogo št. 6 – vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo
izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega
20.000 EUR z navedbo izbora ustreznega
ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki),
– Prilogo št. 7 – izjava vlagatelja, da je
oziroma bo izvajalec izbran v skladu z pravili, ki urejajo javno naročanje (velja za osebe,
ki so javni naročniki),
– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Prilogo št. 8 – pisno soglasja distributerja toplote,
– Prilogo št. 9 – zgoščenka, na kateri se
nahaja faksimile podpisane vloge in vseh
obrazcev ter prilog v pdf formatu.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce
in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni
strani http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj
mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na
posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma
izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne
dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati
besedilu na predpisanem obrazcu.
Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom,
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku,
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod
v slovenskem jeziku.
Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo
biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa
podpisani ali parafirani.
V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.
V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za
več projektov, mora za vsak projekt vložiti
samostojno vlogo.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj,
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U08 kategorija vlagatelja: podjetje / javni sektor /
nevladni sektor«.
Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje
do 30. 11. 2012.

7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo
popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 12. 9. 2012 ob 8.30, nato vsako
delovno sredo do objave zaključka javnega
razpisa zaradi porabe sredstev.
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 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne,
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih
projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za
opiranje dopolnitev vlog.
8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud
Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške.
Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od
njega pooblaščena oseba, bo popolnim
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na
podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima
vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga
pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljeni pogoji in merila za obravnavo
vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji,
ki jim je bila dodeljena pravica do finančne
spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice
do finančne spodbude, bodo morali v roku
8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo,
da so umaknili vlogo za pridobitev finančne
spodbude.
9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer
po predložitvi ustrezne dokumentacije.
Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku
projekta, ki vključujejo:
– zahtevek za sofinanciranje;
– seznam preverjenih računov;
– izstavljeni originalni račun izvajalca
s popisom del in materiala za celoten obseg projekta;
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
– končno poročilo;
– fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije;
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– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer
utemeljeno zahteva.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.
Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.
10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi
pravice do finančne spodbude je prejemnik
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.
Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih
financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si.
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje
šest delovnih dni pred končnim rokom za
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na
spletni strani: http://www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana
Št. 78/2012
Ob-4003/12
Na podlagi 41. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),
40/09 in 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A,
40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZŠtip), soglasja ministra za delo, družino in socialne
zadeve št. 4102-6/2012 z dne 22. 8. 2012
ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za neposredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem
za šolsko/študijsko leto 2012/2013
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci (v nadaljevanju: štipenditorji) izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta
2012/2013 do zaključka izobraževanja po
javno veljavnih izobraževalnih programih
poklicnega in srednješolskega izobraževanja in študijskih programih (v nadaljevanju:
javno veljavni izobraževalni programi).
2. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij od vključno
šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja posameznega dijaka
oziroma študenta1 – kadrovskega štipendista (v nadaljevanju: štipendist) po trenutnem
izobraževalnem programu na trenutni ravni
izobraževanja je 2.000.000,00 EUR.
1
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
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Sredstva se zagotavljajo iz namenskih
sredstev sklada iz naslova koncesijskih dajatev oziroma iz proračunskega sklada ministrstva, pristojnega za delo.
3. Višina sofinanciranja: sofinanciranje
sklada znaša 50 % dodeljene in izplačane
kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače. Če sofinanciranje
kadrovske štipendije v višini 30 % minimalne
plače ne dosega 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, se znesek sofinanciranja avtomatično usklajuje ob spremembi
minimalne plače, dokler ne doseže 50 %
kadrovske štipendije.
4. Upravičenost do sofinanciranja
Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije štipendista od šolskega/študijskega leta 2012/2013 dalje do
zaključka izobraževalnega programa posameznega štipendista za zneske kadrovskih
štipendij, ki jih je oziroma jih bo izplačal na
podlagi sklenjene pogodbe o štipendiranju
s štipendistom, za katerega mu je odobreno
sofinanciranje.
Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja
štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih
šol, ko za mesec julij in avgust ni upravičen
do sofinanciranja.
Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije tudi v času absolventskega staža štipendista do diplome,
vendar v celotni dobi izobraževanja največ
eno študijsko leto.
5. Pogoji za pridobitev sofinanciranja
Do neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij po tem razpisu je upravičen
štipenditor, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
– je pravna oseba zasebnega prava ali
fizična oseba ali je štipenditor v javnem
sektorju, če je posredni uporabnik državnega proračuna s sedežem ali prebivališčem
v Republiki Sloveniji, razen organov državne
uprave in samoupravnih lokalnih skupnosti,
pri čemer štipenditor zaposluje delavce na
podlagi pogodbe o zaposlitvi,
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja po določilih zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopek zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
– bo
v
šolskem/študijskem
letu
2012/2013 kadrovsko štipendijo izplačeval
vsaj enemu štipendistu za izobraževanje
v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogoji
iz ZŠtip,
– kadrovskih štipendij, ki jih prijavlja na
ta razpis, ni podelil v okviru enotnih regijskih
štipendijskih shem,
– zagotavlja sredstva za izplačevanje kadrovske štipendije za celotno dobo izobraževanja posameznega štipendista od vključno šolskega/študijskega leta 2012/2013 do
zaključka izobraževanja po trenutnem izobraževalnem programu na trenutni ravni
izobraževanja,
– ima s štipendistom medsebojna razmerja za trenutno izobraževalni progam
urejen s pogodbo o štipendiranju, ne glede
na to, kdaj je bila pogodba o štipendiranju
sklenjena.
Štipendist, za katerega štipenditor uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima status dijaka ali študenta,
– ima državljanstvo Republike Slovenije
oziroma ima status Slovenca v zamejstvu
ali Slovenca po svetu, kot ga opredeljuje
zakon, ki ureja odnose Republike Slovenije
s Slovenci zunaj njenih meja,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem
štipenditorju, torej ne prejema državne ali
Zoisove štipendije, kadrovske štipendije pri
drugem štipenditorju, štipendije za Slovence
v zamejstvu in Slovence po svetu,
– ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja
enakovredni štipendijam po drugih predpisih
v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih
štipenditorja,
– ni v delovnem razmerju,
– ne opravlja samostojne registrirane
dejavnosti,
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– mu za isto izobraževalno raven za isti
ali višji letnik ali katerikoli letnik višje izobraževalne ravni še ni bila odobrena katera od
štipendij po ZŠtip ali štipendija sklada po
katerem izmed drugih razpisov, in
– izpolnjuje pogoje, določene v splošnih
aktih štipenditorja.
Pogoje iz prejšnjih dveh odstavkov morata štipenditor in štipendist izpolnjevati celoten čas sofinanciranja kadrovske štipendije
po tem razpisu.
Za štipenditorja in štipendista izpolnjevanje pogojev sklad preverja na podlagi izjav štipenditorja in štipendista, predloženih
dokazil, zahtevanih v 7. točki tega razpisa
in z uradnimi poizvedbami pri pristojnih organih oziroma institucijah.
6. Obveznosti štipenditorja
Štipenditor je dolžan s štipendistom, za
katerega je prejemal sofinanciranje, najkasneje v treh mesecih po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi. Izjemoma lahko štipenditor štipendista zaposli
po zaključenem zadnjem letniku izobraževalnega programa in pred zaključkom izobraževanja, ki je predmet sofinanciranja,
če je štipendistu dovoljeno opravljanje šolskih oziroma študijskih obveznosti, vendar
mora tak štipendist izobraževanje zaključiti
v enem letu po zaposlitvi oziroma največ
v dveh letih po zaključku zadnjega letnika
izobraževalnega programa, pri čemer t.i. absolventski staž ne šteje kot letnik. V takem
primeru štipenditor od meseca, v katerem
je zaposlil štipendista, ni več upravičen do
sofinanciranja kadrovske štipendije.
Štipenditor mora s štipendistom pogodbo o zaposlitvi skleniti s polnim delovnim
časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo
neposredno sofinanciranje tega štipendista.
Če se pogodba o zaposlitvi sklene z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega
časa, se obveznost trajanja zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
Štipenditor lahko štipendista zaposli pred
zaključkom izobraževanja od 1. julija tistega
leta, v katerem bo štipendist zaključil zadnji
letnik izobraževalnega programa, za katerega prejema štipendijo, pred tem datumom
pa le s predhodnim izrecnim soglasjem sklada. Zaposlitev pred zaključkom izobraževanja se ne upošteva v izpolnjevanje pogojev glede trajanja zaposlitve iz prejšnjega
ostavka.
Štipenditor lahko v soglasju s posameznim štipendistom in skladom celotne pogodbene obveznosti za posameznega štipendista po pogodbi o sofinanciranju prenese na drugega štipenditorja. Soglasje sklada
ni možno, če novi štipenditor od prevzema

dalje ne izpolnjuje ustrezne s tem razpisom predpisane pogoje in ne bo prevzel
vse obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju
za tega štipendista. O prenosu se sklene
aneks k obstoječi pogodbi o sofinanciranju
oziroma pogodba o sofinanciranju z novim
štipenditorjem. Sklad lahko prenos enega,
več ali vseh štipendistov pogodbe o sofinanciranju odobri le v primeru posebej utemeljenih in tehtnih razlogov, kar sklad presodi
na podlagi vložene prošnje štipenditorja, ki
ji mora ta priložiti tudi potrebna dokazila
o obstoju teh razlogov ter soglasje novega
štipenditorja, da je pripravljen prevzeti posameznega štipendista in vse obveznosti,
ki iz tega izhajajo.
Štipenditor mora po potrebi, najmanj
pa enkrat letno, poročati skladu o številu
štipendistov, višini podeljenih in izplačanih
kadrovskih štipendij, o vrsti in področjih izobraževanja oziroma izobraževalnih programih, o zaključku izobraževanja štipendistov
in zaposlitvi štipendistov ter trajanju te zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju.
Štipenditor je dolžan deset let po prenehanju pravice hraniti dokazila o namenski
porabi dodeljenih sredstev ter jih na zahtevo predložiti skladu.
Pogodba med štipenditorjem in skladom
se prekine, štipenditor pa mora vrniti prejeta
sredstva skladno s pogodbo o sofinanciranju, če štipendist:
– preneha izpolnjevati pogoje iz drugega
odstavka 5. točke tega razpisa,
– prekine izobraževanje po svoji krivdi,
– po svoji krivdi ne dokonča letnika, za
katerega je prejemal kadrovsko štipendijo,
– pred zaključkom zadnjega letnika izobraževalnega programa sklene pogodbo
o zaposlitvi pri štipenditorju,
– pred izpolnitvijo določil pogodbe o štipendiranju s štipenditorjem sklene pogodbo
o zaposlitvi pri drugem delodajalcu oziroma
se samozaposli,
– izgubi status dijaka ali študenta,
– spremeni
izobraževalni
program
brez predhodnega soglasja štipenditorja,
– kadrovsko štipendijo pridobi na podlagi
posredovanih neresničnih podatkov,
– po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil
o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje kadrovske štipendije oziroma iz teh
dokazil izhaja, da teh pogojev ne izpolnjuje,
– po zaključenem izobraževanju ne
sprejme zaposlitve pri štipenditorju,
– zaposlitev pri štipenditorju prekine pred
izpolnitvijo pogojev iz pogodbe o sofinanciranju s skladom, sklenjene po tem razpisu,
– prekine pogodbo o štipendiranju s štipenditorjem.
Pogodba med štipenditorjem in skladom
se prekine, štipenditor pa mora vrniti prejeta
sredstva skladno s pogodbo o sofinanciranju, če štipenditor:
– odstopi od pogodbe o sofinanciranju,
sklenjene s skladom,
– prekine pogodbo o štipendiranju s štipendistom,
– ne zaposli štipendista po zaključenem
izobraževanju v roku določenim s tem razpisom,
– zaposlitev štipendista prekine pred izpolnitvijo pogojev iz pogodbe o sofinanciranju s skladom, sklenjene po tem razpisu,
– nenamensko porabi sredstva,
– sredstva pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
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– krši druga določila pogodbe o sofinanciranju.
V primerih iz pete in šeste alineje prejšnjega odstavka bo sklad zahteval od štipenditorja takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Štipenditor mora sredstva, ki jih je prejel
s strani sklada za posameznega štipendista,
skladu vrniti v vrednosti, preračunani skladno z gibanjem indeksov cen življenjskih
potrebščin, vendar najmanj v višini prejetih sredstev. V primeru zamude vračila bo
štipenditor dolžan plačati tudi pripadajoče
zakonite zamudne obresti za čas zamude.
Štipenditor mora skladu omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
7. Zahtevana dokumentacija
Štipenditor mora predložiti v celoti izpolnjen, s strani zakonitega zastopnika podpisan in žigosan prijavni obrazec.
Ob potrditvi izpolnjenega prijavnega
obrazca se bo oblikovala datoteka XML,
ki jo štipenditor pošlje skladu po elektronski pošti; isti obrazec mora štipenditor natisnjen, žigosan in podpisan skupaj z zahtevanimi dokazili predložiti skladu tudi v fizični
obliki osebno ali po pošti. Podatki v elektronski obliki ne štejejo kot vložitev vloge in so
zgolj informativne narave.
Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora štipenditor predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
štipenditorja, s katero ta izjavi, da:
a) je seznanjen z vsebino vzorca pogodbe o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
b) ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja po določilih zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopek zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
c) bo za sofinanciranje prijavljenim štipendistom zagotavljal kadrovsko štipendijo
za celoten čas trajanja izobraževanja na
posamezni ravni izobraževanja od šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka
izobraževalnega programa, ki je predmet
sofinanciranja,
d) bo s štipendistom, za katerega bo
prejemal sofinanciranje, po zaključenem
izobraževanju sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom vsaj za toliko
časa, kolikor je trajalo sofinanciranje te kadrovske štipendije; če bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za delovni čas, ki je krajši od
polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas,
e) za sofinanciranje prijavljeni štipendisti
izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa,
f) kadrovske štipendije podeljuje v skladu s pravilnikom ali drugim notranjim aktom
štipenditorja, ki ureja področje štipendiranja,
če štipenditor tak akt ima,
g) bo podatke o štipendistu, pridobljene
za namen vodenja evidenc in opravljanja
drugih nalog po ZŠtip, posredoval skladu
in jih ne bo uporabil za lastne namene ali
posredoval tretji osebi,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava in soglasje štipendista na predpisanem
obrazcu, da skladu dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov za namen vodenja evidenc in opravljanja drugih nalog skladno
z ZŠtip,
– pogodbo o štipendiranju, sklenjeno
s posameznim za sofinanciranje prijavljenim štipendistom,
– potrdilo o vpisu vsakega za sofinanciranje prijavljenega štipendista za šolsko/študijsko leto 2012/2013.

Izjava iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti žigosana in podpisana s strani
zakonitega zastopnika. Če izjavo ali prijavni
obrazec podpiše s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, mora biti predloženo tudi veljavno pooblastilo tej osebi.
Izjavo iz druge alineje mora podpisati štipendist, v primeru mladoletnega štipendista
pa tudi njegov zakoniti zastopnik.
Izjave morajo biti predložene v originalu!
Druga zahtevana dokazila morajo biti originali ali overjene fotokopije.
Skladno z 2. a točko 23. člena Zakona
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10
– uradno prečiščeno besedilo) so plačila
upravnih taks za ta razpis oproščeni javni
skladi, javne agencije in druge osebe javnega prava.
Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz
prejšnjega odstavka, morajo plačati upravno takso na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila v višini 22,66 EUR in sicer 4,54 EUR za vlogo
(tarifna številka 1) in 18,12 EUR za izdajo
odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede
s plačilnim nalogom UPN na številko računa 01100-1000315637, sklic: 11, številka
sklica: 96091-7111002-110142 ali z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na številko
računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637,
koda
namena
TAXS,
sklic:
SI11
96091-7111002-110134. O plačilu upravne
takse prijavitelj predloži dokazilo.
8. Oddaja vloge
Vloge morajo biti poslane v zaprti kuverti
na naslov Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, z napisom »VLOGA na 142.
javni razpis« in točnim naslovom štipenditorja na hrbtni strani.
S potrditvijo prijavnega obrazca za izpis
se bodo v prijavo vneseni podatki posredovali skladu po e-pošti. Tako poslani podatki
so informativne narave in ne štejejo kot vložitev vloge.
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno
29. 3. 2013.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad
prejme, preden se izteče rok za vložitev
vlog. Če je vloga poslana priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo,
šteje dan oddaje na pošto.
Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada vsak delovni dan v poslovnem
času.
Poslovni čas sklada je vsak delovni dan
od 9. do 15. ure, ob sredah do 16. ure in ob
petkih do 14. ure.
Vloge, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
9. Postopek izbire
Postopek javnega razpisa vodi posebna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Komisija postopek
vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, ter Splošnimi pogoji poslovanja. Razpisna komisija pripravi predlog za dodelitev sredstev izbranim
štipenditorjem. Na podlagi predloga razpisne komisije direktor sklada vsakemu prijavljenemu štipenditorju izda odločbo najkasneje v roku, določenim z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana
na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane
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priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolnih vlog bodo
štipenditorji, ki so oddali nepopolne vloge,
pozvani k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih štipenditorji ne
bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo
zavrnjene.
O odstopu od vloge mora štipenditor pisno obvestiti sklad.
V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva štipenditorji,
ki izpolnjujejo pogoje razpisa, po vrstnem
redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, in bodo skupna
zaprošena sredstva presegala še razpoložljiva sredstva, se v skladu z drugo alinejo
6. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije upošteva naslednje razmejitveno merilo:
– višji delež štipendistov, ki jih je prijavil
štipenditor, katerih izobraževalni program se
uvršča v katero od vrst in področij izobraževanja, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika, ki
ureja dodeljevanje državnih štipendij.
Če po prejšnjem merilu ni možno razmejiti štipenditorjev, se izbere vse štipenditorje
z najvišjim enakim deležem teh potreb.
Vloge štipenditorjev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
O morebitni pritožbi zoper odločbo bo
odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Štipenditor lahko pritožbo
vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi štipenditorji.
10. Pogodba o štipendiranju in izplačilo
Izbrani štipenditorji bodo s skladom sklenili pogodbo o sofinanciranju, s katero se
bodo uredila medsebojna razmerja, pravice in obveznosti iz naslova neposrednega
sofinanciranja kadrovskih štipendij. Vzorec
pogodbe je priloga temu razpisu.
Sklad bo štipenditorju v tridesetih dneh
po začetku veljavnosti pogodbe izplačal
sredstva v višini 70 % pogodbenega zneska
za šolsko/študijsko leto 2012/2013, za naslednja šolska/študijska leta pa v tridesetih
dneh po podpisu vsakoletnega aneksa k pogodbi. Podpis aneksa k pogodbi za sofinanciranje v naslednjem šolskem/študijskem
letu je možen šele po zaključku sofinanciranja za tekoče leto.
Preostala sredstva za posamezno šolsko/študijsko leto bo sklad izplačal po potrditvi prejetega popolnega zahtevka za izplačilo s pripadajočimi dokazili za posamezno
šolsko/študijsko leto. Zahtevek mora štipenditor predložiti najkasneje v tridesetih dneh
po izplačilu zadnje kadrovske štipendije za
posamezno šolsko/študijsko leto.
11. Varovanje podatkov: štipenditor se
s predložitvijo vloge na javni razpis strinja
z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo
podatki o štipenditorju in številu sofinanciranih kadrovskih štipendij v skladu z zakonoma, ki urejata dostop do informacij javnega
značaja in varstvo osebnih podatkov.
12. Dodatne informacije in dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od objave
javnega razpisa na voljo na spletni strani
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sklada, www.sklad-kadri.si v razdelku »Razpisi in objave«, možno pa jo je osebno prevzeti v vložišču sklada, vsak delavnik v poslovnem času.
Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur pri Bogdani Fink in Kseniji Yoder Batič, sicer na tel. 01/434-58-84 ali
01/434-58-82 oziroma na e-poštnem naslovu kadrovske@sklad-kadri.si ter na spletni
strani sklada.
Uradne ure so vsak delovni dan od 9. do
12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 014-0022/2012
Ob-3952/12
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 9/96, 19/97) in
9. člena Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanosti na območju Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 99/07) objavlja
Občina Šmarje pri Jelšah
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja
pokopališč, pokopališke in pogrebne
dejavnosti na območju Občine Šmarje
pri Jelšah
1. Koncedent je Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet lokalne gospodarske javne
službe
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na
posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in
opustitev pokopališč, zajema pa predvsem
naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje
odpadkov in snega, odvoz odpadkov na odlagališče, košnja zelenic, urejanje in obrezovanje žive meje, vzdrževanje poti, manjša
vzdrževalna dela na objektih in napravah,
vodenje katastra pokopališč in določanje
posameznih zvrsti grobov.
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na pokopališču in so naslednje: izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, zagotovitev uporabe
mrliške vežice, oddajanje grobnih prostorov,
sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah in druge pokopališke storitve glede
na krajevne potrebe in običaje.
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja
izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje dokumentacije,
ureditev pokojnika, prevoz pokojnika in izvajanje pogrebne dežurne službe.
3. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč,
pokopališke dejavnosti ter pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
in sicer na naslednjih pokopališčih:
– pokopališče Šmarje pri Jelšah,
– pokopališče Šentvid pri Grobelnem,
– pokopališče Sveti Štefan,
– pokopališče Zibika,
– pokopališče Kristan Vrh in
– pokopališče Sladka Gora.
Na teritoriju občine se za vsa pokopališča podeli le ena koncesija. Za izvajanje
urejanja pokopališč in pokopališke dejav-
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nosti se podeljuje monopol. Za izvajanje
pogrebne dejavnosti se ne zagotavlja monopola.
Občina Šmarje pri Jelšah bo koncesionarju podelila javna pooblastila za izdajo
soglasij za pokop, postavitev spomenika in
odstranjevanje dreves.
4. Koncesijska pogodba se sklepa za
obdobje 10 let.
5. Koncedent za izvajanje koncesije ne
plačuje, prav tako koncesionar koncedentu ne plačuje koncesije. Koncesionarju se
odda celotna oprema in orodja v uporabo.
Urejanje pokopališč ter pokopališka in
pogrebna dejavnost se financira iz naslednjih virov:
– najemnine za grobove,
– prihodki od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacije in donacije ter
– drugi viri.
6. Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki potrjujejo, da
imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in
sredstva za izvajanje razpisane javne službe,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična
sredstva, potrebna za izvajanje razpisane
dejavnosti oziroma da predložijo ustrezna
jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred
podpisom koncesijske pogodbe, če bodo
izbrani,
– da predložijo program izvajanja javne
službe in poslovni načrt,
– da razpolagajo s premoženjem v vrednosti najmanj 5 % predvidenega letnega
prometa ali da predložijo garancijo banke
ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bo
koncedentu lahko poravnal nastalo škodo,
za katero je v skladu z zakonom odgovoren
koncesionar,
– in druge, ki so podrobneje določeni
v tem javnem razpisu.
7. Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec prijave prijavitelja, ki
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
za katere se podeljuje koncesija (obrazec
1),
– dokazilo o referencah oziroma dokazilo o izvajanju predmeta gospodarske javne službe (najmanj 1 referenčno potrdilo
– obrazec 2),
– izpolnjen obrazec z realnimi predlogi
posameznih cen pokopaliških in pogrebnih storitev ter višino najemnin za grobove
(obrazec 3),
– dokazilo o razpolaganju z zadostnim
številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe (izpolnjena
izjava o zaposlenih delavcih z zahtevanimi
prilogami – obrazec 4),
– dokazilo o razpolaganju z zadostnim
obsegom opreme za izvajanje dejavnosti
oziroma izjavo o razpoložljivi tehnični in drugi opremi (obrazec 5),
– izjavo, da je prijavitelj finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo,
ima poravnane davke in prispevke ter, da
proti njemu ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave (obrazec 6
in obrazec 7),
– program izvajanja dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne uspo-

sobljenosti in tehnične opremljenosti, finančno operativnega in razvojnega vidika (razvojni program in poslovni načrt),
– izjavo, da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi
zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih
v Kazenskem zakoniku (obrazec 8),
– obvezo za sklenitev zavarovanja proti
odgovornosti za škodo napram občini, uporabnikom ali drugim osebam, v zvezi z opravljanjem dejavnosti (obrazec 9),
– izjavo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (obrazec 10),
– izjavo o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije (obrazec 11) in
– parafiran vzorec pogodbe (priloga 1).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
prejmejo na občinski upravi Občine Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, po objavi javnega razpisa, vsak delovni
dan, lahko pa jo pridobijo tudi po elektronski pošti na naslovu: obcina@smarje.si ali
s spletne strani Občine Šmarje pri Jelšah:
http://www.smarje.si/.
8. Merila za izbiro koncesionarja:
– reference prijavitelja (opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa oziroma celovitost izvajanja predmeta gospodarske javne službe) – največ 30 točk:
– 2 referenci – 10 točk,
– 3 reference – 20 točk,
– 4 reference ali več – 30 točk.
Koncedent bo kot ustrezno referenčno
potrdilo priznal samo tisto, na kateri bo ocena mnenja izvajanja predmetnih dejavnosti
opredeljena najmanj kot dobro in na kateri
bo potrjeno, da prijavitelj te dejavnosti pri
naročniku opravlja oziroma je opravljal najmanj 1 leto.
– predlog cen za pokopališke in pogrebne storitve ter višino najemnin za grobove
(cene storitev koncesionarja in višino najemnin za grobove določi občinski svet na
podlagi utemeljenega predloga koncesionarja) – največ 20 točk:
– prijava, ki vsebuje najnižjo skupno
ceno – 20 točk;
– ostale prijave se točkujejo na podlagi
naslednje formule: najnižja skupna cena/ponujena skupna cena x 20 = število točk;
– kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembna za izvajanje razpisane gospodarske javne službe – največ
50 točk:
– redno zaposlene 1 – 4 osebe –
10 točk;
– redno zaposlenih 5 – 9 oseb –
20 točk;
– redno zaposlenih 10 oziroma več
oseb – 30 točk;
– najmanj 1 redno zaposlena oseba
s strokovno izobrazbo V. stopnje tehnične
smeri – 10 točk;
– najmanj 1 redno zaposlena oseba
s strokovno izobrazbo VI. ali višje stopnje
– 10 točk.
Koncedent bo upošteval dokazila, ki potrjujejo, da je oseba redno zaposlena pri
prijavitelju najmanj 1 leto.
Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk, bo izbran
tisti, ki bo dosegel višje število točk pri merilu kadrovska usposobljenost in znanja oseb.
9. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
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s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za izvajanje gospodarske javne službe urejanje pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti
na območju Občine Šmarje pri Jelšah«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval vse
prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni
naslov najpozneje do 27. 9. 2012, do 9. ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je
prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure.
10. Javno odpiranje prijav, ki bo 27. 9.
2012, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah, opravi posebna komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan. Le-ta ponudbe
prouči in oceni ter pripravi poročilo o izbiri
koncesionarja. Na podlagi slednjega odloči o izbiri koncesionarja občinska uprava
z upravno odločbo. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo
v imenu koncedenta sklene župan.
V primeru, da bodo pri javnem odpiranju
prijav sodelovali predstavniki prijaviteljev,
se morajo izkazati s pisnim pooblastilom,
podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja.
Prijava prijavitelja, ki ne bo oddana pravočasno, bo zavrnjena. Prijavitelj, katerega
prijava bo formalno nepopolna, bo pozvan
na dopolnitev.
11. Vse dodatne informacije in morebitna
pojasnila lahko interesenti pridobijo v rednem delovnem času na naslovu: Občina
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah, Simona Dobnik, tel. 03/81-71-618,
e-mail: pravna.sluzba@smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 351-343/2012
Ob-3953/12
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN, 107/10 in1 10/11 – ZDIU12),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
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 obnove
mestnega jedra Krško
in trga Brestanica za leto 2012
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško in trgu
Brestanica in sofinanciranje izvedbe obnov
zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne
izrabe in izgleda.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe
ali humanitarne organizacije, ki:
– so lastniki zgradb v predelu starega
mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do
mostu čez reko Savo, ali so lastniki zgradb
v območju starega trga Brestanica;
– so ali bodo do konca razpisa pripravile
dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi
izvedle;
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– so dela izvedle na osnovi veljavnega
dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo
kulturne dediščine;
– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2012 (do konca razpisnega
roka) z dokazilom o plačilu;
– niso prejele sredstev iz drugih razpisov;
Merila

Št. točk

Merila za odobritev sredstev za projektno dokumentacijo:
Dokumentacija za obnovo fasade v vidnem polju iz glavne ulice

50

Dokumentacija za obnovo fasade v stranskih območjih

20

Dokumentacija za obnovo strehe

50

Dokumentacija za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo

100

Dokumentacija za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija,
gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe,…)

80

Projektna dokumentacija za obnovo objekta kulturne dediščine

80

Obnova zunanjosti gospodarskih objektov

20

Skupaj
Merila za odobritev sredstev za sofinanciranje izvedenih del
Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice, če omet močno
odpada in se zaradi dotrajanosti menja tudi stavbno pohištvo

150

Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 100 točk, če se lušči
zaključni sloj in je potreba po menjavi stavbnega pohištva

100

Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice, če se obnavlja
zaključni sloj

50

Obnova fasade v stranskih območjih

40

Obnova strehe točk

120

Priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako
pridobljeno stanovanje

100

Odprtje ali dopolnitev obratujočega lokala za turistično ponudbo
(spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti)
Obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine
Obnova zunanjosti gospodarskih objektov
Skupaj
Večje število zbranih točk pomeni višjo
uvrstitev na prednostni vrstni red.
Občina Krško bo uvrstila prosilce tako,
da bo sofinancirala izvedbe najmanj 20 %
in največ do 40 % celotne vrednosti projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih
delih.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za
Projekt obnove individualnih hiš v mestnih
jedrih na proračunski postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, konto
4314 Investicijski transferi posameznikom in
zasebnikom je 20.000,00 EUR.
Od tega se namenja za:
– sofinanciranje
obnove
v
višini
15.000,00 € (konto 4314),
– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v višini 5.000,00 € (konto 4314).
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa. Najvišji odobreni
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znesek po posameznem upravičencu je lahko do 20 % vrednosti skupnega razpisanega
zneska.
Neporabljena sredstva iz ene postavke
se lahko v okviru razpisa prenesejo na drugo postavko, če so na osnovi kriterijev tega
razpisa razdeljiva.
Sredstva, ki bodo dodeljena fizičnim
osebam so v skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06,
90/07, 119/07, 10/08, 92/08, 78/08, 125/08,
119/08, 20/09, 104/09, 10/10, 13/10, 20/10,
43/10, 106/10, 103/10, 9/11 – ZUKD-1,
105/11, 9/12 – Odl. US, 24/12, 30/12, 40/12
– ZUJF) opredeljena kot drugi dohodek.
Davčna osnova za druge dohodke je posamezen dohodek od katerega se izračuna
in plača akontacija dohodnine v višini 25 %.
V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Priloge:
Priloga 1: Dokazila o lastništvu objektov
Priloga 2: Projektna dokumentacija
Priloga 3: Popis del in predračunska vrednost investicije
Priloga 4: Dokazilo o pravici graditi
Priloga 5: Pogoje in Soglasje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE
Ljubljana – Izpostava Krško, Valvasorjevo
nabrežje 4, Krško
Priloga 6: Fotografija (lahko v e-obliki
– CD/DVD ali drug spominski medij) stanja pred izvedbo del
Priloga 7: Fotokopije računov in dokazil
plačil izvedenih del
Priloga 8: Izjava vlagatelja, da sprejema
razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega
razpisa
3. Vzorec pogodbe
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško in
trga Brestanica za leto 2012 in to razpisno
dokumentacijo.
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem
jeziku.
Vloga je popolna, če:
– je priložen izpolnjen originalni obrazec
»Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove
starega mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2012«;
– je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra
Krško in trga Brestanica za leto 2012 datiran
in podpisan na zahtevanih mestih;
– so vse zahtevane priloge in dokazila,
ki so navedene v točki V. te razpisne dokumentacije, priložene v navedenem vrstnem
redu;
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 1. 10. 2012 na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje 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: » Javni razpis
za sofinanciranje obnove mestnega jedra
Krško in trga Brestanica za leto 2012.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
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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.
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 Miloš
Kukovičič, tel. 07/498-13-09, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 430-27/2012-2
Ob-3960/12
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.

II. Predmet prodaje:
1. garaža, v izmeri 28,14 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kidričevo naselje
24, Postojna, ID znak 2490-208-24, izklicna
cena: 3.910,00 EUR;
2. zasedeno stanovanje št. 50, na naslovu Pivška ulica 1A, s površino 42,12 m2, stanovanje se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 620/26,
identifikacijski znak 2490-802-50, k.o. 2490
Postojna, izklicna cena: 39.500,00 EUR;
3. zasedeno stanovanje št. 3, na naslovu
Pivška ulica 1 A, s površino 28,90 m2, stanovanje se nahaja v pritličju večstanovanjske
stavbe, stoječe na parc. št. 620/21, identifikacijski znak 2490-862-802-3, k.o. 2490
Postojna, izklicna cena: 28.600,00 EUR;
4. zasedeno stanovanje št. 44, na naslovu Cesta v Staro vas 1, s površino
68,13 m2, stanovanje se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe
na parc. št. 620/16, identifikacijski znak
2490-859-150, k.o. Postojna, izklicna cena:
61.300,00 EUR;
5. nezazidano stavbno zemljišče, s parc.
št. 181/5, ID znak 2480-181/5-0, ekstenzivni
sadovnjak 2.r, v izmeri 2.454 m2, k.o. Hrenovice; izklicna cena: 49.080,00 EUR;
6. nezazidano stavbno zemljišče, s parc.
št. 4510/12, ID znak 2492-4510/12-0,
njiva 2.r, v izmeri 883 m2 in dvorišče,
v izmeri 311 m2, k.o. Slavina; izklicna cena:
41.790,00 EUR;
7. nezazidano stavbno zemljišče, s parc.
št. 782/0, ID znak 2492-782/0-0, njiva 3.r,
v izmeri 518 m2, k.o. Slavina; izklicna cena:
18.130,00 EUR.
Stanovanja pod zaporednimi št. 2–4 so
zasedena z najemniki, ki imajo sklenjene
najemne pogodbe za nedoločen čas. Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na
obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni
pridobitelj lastninske pravice na stanovanju
vstopi v pravni položaj najemodajalca. Najemnici, ki zasedata stanovanji pod zaporednima številkama 3 in 4, sta imetnici stanovanjske pravice po določbah Stanovanjskega
zakona, zato imata predkupno pravico na
navedenih stanovanjih.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin pod zaporednimi številkami od 1–4 ne vključuje 2 %
davka na promet nepremičnin in pri nepremičninah pod zaporednimi številkami od 5-7
20 % davka na promet nepremičnin, ki ga
plača kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10 % izklicne
cene nepremičnine, na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom
v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti
88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
9. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, pisarna
št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na
podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo
na elektronski naslov: obcina@postojna.si,
z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa, za katero želijo razpisno
dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-24 (kontaktna
oseba: Bernarda Ugovšek Biščak).
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani ovojnice morata biti označena
naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno
petka, dne 14. 9. 2012, do 12. ure. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka
in ure prispele na naslov prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu

odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 21 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko pooblaščena oseba s soglasjem župana ustavi
začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 478-0028/2011
Ob-3970/12
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in Sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik št. 0322-0009/2011-5 z dne
1. 12. 2011,
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik.
2. Predmet prodaje:
a) zemljišče parc. št. 67/7, v izmeri 867 m2, (izhodiščna cena: 39.015,00 €
+20 %DDV),
b) zemljišče parc. št. 67/13, v izmeri 778 m2, (izhodiščna cena: 38.900,00 €
+20 %DDV),
c) zemljišče parc. št. 67/18 v izmeri 1012 m2, (izhodiščna cena: 65.780,00 €
+20 %DDV),
vse k.o. 1897 Nevlje.
Vsa zemljišča od tč. a. do tč. c. so namenjena za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (v osnutku Odloka o prostorskem
načrtu Občine Kamnik, ki je trenutno v fazi
javne razgrnitve, je za predmetno območje predvidena izdelava OPPN).
d) parkirni boks, v izmeri 12,45 m2*, na
Ljubljanski cesti 5D (pod objektom Dan
in noč), številka dela stavbe 22, v stavbi
št. 1287, k.o 1287 Kamnik (izhodiščna cena:
8.202,48 €+2 % davek na promet nepremičnin),
e) parkirni boks, v izmeri 12,45 m2, na
Ljubljanski cesti 5D (pod objektom Dan
in noč), številka dela stavbe 26, v stavbi
št. 1287, k.o 1287 Kamnik (izhodiščna cena
8.202,48 €+2 % davek na promet nepremičnin),
f) zemljišče parc. št. 364/4, travnik, v izmeri 135 m2, parc. št. 364/5, stanovanjska
stavba, v izmeri 155 m2 in dvorišče, v izmeri
130 m2, del parc. št. 568/5, v izmeri 124 m2
ter del parc. št. 410/5, v izmeri 203 m2, vse
k.o. Kamnik. Parceli, katerih se prodaja le
njun del, sta v postopku parcelacije.
Zemljišče je namenjeno za stanovanjsko
gradnjo, objekt, ki trenutno stoji na zemljišču
pa je predviden za rušenje.
Nepremičnine pod točko f. so naprodaj
v paketu (posameznih parcel ni možno kupiti)
Izhodiščna cena nepremičnin pod točko
f. znaša skupno 148.400,00 EUR.
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Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
g) zemljišče parc. št. 629/4, k.o. Godič,
pašnik, v izmeri 570 m2, izhodiščna cena:
30.000,00 €+20 %DDV)
Parcela je delno namenjena za stanovanjsko gradnjo, delno pa leži v kmetijskem
območju.
3. Pogoji prodaje:
a) Vse nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno – kupljeno« zato kasnejše
reklamacije v primeru napak ne bodo upoštevane.
b) Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
s strani župana ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana
izbran za najugodnejšega ponudnika.
c) Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Kamnik pravico zadržati vplačano varščino.
d) Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec
po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina
pogodbe. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa
razdre.
e) Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 20 % DDV ali 2 % davek na
promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi.
4. Izhodiščna cena: izhodiščna cena je
navedena ob posameznem predmetu prodaje.
5. Pogoji za udeležbo v postopku:
a) Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe in sicer v višini
10 % od izhodiščne cene za posamezno
nepremičnino na račun Občine Kamnik,
št. 01243-0100002257, sklic na št. 722100
in sicer do roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javnem razpisu ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Varščina se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 30 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od prejema računa s strani
prodajalca ter prodajalec zaradi tega razdre
pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.
b) 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 za katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.e. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
c) Rok za oddajo popolne ponudbe je do
vključno 19. 9. 2012.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
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d) Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča«
na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču prodajalca na naslovu
Glavni trg 24, Kamnik.
e) Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe)
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo
ponudbe.
6. Dodatne informacije, ogled nepremičnine: dodatne informacije v zvezi s prodajo
in ogledom zemljišča lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 01/831-81-53 ali e-naslov:
ivanka.ogrinec@kamnik.si – kontaktna oseba Ivanka Ogrinec.
7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 9. 2012, ob 9. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
(soba št. 17/P). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma
njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno
pooblastilo.
8. Izbor najugodnejšega ponudnika
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne
cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po preteku roka za javno zbiranje
ponudb.
9. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov, do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom
v neobrestovanem znesku.
Občina Kamnik
Ob-3997/12
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317
Sodražica, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93 in 57/11), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06) in Odloka o načinu izvajanja
lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo na območju Občine Sodražica s soproizvodnjo električne energije
(Uradni list RS, št. 49/12) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s toplotno energijo
na območju Občine Sodražica
z možnostjo soproizvodnje toplote
in električne energije
Naziv in naslov naročnika: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
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Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s toplotno energijo na
območju Občine Sodražica s soproizvodnjo
električne energije je objavljen v Uradnem
listu RS, št. 49/12.
Predmet razpisa: izbira izvajalca javno
zasebnega partnerja v skladu z Zakonom
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) in ostalih predpisih, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Predmet javno zasebnega partnerstva:
izbira koncesionarja za izvajanje lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Sodražica
z možnostjo soproizvodnje toplote in električne energije. Gospodarska javna služba
obsega zlasti:
– izgradnjo vseh elementov kotlovnice
na lesno biomaso in deponijo goriva ter toplovodnega omrežja, ki so potrebni za pro
izvodnjo in prenos toplotne energije do uporabniških naprav ter v primeru izvajanja tudi
soproizvodnje toplote in električne energije
(po postopku in na način določen z razpisno
dokumentacijo) tudi izgradnjo potrebnih naprav za soproizvodnjo električne energije in
napeljav do javnega električnega omrežja;
– prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do uporabnikov;
– prodajo toplotne energije uporabnikom
skladno s tarifnim sistemom;
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje
javne službe;
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za
izvajanje javne službe;
– redno vzdrževanje objektov in naprav;
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav;
– vodenje katastra primarnega in sekundarnega toplovodnega omrežja, vključno
z vsemi objekti in napravami ter registra
priključkov na toplovodno omrežje;
– izvajanje meritev in preizkusov delovanja toplovodnega omrežja.
Koncesionar izvaja javno službo z energetskimi objekti in napravami ter napravami
toplovodnega omrežja, ki jih bo sam zgradil.
Koncesionar bo lahko v času sklenjene
koncesijske pogodbe pri izvedbi navedenih
nalog javne službe izvajal tudi soproizvodnjo
toplote in električne energije. Postopek in
obveznosti v zvezi s predmetnim so določeni v razpisni dokumentaciji.
Območje koncesije: koncesija se izvaja
v kraju Sodražica, v Občini Sodražica.
Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba se sklene za najmanj 25 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe
(rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Možnost in način podaljšanja koncesijske
pogodbe sta določena v razpisni dokumentaciji.
Postopek izbire: odločitev o izbiri kandidata oziroma podelitvi koncesije sprejme
občinska uprava Občine Sodražica z upravno odločbo, na podlagi poročila strokovne
komisije.
Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika: http://www.sodrazica.si.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi v pisni obliki na sedežu naročnika,
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317
Sodražica, vsak delovni dan od objave tega
javnega razpisa do roka za predložitev vlog,

med 10. in 11. uro. Razpisna dokumentacija
je brezplačna.
Dajanje pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo: kandidati lahko zastavljajo vprašanja oziroma zahteve za pojasnila v zvezi
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo na naslov naročnika, Občina Sodražica,
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom
za Blaž Kovačič (oseba, ki nudi dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom) ali jih
posredujejo preko elektronske pošte na naslov, blaz.kovacic@sodrazica.si. Vprašanje
oziroma zahteva za pojasnilo se bo štela kot
pravočasna, kolikor jo bo naročnik prejel do
vključno 1. 10. 2012.
Rok in kraj za predložitev vlog: vlogo
mora kandidat, ne glede na način predložitve, predložiti do 8. 10. 2012, do vključno
11. ure, na naslov naročnika: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Vloge,
ki bodo predložene po tem roku, se štejejo
za prepozne vloge.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
in dokazila: kandidati morajo izpolnjevati vse
pogoje, določene v razpisni dokumentaciji,
in priložiti za posamezen pogoj zahtevana
dokazila (točka 5 razpisne dokumentacije).
Druge zahteve in sestavine vloge: kandidat mora v vlogi predložiti vse dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji. Kandidat mora za zavarovanje resnosti vloge
v vlogi predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Natančneje je finančno zavarovanje za resnost
vloge določeno v razpisni dokumentaciji (točka 7.1). Vloga mora biti predložena
v slovenskem jeziku. Potrdila referenčnih
naročnikov so lahko tudi v angleškem ali
nemškem jeziku.
Pogoji za predložitev skupne vloge: zahteve glede izpolnjevanja pogojev v primeru predložitve skupnih vlog in druga zahteve v zvezi s skupnimi vlogami so določene
v razpisni dokumentaciji (točka 8.1).
Merila za izbor najugodnejšega kandidata: merilo je ekonomsko najugodnejša vloga, ki se določi na podlagi naslednjih meril:
– povprečna cena za dobavljeno toplotno energijo končnemu uporabniku (Ca) –
40 točk,
– fiksni del cene za dobavljeno toplotno energijo končnemu uporabniku (Cb) –
30 točk,
– cena prispevka za priklop (Cpp) –
10 točk,
– višina koncesijske dajatve (KD) –
10 točk,
– delež goriva, ustvarjenega oziroma
proizvedenega delno ali v celoti na območju Občine Sodražica ter rok in načrt za
dosego tega deleža, pri čemer delež ne sme
biti nižji od 30 odstotkov in rok ne daljši od
petih let od podpisa koncesijske pogodbe
(DG) – 10 točk.
Podrobnejši opis in način izračuna najugodnejše vloge je določen v razpisni dokumentaciji (točka 6).
Rok in kraj odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 8. 10. 2012, ob 12. uri, v prostorih naročnika, na naslovu Občina Sodražica, Trg
25. maja 3, 1317 Sodražica. Odpiranje vlog
je javno.
Rok o obvestilu izida razpisa: odločitev
o izbiri kandidata ali morebitna druga odločitev bo kandidatom posredovana najkasneje
v roku 60 dni od opravljenega pregleda in
ocenjevanja vlog.
Občina Sodražica
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Javne dražbe
Št. 58/2012
Ob-3958/12
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 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 in 42/12),
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 69/03 s spremembami), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012
(MUV, št. 8/2012) in Načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Maribor za leto 2012 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor – lokal št. L 5b, v pritličju stavbe (lega: ulični), na naslovu Cafova ulica 6 v Mariboru, v izmeri 35,50 m2,
ID znak dela stavbe 657-1153-17, parcelna
številka 1100/1, k.o. 657 – Maribor – Grad
in v naravi prestavlja lokal, vetrolov in sanitarije. Za stavbo na Cafovi ul. 6 je etažna
lastnina vzpostavljena. Za poslovni prostor
je izdano uporabno dovoljenje za frizersko
dejavnost. Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 32.700,00 €.
2.2. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje) na Partizanski cesti 18, v skupni izmeri 57,41 m2, številka stavbe 1504, parcelna številka 1220, ID znak parcele
657-1200/0-0, k.o. 657 – Maribor – Grad.
Parc. št. 1220, k.o. 657 – Maribor – Grad
je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo v korist družbe Terme Maribor d.d. in
sicer za izvedbo začasnih geotehničnih sider za varovanje gradbene jame za čas do
dokončanja izgradnje objekta Piramida II.
Za objekt na Partizanski cesti 18 etažna
lastnina ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi
etažne lastnine. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom za določen čas pet let in sicer
do 30. 11. 2016.
Izklicna cena: 38.900,00 €.
2.3. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: dvorišče), na naslovu Ulica heroja
Tomšiča 3A v Mariboru, v izmeri 115,91 m2,
parcelna številka 907 (ID znak parcele:
657-907/0-0), k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 990, št. dela stavbe 3 in v naravi predstavlja pisarno, delavnico, skladišče,
WC in čajno kuhinjo.
Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Služnost dostopa
preko parcel 906/1 in 906/2 ni urejena. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 92.300,00 €.
2.4. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični), na naslovu Ulica Moše

Pijada 20 (Dvorakova ul. 14) v Mariboru,
v izmeri 78,28 m2, ID znak dela stavbe
659-385-112, parcelni številki 326 in 327,
obe k.o. 659 – Tabor z souporaba vetrolova (ID znak dela stavbe 659-385-114)
z poslovnim prostorom z ID znakom dela
stavbe 659-385-113. Poslovni prostor v naravi prestavlja prodajno sprejemni prostor,
manjše pomožne prostore in sanitarije ter
kletni prostor. Za stavbo na Ulici Moše Pijada 20 je etažna lastnina vzpostavljena.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom
z najemnim razmerjem za določen čas pet
let in sicer do 31. 7. 2014.
Izklicna cena: 72.500,00 €.
2.5. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični), na naslovu Ulica Moše
Pijada 20 (Dvorakova ul. 14) v Mariboru,
v izmeri 62,59 m2, ID znak dela stavbe
659-385-113, parcelni številki 326 in 327,
obe k.o. 659 – Tabor z souporabo vetrolova (ID znak dela stavbe 659-385-114)
z poslovnim prostorom z ID znakom dela
stavbe 659-385-112. Poslovni prostor v naravi prestavlja prodajno sprejemni prostor,
manjše pomožne prostore in sanitarije. Za
stavbo na Ulici Moše Pijada 20 je etažna
lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je
nezaseden.
Izklicna cena: 65.400,00 €.
2.6. prostor na podstrešju v IV. etaži
stavbe, na naslovu Verstovškova ulica 6
v Mariboru, v izmeri 42,20 m2, ID znak dela
stavbe 659-390-69, parcelna številka 261,
k.o. 659 – Tabor. Za stavbo na Verstovškovi ulici 6 je etažna lastnina vzpostavljena.
Na predmetnem posameznem delu je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba (ID postopka: 417268) in sicer izvzem nepremičnine
iz javne infrastrukture na področju kulture
na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, DN 136302/2012 z dne 11. 7. 2012.
Podstrešni prostor je v začasni uporabi kot
skladišče brez najemnega razmerja.
Izklicna cena: 17.400,00 €.
2.7. stanovanje št. 40 v V. nadstropju
v stavbi, na naslovu Greenwiška cesta 10
a v Mariboru, v skupni izmeri 55,12 m2
(dvosobno stanovanje, v izmeri 52,92 m2
s kletnim prostorom – shrambo, v izmeri
2,20 m2), ID znak dela stavbe 681-321-41,
parcelna številka 1069, k.o. 681 – Pobrežje. Za stavbo na Greenwiški cesti 10a je
etažna lastnina vzpostavljena. Stanovanje
je zasedeno z najemnikom z neprofitnim
najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 50.900,00 €.
2.8. stanovanje št. 41 v V. nadstropju
v stavbi z naslovom Greenwiška cesta 10
a v Mariboru, v izmeri 40,82 m2 (enosobno
stanovanje, v izmeri 38,62 m2 s kletnim
prostorom – shrambo, v izmeri 2,20 m2),
ID znak dela stavbe 681-321-41, parcelna številka 1069, k.o. 681 – Pobrežje. Za
stavbo na Greenwiški cesti 10a je etažna
lastnina vzpostavljena. Stanovanje je zasedeno z najemnikom z neprofitnim najemnim
razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 40.600,00 €.
2.9. stanovanje št. 5 v I. nadstropju
v stavbi z naslovom Ulica Veljka Vlahoviča
33 v Mariboru, v skupni izmeri 64,10 m2

(dvosobno stanovanje, v izmeri 59,50 m2
s kletnim prostorom – shrambo, v izmeri
4,60 m2) ID znak dela stavbe 681-1611-105,
parcelna številka 795, k.o. 681 – Pobrežje.
Za stavbo na Ulici Veljka Vlahoviča 33 je
etažna lastnina vzpostavljena. Stanovanje
je zasedeno z najemnikom z neprofitnim
najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 56.800,00 €.
2.10. stanovanje št. 25 v III. nadstropju
v stavbi z naslovom Ljubljanska ulica 102
v Mariboru, v skupni izmeri 61,00 m2 (dvosobno stanovanje, v izmeri 58,25 m2
s kletnim prostorom – shrambo, v izmeri
2,75 m2) ID znak dela stavbe 678-1390-25,
parcelna številka 1658, k.o. 678 – Sp. Radvanje. Za stavbo na Ljubljanski ul. 102 je
etažna lastnina vzpostavljena. Stanovanje
je zasedeno z najemnikom z neprofitnim
najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 50.600,00 €.
2.11. stanovanje št. 205 v VI. nadstropju
v stavbi z naslovom Trg Dušana Kvedra
13 v Mariboru, v skupni izmeri 75,33 m2
(trosobno stanovanje, v izmeri 73,73 m2
s kletnim prostorom – shrambo, v izmeri
1,60 m2) ID znak dela stavbe 678-1796-33,
parcelna številka 1753/7, k.o. 678 – Sp.
Radvanje. Za stavbo na Trgu Dušana Kvedra 13 je etažna lastnina vzpostavljena.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom
z neprofitnim najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 72.300,00 €.
2.12. solastniški delež do 1/2 od celote na nepremičninah, na naslovu Lackova
cesta 228:
– parc. št. *123 (ID znak parcele:
661-123/0-1), v skupni izmeri 386,00 m2,
vrsta rabe: stanovanjska stavba (št. stavbe
398), v izmeri 107,00 m² (površina zemljišča pod stavbo), stavba (št. stavbe 397),
v izmeri 57,00 m² (površina zemljišča pod
stavbo) in dvorišče, v izmeri 222,00 m²,
– parc. št. 499/39 (ID znak parcele:
661-499/39-0), v skupni izmeri 655,00 m2,
– stavbno zemljišče – vrsta rabe travnik,
v izmeri 655,00 m² in
– parc. št. 499/9 (ID znak parcele:
661-499/9-0), v skupni izmeri 291,00 m2
– stavbno zemljišče – vrsta rabe njiva, v izmeri 291,00 m²,
vse k.o. 661 – Limbuš.
Nepremičnine oziroma solastniški delež
se na javnem razpisu prodajajo kot celota.
Nepremičnine so nezasedene.
Izklicna cena solastniškega deleža do
1/2: 62.300,00 €.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine
je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katero bo moral najuspešnejši dražitelj skleniti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in
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ima Mestna občina Maribor pravico zadržati vplačano varščino.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način v določenem roku se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiško
knjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor v sejni sobi generala Rudolfa
Maistra v II. nadstropju, dne 18. 9. 2012,
ob 10. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 14. 9.
2012 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina, je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne
pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Če dva ali več
dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in
zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina
ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne
zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride,
se varščina zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše
prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva)
in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane
davke in prispevke.
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– Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu
varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali
pisne pripombe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz
morebiti drugače kasneje ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb za
nepremičnine kjer še ni izveden vpis.
– Najemnika stanovanj pod zaporednima št. 2.9. in 2.11 imata na podlagi
176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03 s spremembami) pri nakupu stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 177. člena istega zakona uveljavljata v 60 dneh
po prejemu pisnega obvestila (ponudbe)
Mestne občine Maribor o višini izdražene
cene. Izjava o sprejemu ponudbe ima učinek le, če se v tem roku plača tudi celotna
kupnina. Če predkupne pravice ne izkoristita, imajo predkupno pravico etažni lastniki
te večstanovanjske hiše, če so izpolnjeni
pogoji po stvarnopravnem zakoniku. Če ti
ne izkoristijo predkupne pravice, ima predkupno pravico Stanovanjski sklad RS.
– Za nepremičnine pod zap. št. 2.12.
ima solastnik na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2
in 18/07) predkupno pravico, ki jo lahko
na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07)
uveljavlja v 30 dneh po prejemu pisnega
obvestila Mestne občine Maribor o višini
izdražene cene.
– Pri nepremičninah pod zaporednimi št. 2.2.- 2.4., 2.6. – 2.12., v izklicni
ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja
v nepremičninah in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika oziroma uporabnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete
in jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefon: 02/220-14-06. Ogled nepremičnin bo
mogoč ob naslednjih terminih:
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Datum
10. 9. 2012

Lokacija

Št.
Ura

Ulica Moše Pijada 20 (2 PP)

9:00 – 9:30

Verstovškova ul. 6

9:30 – 9:45

Ul. Heroja Tomšiča 3a

10:00 – 10:20

Partizanska cesta 18

10:30 – 10:50

Cafova ulica 6

11:00 – 11:15

Ljubljanska ul. 102 (stan.)

12:00 – 12:30

Trg Dušana Kvedra 13 (stan.)

12:45 – 13:15

Greenwiška c. 10a (2 stan.)

13:45 – 14:15

Ul. Veljka Vlahoviča 33 (stan.)

14:30 – 15:00

Ogled nepremičnine pod zap. št. 2.12.
(Lackova cesta 228) je možen le po predhodnem dogovoru na tel. 02/220-14-06.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine
Maribor,rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 478-251/2012
Ob-3974/12
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na podlagi 21. člena v zv. s 14. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in na podlagi letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta 410-2/2011 z dne 13. 3. 2012) objavlja
razpis javne dražbe nepremičnin
Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320
Piran, tel. 05/67-10-351; faks 05/67-10-339;
e-mail: obcina.piran@piran.si.
2. Opis predmetov dražbe in izklicne
cene
Predmet dražbe št. 1:
Predmet prodaje je nepremičnina, parc.
št. 232/2, k.o. 2633-Raven, dvorišče 155 m2,
stavbišče 28 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni
8.418,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v zaselku Slami. Občina ne zagotavlja, da je možno
pridobiti gradbeno dovoljenje.
Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje je nepremičnina, parc.
št. 167, k.o. 2633-Raven, dvorišče 106,
stavbišče 119 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni
25.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v zaselku Slami. Občina ne zagotavlja, da je možno
pridobiti gradbeno dovoljenje.
Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje je nepremičnina, parc.
št. 223, k.o. 2633-Raven, dvorišče 101,
stavbišče 68 m2, last Občine Piran do celote.
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Parcela se prodaja po izklicni ceni
10.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v zaselku Slami. Občina ne zagotavlja, da je možno
pridobiti gradbeno dovoljenje.
Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje je nepremičnina, parc.
št. 226/2, k.o. 2633-Raven, dvorišče 34,
stavbišče 34 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni
3.128,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v zaselku Slami. Občina ne zagotavlja, da je možno
pridobiti gradbeno dovoljenje.
Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje je nepremičnina,
parc. št. 1755/10, k.o. 2631-Portorož, park
260 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni
41.977,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Portorožu. Občina ne zagotavlja, da je možno
pridobiti gradbeno dovoljenje.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 500,00 €.
4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe
poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se
zvočno in/ali video snema.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe
Prodajna pogodba – besedilo te je del
splošnih pogojev organizatorja javne dražbe – osnutek je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži v podpis v roku 5 dni po zaključku
javne dražbe. Prodajna pogodba mora biti
sklenjena v roku 15 dni po končani dražbi
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec lahko
podaljša rok za sklenitev pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni,
ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in se šteje,
da je kupec od sklenitve pogodbe odstopil.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v enkratnem znesku kupec poravna na
podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru, št. 01290-0100005871,
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo
celotne kupnine v roku je bistvena sestavina
pogodbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 18. 9. 2012 na sedežu
organizatorja, to je občinska mestna palača, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana
Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 11. uri.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistracija in registracija
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je pod-

Stran

2000 /

Št.

67 / 31. 8. 2012

pisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe – pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna osebe, predloži izpisek iz sodnega registra ali
Agencije RS za javnopravne evidence ter
storitve (AJPES), lahko tudi v ne overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
šteto od dneva razpisa javne dražbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra ali Ajpesa) je potrebno predložiti v originalu ali pa
kopijo listine overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.
Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju, kjer se bo izvedla javna dražba najkasneje 30 min. pred
začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben dokument.
9. Varščina: ponudniki morajo do dne
17. 9. 2012, do 12. ure, vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene posameznega predmeta javne dražbe, navedene
v 1. točki tega razpisa. Varščino je potrebno
vplačati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna
plačila Urad v Kopru, št. 01290-0100005871,
s sklicem: 20101-1 (fizične osebe) oziroma
20100-1 (pravne osebe in s pripisom za
javno dražbo).
10. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do dne 17. 9.
2012, do 12. ure, na naslov organizatorja,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne
dražbe se lahko udeleži le kdor se pravočasno in pravilno prijavi.
11. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi se varščina vrne najkasneje
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
12. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletni strani Občine Piran, www.piran.si.
Sestavni del razpisne dokumentacije je: povabilo k udeležbi na javni dražbi, navodilo
za udeležbo na javni dražbi, opis nepremičnin in dejansko stanje ter lokacijska informacija ali potrdilo o namenski rabi, splošni
pogoji javne dražbe, obrazec izjave, da se
ponudnik prijavlja na javno dražbo in da
brezpogojno sprejema splošne pogoje javne dražbe, obrazec specialnega pooblastila,
osnutek prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobi na
sedežu Občine Piran vsak delovni dan
med uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih kontaktnih številkah:
05/67-10-350, 67-10-337, 67-10-351 ali
67-10-302, e-mail: janja.pavsic@piran.si;
tina.ukmar-opara@piran.si; martina.kukovec@piran.si; faks 05/67-10-339.
13. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled.
14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/organi-
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zatorja javne dražbe za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne infrastrukture.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno.
Kupnina ne vključuje 20 % DDV-ja ali 2 %
davka na promet z nepremičninami, sodnih
taks za vknjižbo ter drugih obveznih dajatev.
Kupec je dolžan plačati stroške notarske
overitve, stroške vknjižbe, davke in druge
dajatve.
Komisija za nepremičnine s soglasjem
župana si pridružuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega
posla.
Občina Piran
Št. 35060-47/2008-16 04
Ob-3975/12
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skladno z določbami 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 in 42/12) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 104/11) s programom razpolaganja,
objavlja
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so nepremičnine parc. št. *246, 1492
in 1496/2, v k.o. 1034 Mrzlo polje. V naravi
gre za starejši gospodarski objekt, v izmeri
309 m2 ter dve zemljišči, v izmeri 1108 m2
in 367 m2, v naselju Mrzlo polje. Po podatkih pridobljenih iz javnih evidenc GURS so
bili temelji gospodarskega objekta in nosilni zidovi zgrajeni leta 1900, medtem ko
je bil objekt preurejen leta 1970. Objekt, ki
je predmet prodaje je zelo slabo vzdrževan,
v pretežni meri je poškodovana in dotrajana
strešna kritina. Prav tako so v zelo slabem
stanju vsi kleparski izdelki. Oken na objektu
ni, ostali mizarski izdelki so v zelo slabem
stanju. Električne in vodovodne instalacije
v objektu so bile izdelane, vendar niso več
v funkciji. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča, ki ga je izdal Urad za GJS OP Občine
Laško, št.: 35060-47/2008-2, z dne 17. 5.
2012, je razvidno, da se parcele nahajajo
na območju, ki se ureja z Odlokom o PUP
za Občino Laško (Uradni list RS, št. 79/02
s spremembami in dopolnitvami) in so po
osnovni namenski rabi stavbno zemljišče.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 38.300,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 500,00 EUR. Davek na
promet nepremičnin v višini 2 % ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na TRR Občine Laško,
št. 01257-0100003220, v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe. Kupec je poleg
kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa prodajne pogodbe ter stroške vknjižbe
lastninske pravice. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku, je bistvena sestavina
pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.

VI. Kraj in čas javne dražbe: javna
dražba bo potekala v sredo, 26. septembra 2012, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. IX te objave.
Če udeleženec javne dražbe ne predloži
zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje
spodaj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi.
VII. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 3.830 EUR na TRR
Občine Laško, št. 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki
bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili
k javni dražbi, se varščina zadrži.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
VIII. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju,
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži
naslednje podatke oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se
prijavi fizična oseba;
– Potrjen izpis iz poslovnega registra, ki
ne sme biti starejši od enega meseca, če se
prijavi samostojni podjetnik;
– Potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis overjen pri notarju, v primeru če
se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
X. Podrobnejši pogoji in pravila javne
dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
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– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražbo vodi komisija ter je končana,
ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik
komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan in kupca
pozove k podpisu pogodbe.
– Če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
XI. Opozorilo: župan Občine Laško lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla –
podpisa prodajne pogodbe, postopek javne
dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščina brez obresti.
XII. Dodatne informacije o pogojih
in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-00 in
03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in obcina@lasko.si. Po predhodnem
dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine,
ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško
Št. 478-66/2012/3
Ob-3977/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), 30. do 34. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), Statuta Občine Ilirska Bistrica in
sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 5. 7. 2012, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v k.o. Ilirska Bistrica in k.o. Trnovo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Predmet javne dražbe – prodaje in
opis nepremičnine:
Zap.
št.

Parc. št.

k.o.

Površina
(m2)

Vrsta rabe

Izklicna cena (EUR)

Poslovna stavba in dvorišče

213.300,00

1

1900/0

Ilirska Bistrica

6.531,00

2

1106/2

Ilirska Bistrica

39,63

Poslovni prostor

21.974,00

3

697/7, 697/9

Trnovo

86,90

Poslovni prostor

62.700,00

Javna dražba se izvede za vsako nepremičnino posebej kot celota (za vsako
zaporedno številko).
Pod zaporedno št. 3 je bil v Zemljiško
knjigo vložen predlog za vpis lastninske pravice na Občino Ilirska Bistrica, vendar postopek še ni zaključen.
3. Izklicna cena in plačilo stroški
Izklicna cena za nepremičnino je navedena v zadnjem stolpcu tabele pod točko 2.
in ne vključuje zakonsko določenega davka
na promet nepremičnin (2 %).
Stroške kot so davek na promet nepremičnin, cenitev, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo,
plača kupec.
4. Najnižji znesek višanja izklicne cene:
najnižji znesek višanja izklicne cene je
500,00 EUR.
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5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na podračun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470,
odprt pri Republika Slovenija, Ministrstvu za
finance, Upravi za javna plačila, Območna
enota UJP Postojna, na podlagi izdanega
računa.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo upravljavec nepremičnine izroči po prejemu celotne kupnine.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine
v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila
v posest ter bo vložen predlog za vknjižbo
lastninske pravice v zemljiški knjigi.
Nakup še ne pomeni avtomatičnega prenehanja najemnih pogodb, pač pa prenehanje pogodb poteka v skladu z najemno
pogodbo oziroma dogovorom z novim lastnikom oziroma, da se je potrebno dogovarjati
o najemnem razmerju in da se najemnina
plačuje do prepisa.
6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku petnajstih dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, mu ponudnik
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino. Prodajno pogodbo pripravi Občina
Ilirska Bistrica.
7. Kraj in čas javne dražbe ter ogled
nepremičnine
Javna dražba bo v petek, 21. 9. 2012,
v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, in sicer:
– pod zaporedno št. 1: od 8.30 do
10. ure,
– pod zaporedno št. 2: od 10.30 do
12. ure in
– pod zaporedno št. 3: od 12.30 do
14. ure.
Za ogled se je potrebno predhodno dogovoriti z občinskim upravnikom (GSM: 041
345 145), in sicer:
– pod zaporedno št. 1 bo potekal ogled
dne, 7. 9. 2012, med 9. in 10. uro,
– pod zaporedno št. 2 bo potekal ogled
dne, 7. 9. 2012, med 11. in 12. uro in
– pod zaporedno št. 3 bo potekal ogled
dne, 7. 9. 2012, med 13. in 14. uro.
8. Varščina
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe vplačati varščino v znesku 10 %
vrednosti izklicne cene za nepremičnino,
navedeno pod zaporedno številko tabele
v točki 2.:
1. 21.330,00 EUR,
2. 2.197,40 EUR,
3. 6.270,00 EUR.
Varščina se nakaže na podračun Občine
Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470, odprt
pri Republika Slovenija, Ministrstvu za finance, Upravi za javna plačila, Območna enota
UJP Postojna, s pripisom »Javna dražba za
prodajo nepremičnin v k.o. Ilirska Bistrica in
Trnovo št. 478-66/2012« do dne 19. 9. 2012,
do 12. ure.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
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dražbe obdrži varščino. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki
je predmet javne dražbe in se javne dražbe
ne udeleži, se varščina ne povrne.
9. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
in rok za prijavo
Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in do 19. 9. 2012
do 12. ure vplačajo varščino oziroma pred
začetkom javne dražbe predložijo potrdilo
o plačilu varščine s priloženo številko transakcijskega računa in ime banke za primer
vračila varščine,
– dokazilo o plačilu varščine, na katerem je razvidna vrednost, namen ter številka transakcijskega računa in ime banke za
primer vračila varščine,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v državi članici enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva navedeno potrdilo;
v primeru, da takšnega potrdila ne morejo
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljajo o plačanih davkih
in prispevkih v letu 2012),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v državi članici enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
fizične osebe; v primeru, da takega potrdila
ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega
transakcijskega računa,
– v primeru, da se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži druga pravna ali fizična oseba – pooblaščenec, mora ta imeti
ustrezno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična
oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe,
pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju,
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(ne več kot 15 dni star) za pravne osebe
(izpis iz poslovnega registra za s.p.) oziroma
identifikacijski dokument za fizično osebo
(npr. osebna izkaznica, potni list, potrdilo
o državljanstvu),
– davčna in matična številka, telefonska
oziroma številka mobilnega telefona, e-naslov.
V primeru neizpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, pristop na javni dražbi ni
mogoč.
Rok in kraj za prijavo: 19. 9. 2012 do
12. ure, Občina Ilirska Bistrica, sprejemna
pisarna, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
10. Pravila javne dražbe
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje. Prodajalec ne upošteva poznejših
reklamacij.
Javna dražba se opravi ustno v slovenskem jeziku.
Javno dražbo bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana.
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo
o stvarnem premoženju države in samou-

pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11).
Dražitelj je tisti, ki se pravočasno, to je
do vključno 19. 9. 2012 do 12. ure, prijavi
na dražbo ter predloži potrebna dokazila
(glej točka 9).
Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila javno dražbo, izločeni iz postopka.
Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden
od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko
je cena izklicana trikrat, predsednik komisije
javne dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ceno
in jo nobeden od dražiteljev ne zviša pred
tretjim izklicem. Predsednik ugotovi, komu
in po kolikšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega dražitelja se kot najugodnejšega in uspešnega pozove, da na
zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je
ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna. Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler
ni sprejeta nova višja izklicna cena. Ob enaki ponujeni ceni imajo prednost pri odkupu
trenutni najemniki prostorov.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe in o njih takoj odloči
komisija.
Predsednik komisije lahko s soglasjem
župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izkazani stroški za
prevzem razpisne dokumentacije.
11. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu
Občine Ilirska Bistrica, v času uradnih ur, na
tel. 05/711/23-20 in 05/711-23-19.
12. Objava: spletna stran Občine Ilirska
Bistrica/Sporočila za javnost, september
2012, Uradni list RS, september 2012.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 478-55/2010-1300
Ob-3980/12
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
v skladu z določbami 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 občinskega letnega načrta
razpolaganja s stvarnim premoženjem za
leto 2012, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v
njeni lasti
1- Predmet prodaje:
I. Stavbna zemljišča
a) Parcela (stavbno zemljišče), ki predstavlja komunalno opremljeno nezazidano
stavbno zemljišče.
Izklicna cena na javni dražbi, v katero je
že vključen tudi 20 % davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč je za posamezno parcelo naslednja:
1. parcela št. 82/1 (2734 m2), k.o. 1577
– Kočevje.
Izklicna cena: 58.800,00 EUR, z vključenim 20 % DDV.
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Zemljišče se nahaja v območju P5/P1,
katero je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Zemljišče v naravi predstavlja zelenico. Po zemljišču (ob parcelni meji s parcelami 79/5 in 79/7, obe k.o. 1577 – Kočevje) poteka trasa meteornega kanala, zato
bo kot sestavni del kupoprodajne pogodbe
v korist Občine Kočevje ustanovljena služnostna pravica obratovanja kanala za meteorno vodo ter dostopa z vsakovrstnimi vozili za namene obnove, urejanja ter čiščenja
meteornega kanala ob vsakem letnem in
dnevnem času. Točen prikaz lege kanala bo
sestavni del kupoprodajne pogodbe.
II. Stavbna zemljišča v Poslovni coni
(PC) LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata.
b) Vse parcele (stavbna zemljišča) so
opremljene s kolektivno komunalno opremo,
kar poleg geodetsko urejenih parcel vključuje tudi asfaltirano cesto, javno razsvetljavo,
vodo, elektriko, telekomunikacijski vod (telefon) ter meteorno in fekalno kanalizacijo.
Izklicne cene na javni dražbi, v katere
je že vključen tudi 20 % davek na dodano
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih
zemljišč so po posameznih parcelah oziroma skupinah parcel naslednje:
2. parcela št. 2204/48 (2886 m²),
2204/50 (14 m²) in 2205/11 (28 m2), k.o.
1577 – Kočevje – skupaj 2928 m2 (parcele
se prodajajo skupaj).
Izklicna cena: 63.244,80 EUR, z vključenim 20 % DDV.
3. parcela št. 2204/51 (3158 m²), k.o.
1577 – Kočevje.
Izklicna cena: 68.212,80 EUR, z vključenim 20 % DDV
4. parcela št. 2204/52 (2356 m²),
2204/35 (656 m²) in 2205/6 (146 m²), k.o.
1577 – Kočevje – skupaj 3.158 m2 (parcele
se prodajajo skupaj).
Izklicna cena: 68.212,80 EUR, z vključenim 20 % DDV.
5. parcela št. 2204/39 (6393 m²), 2204/40
(6594 m²) in 2204/41 (6079 m²), k.o. 1577
– Kočevje – skupaj 19.066 m2 (parcele se
prodajajo skupaj).
Izklicna cena: 411.825,60 EUR, z vključenim 20 % DDV.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v torek,
18. 9. 2012, v sejni sobi Občine Kočevje (1.
nadstropje), Ljubljanska cesta 26, Kočevje,
ob 12. uri.
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do 17. 9. 2012 do 12. ure, osebno
v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti
v vložišče priporočeno po pošti.
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Subjekti, ki lahko sodelujejo na javni dražbi za stavbna zemljišča in sklenejo
kupoprodajno pogodbo, so vsi gospodarski subjekti – gospodarske družbe in samostojni podjetniki, javna podjetja, zadruge ali
drugi subjekti, ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko dejavnost, kakor
jo definira 6. člen Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), z namenom da organizirajo podjetniško dejavnost in redno opravljajo gospodarske posle.
Na javni dražbi za stavbna zemljišča lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino
v višini 10 % od izklicne cene za posamezno
nepremičnino, za nakup katere kandidirajo
(v primeru, če oseba izrazi interes za nakup
več nepremičnin, mora položiti varščino za
vsako od njih).

Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
proračuna
Občine
Kočevje,
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo – nepremičnina
(stavbno zemljišče)« (vplačnik navede tisto
nepremičnino, za nakup katere kandidira).
Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi,
morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za
proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne
morejo sodelovati.
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
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 dražitelji v skladu
z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani
komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena
razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe,
ki vodi javno dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) in predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– izjavo o vrsti gospodarske dejavnosti,
ki jo nameravajo opravljati,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski
spletni strani, ali na svoji lastni listini.
Podatke in potrdila je potrebno predložiti
oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno
do 17. 9. 2012 do 12. ure, osebno v vložišče
ali priporočeno po pošti.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listi-
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ne, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4. Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi: najnižji znesek višanja izklicne cene
na javni dražbi za stavbna zemljišča znaša
1.000,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe,
ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,
– ugovore na postopek javne dražbe, ki
jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo
sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6.1. Namen pogodbe, pogodbene omejitve, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
za stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC)
LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata; (točka II)
Namen pogodbe o prodaji parcel – stavbnih zemljišč je, da občina omogoči gospodarskim subjektom – gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, javnim
podjetjem, zadrugam ali drugim subjektom,
ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo
gospodarsko dejavnost, kakor jo definira
6. člen ZGD-1, da organizirajo podjetniško
dejavnost in redno opravljajo gospodarske
posle, s čimer pripomorejo k razvoju Občine
Kočevje. Kupci bodo postali izključni lastniki
kupljenih nepremičnin z nekaterimi omejitvami njihovega nadaljnjega razpolaganja
za določeno obdobje.
Občina Kočevje si kot prodajalec na
podlagi določbe petega odstavka 38. člena
Stvarnopravnega zakonika pridržuje pravico, da od kupca (zavezanec), ki bo po
poplačilu kupnine in izdanem zemljiško
knjižnem dovolilu s strani občine pridobil
lastninsko pravico, v naslednjih 5 letih od
sklenitve prodajne pogodbe pod določenimi pogoji odkupi nazaj nepremičnino, ki
je predmet prodajne pogodbe.
Občina Kočevje lahko s pisno izjavo uveljavi odkupno pravico, če se alternativno izpolni eden od naslednjih pogojev:
– da kupec v roku 2 let od sklenitve pogodbe na pristojni upravni enoti ne poda
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja,
– da kupec v roku 4 let od sklenitve te
pogodbe ne pridobi pravnomočnega uporabnega dovoljenja.
V primeru uveljavitve odkupne pravice
bo občina drugopogodbeni stranki izplačala
ceno, plačano po tej pogodbi, povečano za
uradno ugotovljeno rast življenjskih stroškov
v RS v tem obdobju (inflacija/deflacija) ter
povečano za vrednost izboljšav ali izgrajenih objektov na tej parceli, koristnih za
občino, kakor jo bo ugotovil s strani občine izbran cenilec, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje cenitev državnega in občinskega
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stvarnega premoženja v skladu s pogoji iz
Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin. Odkupna pravica
v korist občine se vpiše v zemljiško knjigo
in ni prenosljiva. Po preteku navedenega
obdobja bo občina kupcu izdala izbrisno
dovoljenje, z vpisom katerega bo odkupna
pravica prenehala.
Pogodbena omejitev je tudi v tem,
da se kupec parcele – nepremičnine na
podlagi določb drugega do četrtega odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika zavezuje, da v roku 7 let od sklenitve te
pogodbe ne bo odsvojil te nepremičnine niti
je ne bo obremenil s stvarnimi pravicami.
V primeru kršitve te določbe je drugopogodbena stranka v skladu z zakonom odškodninsko odgovorna za morebitno škodo,
ki bi s tem nastala občini.
Vzorec prodajne pogodbe lahko vsak interesent pridobi kot prilogo k temu razpisu.
Občina Kočevje kot prodajalec bo kupcu po poplačilu celotne kupnine izdala
zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo izrecno in nepogojno dovolila vpis lastništva
navedene nepremičnine v zemljiško knjigo,
s čimer bo kupec postal lastnik te nepremičnine, kupec pa bo hkrati prodajalcu izročil
zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo dovoli vpis odkupne pravice. Z najugodnejšim
dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, se mu lahko
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, občina
zadrži njegovo varščino.
6.2. Namen pogodbe, pogodbene omejitve, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za
stavbno zemljišče; (točka I)
Namen pogodbe o prodaji parcel – stavbnih zemljišč je, da občina omogoči gospodarskim subjektom – gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, javnim
podjetjem, zadrugam ali drugim subjektom,
ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo
gospodarsko dejavnost, kakor jo definira
6. člen ZGD-1, da organizirajo podjetniško
dejavnost in redno opravljajo gospodarske
posle, s čimer pripomorejo k razvoju Občine
Kočevje.
Kupec bo postal izključni lastnik kupljene nepremičnine z obremenitvijo, da bo kot
sestavni del kupoprodajne pogodbe v korist
Občine Kočevje ustanovljena služnostna
pravica obratovanja kanala za meteorno
vodo ter dostopa z vsakovrstnimi vozili za
namene obnove, urejanja ter čiščenja meteornega kanala ob vsakem letnem in dnevnem času. Točen prikaz lege kanala bo sestavni del kupoprodajne pogodbe.
Kupec je tako dolžan brezplačno trpeti
(dopustiti) poseg na kupljeni nepremičnini in
trajno omejitev lastninske pravice za potrebe obratovanja kanala za meteorno vodo ter
dostopa z vsakovrstnimi vozili za namene
obnove, urejanja ter čiščenja meteornega
kanala ob vsakem letnem in dnevnem času.
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Točen prikaz lege kanala bo sestavni del
kupoprodajne pogodbe.
Služnostni upravičenec oziroma koristnik
začasne omejitve je prodajalec, služnost ali
začasna omejitev pa se lahko dovoli tudi
v korist izvajalca gospodarske javne službe
lokalnega pomena.
Kupec se zaveže dovoliti, da se služnostna pravica vpiše v zemljiško knjigo.
Kupec mora računati s tem, da bo prodajalec uveljavljal služnostno pravico ali drugo omejitev lastninske pravice zato mora
kupljeno nepremičnino uporabljati tako, da
ne bo oviral ali onemogočil uresničitve take
pravice.
V primeru iz prejšnjega odstavka in v drugih primerih kršitve obveznosti mora kupec
prodajalcu povrniti vso s tem povzročeno
škodo v zvezi z izvedbo meteornega kanala.
Občina Kočevje kot prodajalec bo kupcu po poplačilu celotne kupnine izdala
zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo izrecno in nepogojno dovolila vpis lastništva
navedene nepremičnine v zemljiško knjigo,
s čimer bo kupec postal lastnik te nepremičnine, kupec pa bo hkrati prodajalcu izročil
zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo dovolil vpis služnostne pravice. Z najugodnejšim
dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, se mu lahko
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, občina
zadrži njegovo varščino.
7. Drugo
Pri nakupu stavbnega zemljišča oziroma nepremičnine vsaka stranka nosi svoje
notarske stroške overitve pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa lastništva nepremičnine.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani
potrebni in upravičeni stroški za prevzem
razpisne dokumentacije in sodelovanje na
javni dražbi.
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah je možno pridobiti pri Renati Vidmar, tel. 01/89-38-252 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe) ali
Robertu Latinu, tel. 01/89-38-238 (podatki
o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogojih), v času uradnih ur. Pomožni obrazec
za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in
lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo
izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je
možno pridobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo), vsak
delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od
8. do 16.30. Pomožni obrazec za prijavo
se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh
Občine Kočevje.
Občina Kočevje
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Razpisi delovnih mest
Ob-3954/12
Svet Centra za socialno delo Idrija na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami),
23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 s spremembami), 56. in
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, v nadaljevanju:
ZSV) in 29. člena Statuta Centra za socialno
delo Idrija sklepa 2. seje Sveta Centra za
socialno delo Idrija z dne 28. 2. 2012, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (M/Ž) Centra za socialno
delo Idrija.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2), in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali
pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo, pet
let delovnih izkušenj in opravljen strokovni
izpit za delo na področju socialnega varstva ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer
delovne terapije, teološke smeri z ustrezno
specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj,
od tega najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in opravljen
strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje
socialno varstvenega zavoda, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje
za določen čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Center za socialno delo Idrija, Vojkova 2a,
5280 Idrija – v zaprti kuverti, z oznako ˝Ne
odpiraj – razpis za direktorja˝, v roku 8 dni
od dneva objave tega razpisa. O izbiri bodo
kandidati obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Svet Centra za socialno delo Idrija
Št. 9000-2/2012
Ob-3955/12
Svet Centra za socialno delo Kamnik
na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.
US: U – I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I- 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 42/94 Odl.US:

U-I-137/93-24, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 60/99
Odl.US: U-I-273/98, 36/00 – ZPDZC, 54/00
– ZUOPP, 26/01, 110/02 – ZIRD, 2/04 (7/04
– popr.), 36/04 – UPB1, 21/06 Odl.US:
U-I-116/03-22, 105/06, 114/06 – ZUTPG,
3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.),
122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12) in 25.,
26., 27., 28. člena Statuta Centra za socialno delo Kamnik ter sklepa 4. seje Sveta Centra za socialno delo Kamnik, z dne
28. 2. 2012, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno
delo Kamnik.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje
še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in
69. členom Zakona o socialnem varstvu,
in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, najmanj 5 let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje
socialno varstvenega zavoda, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje
za določen čas trajanja mandata.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati predložiti življenjepis ter program
dela z vizijo za mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave
z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev
v roku 15 dni od objave razpisa, na naslov: Svet Centra za socialno delo Kamnik,
Ljubljanska 1, 1241 Kamnik, z oznako na
ovojnici: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Svet Centra za socialno delo Kamnik
Št. 32/2012
Ob-3956/12
Na podlagi 16. člena Statuta Visokošolskega središča Sežana Sveta zavoda
Visokošolskega središča Sežana (v nadaljevanju: VSS) objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice Visokošolskega
središča Sežana.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/kandidatka, ki izpolnjuje
splošne, z zakonom določene pogoje. Imeti
mora:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu prve stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz
prejšnje alinee,
– strokovno poznavanje področja dela
javnega zavoda,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti in
– predložen program dela (razvojne
usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in
organiziranja dela javnega zavoda).
Delovno razmerje bo sklenjeno za obdobje 5 let. Direktor/direktorica je lahko ponovno imenovan. Zasedba delovnega mesta
je predvidena s 1. 11. 2012.
Kandidat/ kandidatka naj k prijavi na prosto delovno mesto poleg dokazil priloži tudi
kratek življenjepis.
Prijave pričakujemo v 15 dneh po objavi
na naslov: Visokošolsko središče Sežana,
Kraška ulica 2, 6210 Sežana, s pripisom
»Za razpis direktorja VSS«.
Prepozne prijave se ne upoštevajo. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po
izdaji odločbe o izbiri.
Visokošolsko središče Sežana
Št. 183/12
Ob-3961/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, na podlagi
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in 16. člena Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94,
43794. 15/98, 72/02 in 112/06) razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Zavoda za gozdove Slovenije
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) /visokošolska
univerzitetna izobrazba (prejšnja) gozdarske, ekonomske, pravne ali managerske
smeri ali končano specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja) gozdarske,
ekonomske, pravne ali managerske smeri
ali končano magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba
(druga bolonjska stopnja) gozdarske, ekonomske, pravne ali managerske smeri;
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega 5 let na vodstvenih delovnih mestih
v gozdarstvu;
– 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;
– strokovni izpit iz upravnega postopka ali
strokovni izpit po Pravilniku o pripravništvu,
strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi;
– vozniški izpit B kategorije.
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Okvirna vsebina dela:
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela in poslovanja Zavoda,
– zastopanje in predstavljanje Zavoda
ter vodenje sodelovanja z drugimi organi in
organizacijami in institucijami,
– motiviranje, usposabljanje in spremljanje uspešnosti sodelavcev,
– predlaganje programa dela, finančnega načrta in zaključnega računa Zavoda in
izdelovanje poročila o opravljenem delu Zavoda Svetu ZGS,
– izvrševanje odločitev in sklepov Sveta
ZGS in določb gozdnogospodarskih načrtov,
– predlaganje strokovnih in drugih podlag, ki jih potrjuje ali sprejema Svet ZGS,
– spremljanje porabe proračunskih in
drugih javnih sredstev za vlaganje v gozdove,
– imenovanje in razreševanje delavcev
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
ter predlaganje Svetu ZGS člane komisij,
katerih imenovanje je v pristojnosti Sveta
ZGS,
– imenovanje in razreševanje vodij območnih enot po predhodnem mnenju Sveta
območne enote,
– sklepanje pogodb o zaposlitvi in odločanje o drugih pravicah iz delovnega razmerja,
– opravljanje drugih nalog skladno
s predpisi in sklepi Sveta ZGS.
Direktor zavoda organizira in vodi delo
ter poslovanje Zavoda, predstavlja in zastopa Zavod in je odgovoren za zakonitost
dela Zavoda.
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), z opisom vodstvenih in organizacijskih sposobnosti.
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 kmetijstvo in okolje
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. 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.
III. Izbrani/a kandidat/ka bo na razpisano delovno mesto imenovan/a za štiriletno
mandatno obdobje.
IV. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje najkasneje v 8 dneh po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in
okolje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub
ljana.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski na-
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slov: gp.mko@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi
z razpisom obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo, tel. 01/478-91-44.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 68/2012
Ob-3963/12
Svet Centra za socialno delo Radovljica,
na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s sprem.),
23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 s sprem.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2, v nadaljevanju ZSV)
in na podlagi 30. in 31. člena Statuta Centra
za socialno delo Radovljica ter sklepa 4.
seje Sveta Centra za socialno delo Radovljica z dne 21. 6. 2012, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno
delo Radovljica.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu
Zakona o socialnem varstvu (ZSV), in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV in 5 let delovnih
izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
ZSV in 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS
za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na
podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje
za določen čas trajanja mandata.
Kandidati naj prijavi za razpis priložijo
življenjepis in svojo vizijo Centra za socialno
delo Radovljica za mandatno obdobje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Center za socialno delo Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica – v zaprti
kuverti z oznako ˝Ne odpiraj – razpis za direktorja˝ v roku 15 dni od dneva objave tega
razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni
v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Svet Centra za socialno delo
Radovljica
Št. 110-815/2012
Ob-3998/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):
2 prosti mesti okrožnega sodnika na
gospodarskem oddelku Okrožnega sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena

in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pridobiva podatek
o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
Št. 110-818/2012
Ob-4017/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):
2 prosti mesti okrožnega sodnika na
Okrožnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
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– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pridobiva podatek
o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
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Druge objave
Št. 36000-2/012

Ob-3979/12

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 12SUBOB12 Nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
objavlja, da je Javni poziv 12SUB-OB12 Nepovratne finančne spodbude občanom za
nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 109/11),
zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev že presegle
vsa razpisana sredstva.
Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad
Št. 194/12
Ob-3972/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12; v nadaljevanju: Uredba)
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo kovinskih odpadkov
nadstrešnic na MP Kozina in Lazaret
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb in upravljavca: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: kovinski odpadni material nadstreškov na nekdanjem MP Kozina
(16,90 t jeklene pločevine, 22,00 t konstrukcijske pločevine od 3 do 6 mm in 50,50 t konstrukcijske pločevine nad 6 mm) in nekdanjem MP Lazaret (4,58 t jeklene pločevine in
10,03 t konstrukcijske pločevine nad 6 mm).
3. Varščina in izhodiščna cena
Za predmet prodaje na MP Kozina se
plača varščina v višini 500 €, za predmet
prodaje na MP Lazaret pa se plača varščina v višini 200 €, kar ponudniki plačajo
na račun št.: 01100-6300109972, sklic: 18
20303-7203993-7552-0812, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb – odpadni material Kozina, Lazaret.
a) Ponujena cena za tono jeklene pločevine na MP Kozina ne sme biti manjša
od 60 €.
b) Ponujena cena za tono konstrukcijske
pločevine od 3 do 6 mm na MP Kozina ne
sme biti manjša od 50 €.
c) Ponujena cena za tono konstrukcijske
pločevine nad 6 mm na MP Kozina ne sme
biti manjša od 198 €.
d) Ponujena cena za tono jeklene pločevine na MP Lazaret ne sme biti manjša
od 55 €.
e) Ponujena cena za tono konstrukcijske
pločevine nad 6 mm na MP Lazaret ne sme
biti manjša od 60 €.

V ceno ni vključen DDV, ki bremeni ponudnika oziroma kupca.
Stroške odvoza predmeta prodaje krije
ponudnik oziroma kupec.
4. Pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo:
– dokazilo o plačani varščini;
– ponudbeno ceno za tono:
a) jeklene pločevine na MP Kozina,
b) konstrukcijske pločevine od 3 do
6 mm na MP Kozina,
c) konstrukcijske pločevine nad 6 mm na
MP Kozina,
d) jeklene pločevine na MP Lazaret,
e) konstrukcijske pločevine nad 6 mm na
MP Lazaret:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR);
– pooblastilo za sodelovanje v postopku
zbiranja ponudb, če je oseba zastopnik;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
naj se glasi najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
– izjavo, da so poravnane vse denarne
obveznosti do Ministrstva za pravosodje in
javno upravo.
5. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno po pošti ali prinesejo osebno
v zapečateni pisemski kuverti na vložišče
Ministrstva za pravosodje in javno upravo,
Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 10. ure, dne 17. 9. 2012.
Ponudba mora vsebovati oznako: »ponudba za odkup nadstreškov na MP Kozina
in MP Lazaret – Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
6. Posebna določila o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku in ponudbe, ki bodo pravočasne a nepopolne, bo komisija, ki bo vodila postopek
javnega zbiranja ponudb, izločila iz nadaljnje obravnave.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb bo komisija opravila med
najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri
čemer bo za izklicno ceno določila ceno, ki
so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini
izkazanih stroškov.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne
17. 9. 2012 v IV. nadstropju Ministrstva za
pravosodje in javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, ob 10.30.
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba najpozneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri. Če najugodnejši ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem času se
zadrži varščina.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
8. Kupnina se plača v roku 8 dni od prejetja računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po podpisu ter potrditvi tehtalnega
lista s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo mora veljati najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Informacije: vse informacije v zvezi s predmetno prodajo lahko dobite na
Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, Darko Gajević,
tel. 478-18-35.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
Ob-3971/12
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 7. 3. 2012 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v
Bohinju 23, apartma št. 12, v skupni izmeri
55,60 m2 (se nahaja v dveh etažah in je
sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega
prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob in
balkona); s pripadajočim deležem zemljišča,
z ID znakom nepremičnine 2200-617/5-0,
2200-617/4-0, 2200-617/3-0, 2200-618/30, 2200-1470/4-0, vse k.o. Bohinjska Bistrica, v deležu 560/10000. Apartma je vpisan
v katastru stavb kot stanovanjska enota z
identifikacijsko številko 2200-1145-12 in se
nahaja v nadstropju zgradbe, ki je zgrajen
leta 1990. Nepremičnina – apartma je vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastnina
Telekoma, z ID znakom nepremičnine 22001145-12, k.o. Bohinjska Bistrica, v deležu do
celote. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski priključek in priključek
CATV, ogrevanje je na elektriko. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
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Ogled bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 97.300,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR + DDV.
2. Bohinj, Ribičev laz 47, apartma, v skupni izmeri 56,28 m2 (sestavljen iz kuhinje,
dnevnega prostora, hodnika, dveh predprostorov, sobe, kopalnice in sanitarij); s pripadajočim deležem zemljišča, z ID znakom
nepremičnine 2199-1136/6-0, k.o. Savica,
v deležu 16/100 od celote. Apartma skupaj
s Telekomovimi tehnološkimi prostori predstavlja del stavbe, z ident. številko stavbe
2199-301; prostori se nahajajo v stavbi (v
kateri so tudi preostali Telekomovi tehnološki prostori in poštni prostori), ki je zgrajena
leta 1970. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV, ogrevanje je centralno z radiatorji. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki
se prodaja skupaj z apartmajem. Telekom
Slovenije d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot
solastnik celotne nepremičnine, z ID znakom nepremičnine 2199-1136/6-0, k.o. Savica, v idealnem deležu 68/100 od celote;
prodajani apartma predstavlja delež 16/100
celotne nepremičnine.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
123.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.500,00 EUR + DDV.
3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 2, površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta, v središču Dolenjskih toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki
prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije,
v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob
objektu je zunanja garaža. Apartma se nahaja v nadstropju stavbe, s številko stavbe
1495-3 (podatek iz registra nepremičnin).
Stavba leži na zemljišču, z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba
– stavbišče), k.o. Toplice. Počitniški apartma
št. 2 predstavlja delež 994/10000-in. Predmet prodaje ni stavba s številko oziroma
oznako 1495-4 (samostoječa garaža), ki
stoji na parceli številka 452/17, k.o. 1495 Toplice, in ostaja v prodajalčevi lasti do celote.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 71.400,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.500,00 EUR + DDV.
4. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 3, površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki
prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije,
v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob
objektu je zunanja garaža. Apartma se nahaja v nadstropju stavbe, s številko stavbe
1495-3 (podatek iz registra nepremičnin).
Stavba leži na zemljišču, z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba
– stavbišče), k.o. Toplice. Počitniški apartma
št. 3 predstavlja delež 913/10000-in. Predmet prodaje ni stavba, s številko oziroma
oznako 1495-4 (samostoječa garaža), ki
stoji na parceli številka 452/17, k.o. 1495 To-

plice, in ostaja v prodajalčevi lasti do celote.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 65.600,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.100,00 EUR + DDV.
5. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 74,44 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v 2. etaži
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje. Prostor leži
v prvem nadstropju objekta, ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno
preurediti v stanovanje, s tem da se kupec
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje stroške. Predmetni
prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz
skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške
preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo
objekta za potrebe predmetnega poslovnega prostora (elektrika, voda, ogrevanje…).
Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna
lastnina Telekom Slovenije, d.d., z ID znakom nepremičnine 1577-117-1, k.o. 1577
– Kočevje; stavba stoji na zemljišču, z ID
znakom nepremičnine 1577-1053/0-0, k.o.
1577 – Kočevje.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g.
Marjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 35.445,00 EUR.
6. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 82,67 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117- 2, ki se nahaja v 4. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Ljubljanska cesta 21 Kočevje. Prostor
leži v drugem nadstropju objekta, ki je bil
zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preurediti v stanovanje, s tem, da se
kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da
vse preureditve izvede na svoje stroške.
Predmetni prostori imajo elektriko; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani
kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na
svoje stroške preurediti in ločiti komunalno
infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega poslovnega prostora (elektrika, voda,
ogrevanje…). Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški knjigi vpisan
kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.,
z ID znakom nepremičnine 1577-117-2, k.o.
1577 – Kočevje; stavba stoji na zemljišču,
z ID znakom nepremičnine 1577-1053/0-0,
k.o. 1577 – Kočevje.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g.
Marjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 37.740,00 EUR.
7. Vače 28 in 28a – poslovni prostor
površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe
(prvo nadstropje), na naslovu Vače 28 in
Vače 28a, 1252 Vače; vpisano v zemljiški knjigi v katastru stavb kot posamezni
del stavbe, z ID znakom nepremičnine
1832-162-7, kot etažna lastnina Telekom
Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada
zemljišče (stavbišče, dvorišče), v deležu
9540/100000 oziroma skupaj 32,91 m2
od celote, na zemljiščih, z ID znakom ne-
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premičnine 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0
in 1832-2250/4-0, vse k.o. 1832 – Vače.
Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori
je zgrajena leta 1992; poslovni prostori so
se uporabljali za pisarniško dejavnost. Poslovni prostori imajo električno, vodovodno,
sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se
v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje
stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta (ogrevanje, voda...) za
potrebe predmetnega poslovnega prostora.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/472-80-53, g.
Damjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 43.100,00 EUR.
8. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni
prostori (v objektu stolpič), v kompleksu tk
center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2,
na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na zemljišču, z ID znakom nepremičnine 18711662/0-1, k.o. 1871 – Trbovlje, in dvorišče,
z ID znakom nepremičnine 1871- 806/1-0,
obe parceli k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu
177/1000 od celote. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom
Slovenije, d.d. Objekt je zgrajen leta 1960
in pozneje adaptiran. Objekt in poslovne
prostore je možno preurediti v več stanovanjskih enot, s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vse preureditve
izvede na svoje stroške. Predmetni prostori
imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne
kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni
pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta
za potrebe predmetnih poslovnih prostorov
(elektrika, voda, kanalizacija, ogrevanje…).
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel., 01/472-80-53, g.
Damjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 232.800,00 EUR.
9. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče
na lokaciji Kranj – Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2, na zemljišču z ID znakom
nepremičnine 2120-791/6-0 (travnik površine 2.917 m2), na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-23/1- 0 (parkirišče – odprto
skladišče, površine 1.904 m2), na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-14/3
-0 (odprto skladišče, površine 1.565 m2) in
na zemljišču z ID znakom nepremičnine
2120-17/6 -0 (pot površine 255 m2), vse k.o.
2120- Primskovo. Vse navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, ga.
Marina.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 1.400.000,00 EUR.
10. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni
prostori, v stavbi tk center Krško, površine
305,03 m2 in garaža, površine 47,00 m2, vse
na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče z ID znakom
nepremičnine 1316 – 643/0-1 (poslovna
stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko
poslopje), površine 1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316 – 582/1-0 (zelenica), površine
1.721,00 m2 ter zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot), površine
185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas.
Objekti so zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so vpisane
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v ZK kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Vse se prodaja skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g.
Marjan.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 164.000,00 EUR.
11. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev
4 – poslovni-pisarniški prostori, skupne površine 243,05 m2, v 2. nadstropju in dve
pripadajoči parkirni mesti v kleti objekta, na
naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica; nepremičnine oziroma poslovni prostori
v 2. nadstropju so vpisani v zemljiški knjigi
kot samostojini etažni del stavbe, z identifikacijsko številko 2304-582- 84, k.o. Nova
Gorica, in prvo parkirno mesto z oznako
2394-582-81, k.o. Nova Gorica, ter drugo
parkirno mesto z oznako 2304-582-82, k.o.
Nova Gorica. Objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori in parkirna mesta, je zgrajen leta 1995. Navedene
nepremičnine so zasedene oziroma oddane v najem najemniku – zato se izbranega
kupca oziroma novega lastnika navedenih
nepremičnin v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe najemno razmerje
kot nov najemodajalec namesto Telekom
Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in
pravice najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne pogodbe.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/333-57-36, g.
Damjan.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 271.000,00 EUR.
12. Murska Sobota, Staneta Rozmana
8 – dvosobno stanovanje št. 3, površine
55,26 m2 (spalnica, dnevna soba, predsoba, kuhinja, shramba, kopalnica, loža,
klet), v visokem pritličju stanovanjske stavbe, z identifikacijo številko stavbe 2766 in
identifikacijsko številko posameznega dela
stavbe 3. Stavba leži na parceli s številko
1307, k.o. M.Sobota, vpisano v zk vložek
3892, k.o. Murska Sobota. Stanovanje se
nahaja v visokem pritličju stavbe, ki je zgrajena leta 1979. Stanovanje v zemljiški knjigi
ni vpisano na ime prodajalca – prodajalec
razpolaga s kopijo kupoprodajne prodajne
pogodbe o nakupu stanovanja. Potrebna bo
ureditev lastniških listin za vpis lastninske
pravice na Telekom Slovenije d.d. oziroma
zemljiško-knjižna ureditev prodajane nepremičnine.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/530-27-70, g.
Marjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 43.605,00 EUR.
13. Ljubljana, Celovška 264 – stanovanje
– bivalna enota št. 147 (408/IV), površine
16,99 m2 (soba, kopalnica z wc), v četrtem nadstropju stavbe, na naslovu Celovška 264, Ljubljana. Večstanovanjska stavba etažnosti K+P+12 je bila zgrajena leta
1983. Nepremičnina z identifikacijsko številko 1738-1394-147 leži na parcelni štev. 432,
vpisana v zk vložku štev. 594, k.o. Dravlje,
in na parc. št. 428, vpisana v zk vložku štev.
3350, k.o. Dravlje – predstavlja od prodajalčevega solastnega deleža 2906/1.0000.000
pripadajoči delež 1453/1.000.000. Stanovanje je zemljiško knjižno urejeno in je kot
solastnina vpisano v zemljiški knjigi na ime
Telekom Slovenije d.d.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/234-16-50, g. Mladen, ali
01/234-15-92, ga. Jana.
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Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 29.920,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne nepremičnine je
potrebno poslati priporočeno po pošti ali
dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah, na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, soba št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne
odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 21. 9.
2012. Za pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 111-B, najkasneje do vključno 21. 9. 2012, do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje, ki morajo v posamični
pisni ponudbi (posebej za vsako posamezno
nepremičnino) navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od navedene
objavljene izhodiščne prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega – transakcijskega računa ponudnika
(naziv banke in številka računa),
– fizične osebe morajo OBVEZNO priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo
(kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe morajo OBVEZNO priložiti overjen izpis
iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki
priložiti priglasitveni list,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se
prodaja skupaj z nepremičnino – počitniško
enoto,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je
seznanjen s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da bo
v primeru nakupa predmetne nepremičnine
vse postopke v zvezi s potrebno dodatno
ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom
nepremičnine v zemljiško knjigo uredil sam
na svoje stroške,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je
seznanjen z obvezo prevzema najemnega
razmerja in bo po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe vstopil v najemno razmerje kot nov
najemodajalec, namesto Telekom Slovenije,
d.d. ter bo prevzel obveznosti in pravice
iz obstoječe veljavne najemne pogodbe (v
objavi navedeno za nepremičnino pod zaporedno št. 11).
Drugi pogoji
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja
in se odreka odškodninskim zahtevkom iz
naslova stvarnih napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.

Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno,
najpozneje do 30. 10. 2012.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 30 dni po prejemu
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti, se šteje, da je odstopil od
nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d.,
odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene. Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico,
da na podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe
z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije o vsebini objave
lahko ponudniki pridobijo:
– splošno – na tel. 02/530-27-70,
g. Marjan, 01/234-16-50, g. Mladen in
01/234-15-92, ga. Jana,
– o trenutnem lastniškem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin – na
tel. 01/234-13-68, ga. Jana
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-3999/12
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana na podlagi Pravilnika o ravnanju z nepremičnim premoženjem družbe Slovenske železnice, d.o.o.
(prečiščeno besedilo, z dne 11. 6. 2012)
objavljajo
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – počitniških
enot na Hrvaškem
1. Barbariga pri Puli, apartma št. 37/104,
površine 36,99 m² z ložo, ki se nahaja v 1.
nadstropju počitniškega objekta P+1, zgrajenega leta 1980.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Pula, na parcelni številki 7706, št. zk vl.
7311, k.o. Vodnjan, površine 115 m², v solastniškem deležu 1/2 od celote in na parcelni
številki 7938/4, št. zk vl. 7627, k.o. Vodnjan,
površine 13 m², v solastniškem deležu 1/4
od celote.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
48.450,00 EUR.
2. Mareda pri Novigradu, Mareda 9,
apartma št. 131, površine 37,19 m², z ložo
in teraso, ki se nahaja v 1. nadstropju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta 1986.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Buje kot samostojni etažni del na parcelni
številki 1191/67, št. zk vl. 2892/19, k.o. Novigrad, v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
43.775,00 EUR.
3. Mareda pri Novigradu, Mareda 8,
apartma št. 214, površine 39,22 m², s teraso, ki se nahaja v 2. nadstropju počitniškega
objekta P+2, zgrajenega leta 1986.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Buje kot samostojni etažni del na parcelni
številki 1191/42, št. zk vl. 3076/30, k.o. Novigrad, v lastniškem deležu 1/1.
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Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
44.200,00 EUR.
4. Červar – Porat pri Poreču, Pinot 3,
apartma št. 26, površine 37,50 m², z ložo
in dvoriščem, ki se nahaja v pritličju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta 1975.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Poreč kot samostojni etažni del na parcelnima številkama 868/7 in 868/25, št. zk vl.
3840/4, k.o. Poreč, v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
46.750,00 EUR.
5. Červar – Porat pri Poreču, Park Motovun 3, apartma št. 121, površine 40,03 m²,
z ložo, ki se nahaja v 1. nadstropju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta 1975.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Poreč kot samostojni etažni del na parcelni
številki 865/97, št. zk vl. 281/21, k.o. Poreč,
v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
46.325,00 EUR.
Nepremičnine so proste bremen. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet
nepremičnin, ki se ga zavezuje plačati kupec.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javnega
zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo za
nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti
osebno v zaprti ovojnici na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj! – (navedba enote pod zaporedno številko)«.
Rok za predložitev ponudb je 28. 9.
2012. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, najkasneje do
vključno dne 28. 9. 2012, do 15. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 2012 na
sedežu SŽ, d.o.o., Steklena dvorana, s pričetkom ob 9. uri.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje, ki izpolnjujejo pogoje
za nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški
in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki
obsega naslednje podatke in listine (posebej
za vsako posamično nepremičnino – počitniško enoto):
– identifikacijski podatki (ime in priimek
oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko) ter tudi hrvaško OIB (osobni identifikacijski broj) številko
kolikor jo že ima,
– zaporedna številka nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine, za katero kandidirajo in dajejo ponudbo,
– ponujena ceno v EUR, v absolutnem
znesku za posamezno nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika
(naziv banke in številka računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti
fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe
morajo obvezno priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in
samostojni podjetniki posamezniki priložiti
priglasitveni list,

– potrdilo o plačani varščini,
– pisno izjavo ponudnika, da je seznanjen z zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine in, da se strinja z razpisnimi pogoji.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno–kupljeno”.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, ponujena cena pa izražena
v EUR.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Ponudnik je dolžan do izteka roka za
oddajo ponudb plačati varščino v višini 10 %
izhodiščne cene nepremičnine, za katero
je oddal ponudbo, in sicer namen nakazila
»varščina – (navedba enote pod zaporedno številko)«, ki jo je potrebno plačati na
transakcijski račun SŽ, št. 0292 3001 9346
887, odprt pri NLB, d.d. Plačana varščina
se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Do roka za oddajo ponudb, ki je določen
s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo.
Kupec s sodelovanjem v postopku javnega zbiranja ponudb potrjuje, da je seznanjen
s stanjem nepremičnine in se odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala najvišja ponujena cena. V primeru prejema več
ponudb z navedbo iste kupnine, bodo ponudniki pozvani k dopolnitvi ponudbe – na
pogajanja.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, za
katerega bo imenovana Komisija ugotovila,
da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom poslovodstva SŽ izbran za najugodnejšega ponudnika.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 30. 10. 2012.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik
priskrbeti kopijo potrdila OIB (davčna številka na Hrvaškem) in notarsko overjeno
kopijo osebnega dokumenta, kolikor le-ta ni
hrvaški državljan, žig notarske overitve pa
uradno prevesti v hrvaški jezik. V tem roku
mora uspeli ponudnik, ki ni hrvaški državljan, predložiti prodajalcu dokaz, da je ob
prilaganju mapne kopije, za namen vknjižbe v statusu državljana EU, pri pristojnem
urbanističnem organu RH zaprosil za izdajo potrdila o statusu parcele (dokaz, da se
parcela, na kateri je stavba zgrajena nahaja
v stavbni coni) ter potrdila Ministrstva za kulturo RH v Zagrebu, da se nepremičnina ne
nahaja v z zakonom zaščitenem območju,
na katerem je omejen promet z nepremičninami v korist tujih pravnih ali fizičnih oseb.
Prodajalec ob objavi te ponudbe jamči, da
so vse predmetne nepremičnine primerne
za prodajo državljanom EU.
Kolikor najugodnejši ponudnik oziroma
izbrani kupec v navedenem roku ne sklene
kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača
celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi, varščino pa obdrži prodajalec. Stroške priprave pogodbe, sklenitve in izvedbe
vpisa v zemljiško knjigo nosi prodajalec.
Stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter
plačilo davka na promet nepremičnin nosi
kupec.
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Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 15 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Nepremičnine bodo proste in na razpolago za primopredajo (za izročitev v uporabo
in posest) izbranim kupcem, po plačilu celotne kupnine.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo
do 30. 11. 2012.
Prodajalec si pridržujejo pravico, da brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do
sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom
povrne varščina, kolikor je že bila vplačana.
Obveznost družbe Slovenske železnice,
d.o.o., da sklene s ponudnikom, ki pisno
ponudi najvišjo ceno, prodajno pogodbo, je
izključena.
III. Ogled nepremičnin in dodatne informacije
Nepremičnine
si
lahko
ogledate
po predhodnem dogovoru s Tanjo Ovuka,
tel. št. 00385/981-758-273.
Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponudniki pridobijo na tel.
00386/1/29-14-614,
ga.
Janja
in
00386/1/29-14-293, ga. Maja.
Besedilo javnega zbiranja ponudb bo
objavljeno na spletni strani SŽ: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/podjetje/nepremicnine/razpisi.
Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 12/0410
Ob-3957/12
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 in 42/12) in sklepa
Občinskega sveta Občine Markovci z dne
6. 4. 2011, Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, ki ga tvorijo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 289/9, gozd, v izmeri 2000 m2,
(416) k.o. Nova vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/13, gozd, v izmeri
1967 m2, (416) k.o. Nova vas pri Markovcih
in parc. št. 270/3, gozd, v izmeri 32 m2, k.o.
(416) Nova vas pri Markovcih, skupna površina 1999 m2;
– parc. št. 289/14, gozd, v izmeri
1645 m2, k.o. (416) Nova vas pri Markovcih
in parc. št. 270/4, gozd, v izmeri 157 m2,
k.o. (416) Nova vas pri Markovcih, skupna
površina 1802 m2;
– parc. št. 289/15, gozd, v izmeri
2223 m2, k.o. (416) Nova vas pri Markovcih.
Skupaj: 8024 m2.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo v poselitvenem območju z oznako P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je
namenjeno proizvodnim dejavnostim in so
stavbno opremljene. Za isto območje bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki
bo vključeval interese bodočih investitorjev.
Nepremičnine se prodajajo v okviru posamezne alinee kot celota.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
21,00 €/m2.
V ceno nepremičnin ni vključen 20 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
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prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
Parcele so oproščene plačila odškodnine
zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno–kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da
bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju
dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
in ki plačajo varščino v višini 10 % ponujene
cene na transakcijski račun Občine Markovci, št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnin, ki jih želi kupiti;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo, da se bo v novozgrajenem
objektu vršila okolju prijazna dejavnost
z opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi
standardi in prostorskim planom občine;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 12. 2012;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine
v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 28. 9. 2012, do
12. ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine
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OC Novi Jork – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno,
ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini
Markovci. Če je med ponudniki več občanov Občine Markovci oziroma pravnih oseb
s sedežem v Občini Markovci, oziroma če
jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo.
11. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba) je komisija ne bo upoštevala.
12. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta marinka.kolenko@markovci.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni
v točki 12.
Občina Markovci
Št. 57/2012
Ob-3959/12
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi
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, 42/12),
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2012 (MUV, št. 8/2012) in Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Maribor za leto 2012 objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja prodaje:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet javnega ponovnega zbiranja
ponudb in opis:
Predmet prodaje je kulturni spomenik lokalnega pomena Žički dvorec (identifikacijska enota dediščine EŠD: 6243) z dvorišči
(na naslovu: Vojašniški trg 2b in 2c v Mariboru), ki obsegajo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1998 (ID znak parcele:
657-1988/0-0) – stavba (št. stavbe 2279),
v izmeri 782,00 m2 in dvorišče, v izmeri
130,00 m2 (Žički dvorec, EŠD: 6243),
– parc. št. 1997/2 (ID znak parcele: 657-1997/2-0) – dvorišče, v izmeri
697,00 m2, in
– parc. št. 1999/2 (ID znak parcele:
657-1999/2-0) – stavba (št.stavbe 2280),
v izmeri 61,00 m2.
vse k.o. 657 – Maribor – Grad. Nepremičnine se na javnem razpisu prodajajo kot
celota.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
za predmet ponovnega javnega zbiranja ponudb znaša 209.015,00 EUR. V navedeno

izhodiščno ceno davek na promet nepremičnin ni vključen.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
ponovnega zbiranja ponudb: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe.
5. Pogoji ponovnega javnega zbiranja
ponudb:
5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne ali fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin pod naslednjimi
pogoji:
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
– Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Maribor
pravico zadržati že vplačano varščino.
– Kupnina se mora plačati v roku 30 dni
od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati že vplačano varščino.
– Prenos lastninske pravice se opravi po
plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine.
– Kupec je dolžan plačati davek na
promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe, vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice v zemljiški
knjigi ter morebitne druge stroške oziroma
dajatve.
– Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene.
– Ponudnik mora predložiti vse zahtevane priloge.
5.2. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke oziroma priloge:
– Izpolnjen obrazec ponudbe s podatki
o ponudniku: ime in priimek fizične osebe
oziroma ime pravne osebe, točen naslov
oziroma sedež, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke (v
primeru vračila varščine), kontaktne tel. št.
in elektronski naslov, ponujeno ceno, ki ne
sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene
nepremičnine.
– Pravne osebe morajo ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni
enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih.
– Fizične osebe morajo ponudbi priložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, fotokopijo dokazila o državljanstvu, v primeru da
ponudnik nastopa kot samostojni podjetnik
pa mora priložiti še izpisek iz poslovnega
registra Slovenije.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih
dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo priložiti
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
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izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni.
– Kolikor ponudbo podaja pooblaščenec,
mora ponudbi predložiti original notarsko
overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, ki se nanaša na predmet ponudbe.
– Dokazilo o vplačilu varščine v višini
10 % izhodiščne cene.
5.3. Obvezne priloge k ponudbi:
5.3.1. Program obnove (projektno nalogo) objekta Žički dvorec, ki naj vključuje:
a. pregled predvidenih posegov/del
v gradbeni obnovi/ rekonstrukciji stavbe,
b. potrditev skladnosti načrtovane obnove s spomeniško-varstvenimi zahtevami,
kar se dokazuje s pridobljeno oceno ZVKD
o skladnosti načrta obnove s konservatorskim programom oziroma s kulturno varstvenimi pogoji ZVKD, oziroma pridobljeno
kulturno-varstveno soglasje ZVKD,
c. načrt finančnih virov za obnovo/rekonstrukcijo stavbe in ureditev okolja, za zagon
dejavnosti po obnovi ter za trajno delovanje
dejavnosti po obnovi (razen če gre za obnovo za trg; v tem primeru se priloži oceno
tržnih možnosti prodaje nepremičnine za posamezne namene).
5.3.2. Terminski plan uresničitve projekta, pri čemer se upošteva, da je skrajni
rok za dokončanje obnove 5 let po podpisu
prodajne pogodbe. Če kupec po preteku
končnega roka obnove, katerega je ponudil
v ponudbi ne bo dokončal obnove nepremičnine Žički dvorec (dokaz: uporabno dovoljenje oziroma drugo ustrezno potrdilo), se
pogodbeni stranki dogovorita za pogodbeno
kazen v višini 100,00 EUR za vsak dan zamude, celotna pogodbena kazen pa ne sme
preseči 10 % (desetih odstotkov) kupnine.
5.3.3. Program vključitve dejavnosti –
pregled funkcionalne namembnosti z opisom rabe prostorov v stavbi Žičkega dvorca po obnovi, z upoštevanjem naslednjih
omejitev:
a. v stavbi se lahko izvajajo kulturne,
izobraževalne, turistične, kongresne, hotelirske ali gostinske dejavnosti in podobne
dejavnosti,
b. v kompleksu niso dovoljeni programi,
ki ne sodijo v to okolje (proizvodnja, skladiščenje, hrupne dejavnosti),
c. prostor med stavbo Žički dvor (parc.
št. 1998) in stavbami nekdanjih gospodarskih poslopij (parc. št. 1996/2 in 1995) ter
nekdanjim minoritskim samostanom (zdaj
Lutkovno gledališče Maribor, parc. št. 2000)
je del širšega odprtega prostora, oblikovanega kot trg, ki mora na površini ostati odprta javna površina brez komunalnih ali drugih
ovir, s katerimi bi se omejeval dostop na
zemljišče parc. št. 1997/2.
5.3.4. Opis zagotavljanja javne dostopnosti in prezentiranja kulturnega spomenika po obnovi ter povezovanja programov
v obnovljenem objektu z drugimi javnimi
(kulturnimi) programi v neposrednem okolju.
5.3.5. Izjava ponudnika, da bo zagotovil
javno dostopnost do dvorca in povezoval

interese uporabnikov ter tako tudi zasledoval cilj zadovoljstva lokalnega okolja. (kompleksa ni dovoljeno omejevati z kakršnikoli
ograjnimi elementi). Javno dostopnost spomenika bo kupec omogočal tako, da bo dopustil in omogočil najmanj ogled zunanjosti
objekta spomenika skupaj z obzidanim notranjim dvoriščem,
Rok za oddajo pisnih ponudb je 28. 9.
2012. Ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku roka za
oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe),
bo komisija za vodenje postopka prodaje
izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbo, obvezne priloge h ponudbi in potrdilo o plačani varščini se pošljejo v zaprti
ovojnici na naslov prodajalca (Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Urad
za gospodarske dejavnosti, 2000 Maribor),
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
– Žički dvorec, št.: 35210-41/2012«. Osebno
oddane ponudbe je potrebno oddati na naveden naslov v sobi 14, do 28. 9. 2012, do
13. ure. Na hrbtni strani ovojnice morata biti
navedena naziv in naslov ponudnika.
Rok vezanosti na ponudbo prične teči
od dneva oddaje ponudbe do sklenitve pogodbe.
6. Varščina: ponudnik je dolžan do roka
za oddajo pisnih ponudb plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine.
Varščina se plača na transakcijski račun Mestne občine Maribor št.: 01270-0100008403
– UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo
»Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb
– Žički dvorec«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
10 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine oziroma odstopi
od svoje ponudbe in nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Maribor.
7. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Mestna občina Maribor bo ponudnika, ki
bo ponudil najugodnejšo ponudbo za nakup
kulturnega spomenika, izbrala na podlagi
meril:
Cena:
– višina cene (60 točk), 1. najvišja cena,
– višina cene (55 točk), 2. najvišja cena,
– višina cene (50 točk), 3. najvišja cena,
– višina cene (45 točk), 4. najvišja cena.
Program obnove s terminskim planom
(točki 5.3.1. in 5.3.2. razpisa):
– program obnove s terminskim planom
(20 točk), obnova končana do 31. 12. 2014,
– program obnove s terminskim planom
(17 točk), obnova končana do 31. 12. 2015,
– program obnove s terminskim planom
(16 točk), obnova končana do 31. 12. 2016,
– program obnove s terminskim planom
(15 točk), obnova končana 5 let po podpisu pogodbe (skrajni rok 5 let po podpisu
pogodbe).
Program
vključitve
dejavnosti
(točka 5.3.3 razpisa):
– program vključitve dejavnosti v lokalno okolje in povezovanja programov v ob-
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novljenem objektu z drugimi javnimi (kulturnimi) programi v neposrednem okolju
(20 točk),
10 % od celotne kvadrature namenjene
lokalni skupnosti,
– program vključitve dejavnosti v lokalno okolje in povezovanja programov v obnovljenem objektu z drugimi javnimi (kulturnimi) programi v neposrednem okolju
(15 točk),
7 % od celotne kvadrature namenjene
lokalni skupnosti,
– program vključitve dejavnosti v lokalno okolje in povezovanja programov v obnovljenem objektu z drugimi javnimi (kulturnimi) programi v neposrednem okolju
(10 točk),
5 % od celotne kvadrature namenjene
lokalni skupnosti.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija za vodenje postopka prodaje, bo ponudbe javno odpirala dne 2. 10.
2012, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih
Mestne občine Maribor, sejni sobi generala
Rudolfa Maistra. Pri odpiranju bo ugotavljala
formalno popolnost prispelih ponudb.
8.2. V primeru, prejema več enakovrednih ponudb (enako število točk) bodo najugodnejši ponudniki pozvani na pogajanja
z predložitvijo nove pisne ponudbe.
8.3. Po formalnem pregledu ponudb
bodo ocenjevane in obravnavane ter upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale
zahtevane pogoje.
8.4. Komisija bo pridobljene ponudbe
posredovala v obravnavo za to pristojnemu
organu Mestne občine Maribor, ki bo ocenil
vsebinsko popolnost ponudbe (pregled obveznih prilog – program obnove), ki bo komisiji in županu predlagala sklenitev pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom.
8.5. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po izboru
najugodnejše ponudbe.
9. Ustavitev postopka: župan ali Komisija
za vodenje postopka prodaje s soglasjem
župana lahko do sklenitve pravnega posla
postopek prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb in informacije za ogled nepremičnin dobijo interesenti na Mestni občini
Maribor, Mestna uprava, Urad za gospodarske dejavnosti, telefon 02/22-01-406.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru v času uradnih ur. Prav tako
je po predhodnem dogovoru možen vpogled
v konservatorski program obnove ter obstoječo projektno (faza PGD) in lokacijsko
dokumentacijo.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine
Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in
javne objave, podrubrika Javni razpisi, obvestilo o javnem zbiranju ponudb pa v dnevniku Večer.
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OBRAZEC PONUDBE
Na osnovi ponovnega javnega zbiranja ponudb za prodajo Žičkega dvorca, objavljenega v
Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Maribor dne 31.8.2012 oddajamo Mestni
občini Maribor naslednjo

PONUDBO ZA NAKUP
Žičkega dvorca
1. PODATKI O PONUDNIKU:
Podjetje oz. naziv ponudnika
Naslov
Matična številka/EMŠO
ID za DDV
Številka bančnega računa/banka
Telefon
Telefaks
Mobilni telefon
Naslov Elektronske pošte
Pooblaščena/e oseba/e za
tolmačenje prijave
Pooblaščena/e oseba/e za podpis
pogodbe
2. KUPNINA:
Kot ponudnik izjavljamo, da bomo v primeru da nas bo prodajalec izbral za predmet nakupa
plačali kupnino v višini:
______________________________________ EUR
(z besedo: ______________________________________________________________)
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3. IZJAVLJAMO:
-

da bomo zagotovili javno dostopnost do dvorca in povezovali interese
uporabnikov ter tako tudi zasledoval cilj zadovoljstva lokalnega okolja
(kompleksa ne bomo omejevati z ograjnimi elementi). Javno dostopnost
spomenika bomo kot kupec omogočali tako, da bomo dopustili in omogočili
najmanj oglede zunanjosti objekta skupaj z obzidanim notranjim dvoriščem
(točka 5.3.5. razpisa).

-

da se strinjamo z ostalimi pogoji iz razpisa javnega zbiranja ponudb.

_______________________________
(podpis in žig ponudnika)

__________________________________
(kraj)

_____________________________
(datum)

Priloge:
-

ustrezna potrdila iz 5.2. točke razpisa,
program obnove (projektno nalogo) objekta Žički dvorec z terminskim planom
uresničitve (točki 5.3.1. in 5.3.2. razpisa),
program vključitve dejavnosti (točka 5.3.3. razpisa),
opis zagotavljanja javne dostopnosti (točka 5.3.4. razpisa).

Mestna občina Maribor

1/1
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Št. 120221
Ob-3962/12
Občina Trzin, Mengeška c. 22, 1236 Trzin, na podlagi 23. člena Odloka o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin,
št. 6/12) in 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo lokacij
za izvajanje oglaševanja
in obveščanja v najem
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
je oddaja lokacij javnih površin in površin
v lasti Občine Trzin v najem za postavljanje in upravljanje stalnih objektov in naprav
za oglaševanje in obveščanje (veliki objekti
za oglaševanje, plakatni panoji z manjšimi površinami, plakatniki na drogovih javne
razsvetljave in nadcestni transparenti) ter
izvajanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in obveščanja na teh objektih. Razpisna
dokumentacija je objavljena na spletni strani
Občine Trzin: Http://www.trzin.si od 31. 8.
2012 do 19. 9. 2012.
2. Pogoji za udeležbo:
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (dejavnost oglaševalskih agencij »73.110« ali posredovanje
oglaševalskega prostora »73.120«) – kot
dokazilo velja izpisek iz sodnega registra ali
poslovnega registra Slovenije,
– nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Trzin (kot dokazilo velja samo
potrdilo Občine Trzin),
– je pri izvajanju dejavnosti oglaševanja
in obveščanja na območju Občine Trzin spoštovala določbe Odloka o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju Občine
Trzin glede izvajanja dejavnosti komercialnega oglaševanja, postavljanja objektov in
naprav za oglaševanje in njihovem odstranjevanju (kot dokazilo velja samo potrdilo
Občine Trzin),
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v veljavni
kazenski zakonodaji: hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje;
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja (kot dokazilo velja potrdilo iz kazenske
evidence za pravne oziroma fizične osebe),
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropske
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– ni zoper njo uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika (kot dokazilo velja potrdilo sodišča),
– ni bila s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojena za prestopek v zvezi
z njenim poklicnim ravnanjem in da ni storila
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
3. Drugi pogoji:
– Lokacije za postavljanje in upravljanje
stalnih objektov in naprav za oglaševanje in
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obveščanje ter izvajanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in obveščanja na teh
objektih, se najugodnejšemu ponudniku oddajo v najem kot celota za vse štiri vrste
stalnih objektov in naprav, ki so predmet
tega javnega zbiranja ponudb.
– Dejavnost oglaševanja in obveščanja
na stalnih objektih in napravah za oglaševanje in obveščanje na območju Občine
Trzin mora izvajalec izvajati samostojno,
dogovorjenih lokacij pa ne sme oddajati
v najem ali podnajem drugim izvajalcem
iste dejavnosti.
– Plakatnike na drogovih javne razsvetljave mora izvajalec oglaševanja postaviti
na najmanj 30 lokacij na celotnem območju
Občine Trzin.
– Seznam in mikrolokacije za postavitev stalnih objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje bodo predmet dogovora
med Občino Trzin in izbranim ponudnikom,
pri čemer morajo biti mikrolokacije skladne
z občinskimi prostorskimi akti.
4. Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v znesku 3.000,00 EUR na
TRR Občine Trzin, št. 01386-0100001846.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo
o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu
ponudniku vračunana v poravnavo finančnih obveznosti po pogodbi, ponudnikom, ki
ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena
v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– projekt stalnih objektov in naprav,
– potrdilo o vplačilu varščine,
– podatke o ponudniku,
– izjavo in dokazilo, da ima ponudnik registrirano dejavnost oglaševalskih agencij
(šifra dejavnosti 73.110) ali dejavnost posredovanja oglaševalskega prostora (šifra
dejavnosti 73.120),
– izjavo in dokazilo, da zoper njega ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije
oziroma drug postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje njegovega poslovanja,
– izjavo in dokazilo, da ponudnik ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v veljavni kazenski zakonodaji (hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnin pri volitvah – velja
za fizične osebe; nedovoljeno sprejemanje
in dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe); dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
in dajanje daril za nezakonito poslovanje;
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje
denarja,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese
Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– izjavo, da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek
v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in
da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
– izjavo in potrdilo Občine Trzin, da nima
neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Trzin,
– izjavo, da je oziroma še ni opravljal
dejavnost/-i komercialnega oglaševanja na
območju Občine Trzin,

– izjavo in potrdilo Občine Trzin, da je
dejavnost oglaševanja in obveščanja na območju Občine Trzin izvajal skladno z določili
občinskega odloka o oglaševanju in obveščanju (velja za ponudnike, ki so to dejavnost že opravljali),
– izjavo banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo, da sprejema vse pogoje razpisa,
– izjavo o resničnosti podatkov in
– izpolnjen, parafiran in žigosan osnutek
pogodbe.
6. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo pogodbe in predhodno pridobljenimi dovoljenji ter soglasji pridobil pravico postavljanja
in upravljanja stalnih objektov in naprav za
oglaševanje in obveščanje (veliki objekti za
oglaševanje, plakatni panoji z manjšimi površinami, plakatniki na drogovih javne razsvetljave in nadcestni transparenti) ter izvajanja
gospodarske dejavnosti oglaševanja in obveščanja na teh objektih, ki bodo postavljeni na
javnih površinah in površinah v lasti Občine
Trzin. Vsa potrebna dovoljenja in soglasja za
postavitev teh objektov in naprav si priskrbi
izvajalec sam oziroma na lastne stroške.
7. Pogodba za izvajanje oglaševanja in
obveščanja se bo z izbranim ponudnikom
sklenila za obdobje 5 let od dneva podpisa
pogodbe.
8. Izhodiščne vrednosti letnih nadomestil:
Za posamezno vrsto objekta in naprave
za oglaševanje in obveščanje je potrebno
upoštevati izhodiščne vrednosti letnih nadomestil, ki so za:
– dvostranski veliki objekt za oglaševanje 478,00 EUR/enoto/letno brez DDV,
– enostranski plakatni pano z manjšo
površino 38,99 EUR/enoto/letno brez DDV,
– nadcestni transparent 396,67 EUR/lokacijo/letno brez DDV in
– plakatnik na drogu javne razsvetljave
306,12 EUR/enoto/letno/brez DDV in za
30 plakatnikov na drogu javne razsvetljave
9.183,60 EUR/letno/brez DDV.
Ponudbene cene za višino letnega nadomestila morajo biti višje od izhodiščnih.
Plakatnike na drogovih javne razsvetljave mora izvajalec oglaševanja postaviti
na najmanj 30 lokacij na celotnem območju
Občine Trzin.
9. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 19. 11. 2012.
10. Nadomestilo za oglasne prostore in
občinsko takso bo izbrani ponudnik v skladu
s pogodbo plačeval kvartalno (4 x letno) za
trimesečna obdobja na podlagi izstavljenega računa roku 15 dni od prejema računa.
Poravnavanje finančnih obveznosti v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
11. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a) najvišje ponujene vrednosti letnega
nadomestila za posamezno vrsto objekta in
naprave za oglaševanje in obveščanje brez
DDV – maks. seštevek 80 točk, od tega:
– vrednost nadomestila za veliki objekt
za oglaševanje/dvostranski/enoto/letno/brez
DDV – maks. 30 točk,
– vrednost nadomestila za plakatni pano
z manjšo površino/enostranski/ enoto/letno/brez DDV – maks. 10 točk,
– vrednost nadomestila za plakatnik na
drogu javne razsvetljave/enoto/letno/brez
DDV in 30 kos. plakatnikov na drogovih
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javne razsvetljave/letno/brez DDV – maks.
30 točk in
– vrednost nadomestila za nadcestni
transparent/lokacijo/letno/brez DDV – maks.
10 točk.
Plakatnike na drogovih javne razsvetljave mora izvajalec oglaševanja postaviti
na najmanj 30 lokacij na celotnem območju
Občine Trzin.
Izračun števila točk pri ponujeni vrednosti nadomestila za posamezno vrsto objekta
in naprave za oglaševanje in obveščanje
se izračuna po formuli: »najvišje ponujeno
nadomestilo izmed vseh ponudb/ponujeno
nadomestilo ponudnika x število točk posamezne vrste objekta in naprave«.
b) estetski učinek predloženega projekta
stalnih objektov in naprav za oglaševanje in
obveščanje – maks. 20 točk
Ponudnik mora predložiti projekt stalnih
objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje, ki so predmet tega razpisa. Največje
dovoljene dimenzije so:
– veliki objekti za oglaševanje: od 2 do
20 m2 na eni strani,
– plakatni panoji z manjšimi površinami:
do 2,5 m2 na eni strani,
– plakatniki na drogovih javne razsvetljave: največ 1,7 (višina) x 1,1 (širina) m,
– nadcestni transparenti: največ 1 (višina) x 8 (širina) m.
Kakovost materiala reklamnih tabel se
bo ovrednotila po naslednjem ključu:
– nerjaveča pločevina ali aluminij ali vroče cinkano železo – 20 točk,
– železo, zaščiteno s premazi (barvo) –
8 točk,
– plastika in drugo: – 3 točke.
12. Izbran bo najugodnejši ponudnik, katerega seštevek točk obeh meril bo dosegel
najvišje število točk. V primeru več najugodnejših ponudb bo Občina Trzin po svoji presoji bodisi pozvala vse najugodnejše
ponudnike k oddaji nove ponudbe ali pa bo
z najugodnejšimi ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
13. Rok in način predložitve ponudb
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki
bodo prispele (ne glede na pravila poštnega
teka) na naslov: Občina Trzin, Mengeška
c. 22, 1236 Trzin do dne 19. 9. 2012, do
12. ure. Ponudba mora biti vidno označena
s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba – Javno
zbiranje ponudb – Oglaševanje«. Nepopolnih ponudb in ponudb, prispelih po razpisnem roku, komisija ne bo obravnavala.
14. Javno odpiranje ponudb bo 19. 9.
2012, ob 14. uri, v prostorih Občine Trzin,
Mengeška c. 22, Trzin (sejna soba v I. nadstropju).
15. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na elektronskih
naslovih: vika.kreca@trzin.si (Vika Kreča)
in andrej.gril@trzin.si (Andrej Gril). Upoštevana bodo le pisna vprašanja, ki bodo
prispela najpozneje do 10. 9. 2012. Pisni
odgovori bodo objavljeni na spletni strani
Občine Trzin.
16. Občina Trzin lahko ustavi postopek
javnega zbiranja ponudb kadarkoli do sklenitve pogodbe, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
plačila varščine.
Občina Trzin
Št. 478-0013/2012-01
Ob-3968/12
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje na podlagi Zakona o stvarnem pre-

moženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012),
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
Na vasi 11a, Vitanje
1. Organizator javnega zbiranja ponudb
je Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. Upravljavec je Atrij, z.o.o., Ljubljanska
cesta 20, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje je stanovanje št. 3,
v stanovanjskem objektu na naslovu Na vasi
11a, 3205 Vitanje, v skupni izmeri 51,64 m2,
vključno s pomožnim prostorom v kleti.
3. Izhodiščna cena za navedeno stanovanje je 33.500,00 EUR. Navedena izklicna
cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
4. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene na TRR Občine Vitanje, št. 0133 7010 0003 568, s pripisom »Varščina – Na vasi 11a«. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dne izbire najugodnejšega ponudnika.
5. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi
ponudnik oziroma kupec.
6. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, davčno številko, matično
številko, številko TRR ter naziv banke za
vračilo plačane varščine;
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene;
c) ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fizične osebe: fotokopijo osebnega dokumenta, potrdilo o državljanstvu; pravne
osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev; samostojni
podjetniki posamezniki: priglasitveni list,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 30. 11. 2012.
Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti v roku 15 dni po javni objavi na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
s pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za
prodajo – Na vasi 11a«.
7. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. Plačilo
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
8. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 9.
2012 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Vitanje.
9. Če bo med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, bo komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka,
pozvala najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
10. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna Občine Vitanje ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavita do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije. Občina Vitanje si
pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.
11. Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in predme-
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tni nepremičnini lahko dobite na Občini Vitanje, pri mag. Srečku Fijavžu, na
tel. 03/757-43-55.
Občina Vitanje
Št. 478-0014/2012-01
Ob-3969/12
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12) in Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 1/12), objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
Na Gmajni 6, Vitanje
1. Organizator javnega zbiranja ponudb
je Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. Upravljavec je Atrij, z.o.o., Ljubljanska
cesta 20, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so poslovni prostori
št. 11.E, v skupni izmeri 181,31 m2, k.o.
1095 – Vitanje, ID znak poslovnih prostorov:
1095-105-11. Navedeni poslovni prostori se
nahajajo v večstanovanjskem objektu na
naslovu Na Gmajni 6, 3205 Vitanje. Gre za
prostore »Zdravstvenega doma Vitanje«, ki
se bo preselil na novo lokacijo. Prostori, ki
so predmet prodaje, so bili grajeni kot tri
samostojne stanovanjske enote, kasneje pa
so bili predelani v poslovne prostore. Zaradi
tega je možna predelava teh prostorov nazaj v tri stanovanjske enote.
3. Izhodiščna cena za navedene poslovne prostore znaša skupaj 93.473,54 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 %
davka na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
4. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene na TRR Občine Vitanje, št. 0133 7010 0003 568, s pripisom »Varščina – Na Gmajni 6«. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dne izbire najugodnejšega ponudnika.
5. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi
ponudnik oziroma kupec.
6. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, davčno številko, matično
številko, številko TRR ter naziv banke za
vračilo plačane varščine;
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene;
c) ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fizične osebe: fotokopijo osebnega dokumenta, potrdilo o državljanstvu; pravne
osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev; samostojni
podjetniki posamezniki: priglasitveni list,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 30. 11. 2012.
Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti v roku 15 dni po javni objavi na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
s pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za
prodajo – Na Gmajni 6«.
7. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. Plačilo
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
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8. Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9.
2012 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Vitanje.
9. Če bo med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, bo komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka,
pozvala najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
10. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna Občine Vitanje ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek
ustavita do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije. Občina Vitanje si pridržuje
pravico, da ne izbere nobene ponudbe.
11. Podrobnejše informacije o pogojih
javnega zbiranja ponudb in predmetni nepremičnini lahko dobite na Občini Vitanje, pri
mag. Srečku Fijavžu, na tel. 03/757-43-55.
Občina Vitanje
Ob-3973/12
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. 1436/9, k.o. 2631 Portorož
(ID 6005919), dvorišče v velikosti 191 m2,
last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 30.836,95 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Cvetne poti v Portorožu.
b) parc. št. 1436/2, k.o. 2631 Portorož
(ID 3426758), sadovnjak v velikosti 376 m2,
last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 60.705,20 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Cvetne poti v Portorožu.
c) parc. št. 4953/35, k.o. 2631 Portorož
(ID 6034162), dvorišče v velikosti 279 m2,
last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 39.707,28 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Obrtne cone v Luciji.
d) parc. št. 2614/3, k.o. 2631 Portorož
(ID 6035267), dvorišče v velikosti 207 m2,
last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 32.989,06 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Strunjana.
e) parc. št. 4819/5, k.o. 2631 Portorož
(ID 6024598), travnik v velikosti 152 m2 in
travnik v velikosti 155 m2, last Občine Piran
do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 23.584,00 EUR.
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V naravi se nepremičnina nahaja na območju Vinjol.
f) parc. št. 1437/1, k.o. 2631-Portorož
(ID 3521090), njiva v velikosti 292 m2, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 47.150,00 €.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Cvetne poti v Portorožu.
g) parc. št. 1234/5, k.o. 2633-Raven, vinograd 265 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 30.210,00 €.
V naravi se nepremičnina nahaja v naselju Sv. Peter.
h) parc. št. 1234/6, k.o. 2633-Raven, vinograd 254 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni vrednosti 28.956,00 €.
V naravi se nepremičnina nahaja v naselju Sv. Peter.
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 lastniški nepremičnini s parc.
št. 1436/6, k.o. Portorož in je v rabi lastnikov nepremičnine s parc. št. 1436/6, k.o.
Portorož;
– pod črko b, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc.
št. 1436/6, k.o. Portorož in je v rabi lastnikov nepremičnine s parc. št. 1436/6, k.o.
Portorož;
– pod črko c, predstavlja funkcionalno celoto k lastniškim nepremičninam
s parc.št. 4953/32 in 4953/29 obe k.o.
Portorož in je v rabi lastnikov nepremičnin s parc.št. 4953/32 in 4953/29 obe k.o.
Portorož;
– pod črko d, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini
s parc.št. 2614/1, k.o. Portorož in je v rabi
lastnikov nepremičnine s parc. št. 2614/1,
k.o. Portorož; nepremičnina je obremenjena z zakupno pravico s pravico graditi nadomestno gradnjo na podlagi potrdila UE
št. 351-90/2008-5 z dne 17. 4. 2008, za
dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja za 1 leto
in stvarno služnostjo pravico dostopa;
– pod črko e, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini
s parc.št. 4819/2, k.o. Portorož in je v rabi
lastnikov nepremičnine s parc. št. 4819/2,
k.o. Portorož;
– pod črko f), predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc.
št. 1436/6, k.o. Portorož in je v rabi lastnikov
nepremičnine parc. št. 1436/6, k.o. Portorož;
– pod črko g) predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc.
št. 1236/4, k.o. Raven in je v zakupu lastnice
nepremičnine parc. št. 1236/4, k.o. Raven
(enoletna zakupna pogodba);
– pod črko h) predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc.
št. 1234/1, k.o. Raven in je v zakupu lastnika
nepremičnine parc. št. 1234/1, k.o. Raven
(enoletna zakupna pogodba).
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 ali izpiskom
Agencije RS za javnopravne evidence ter
storitve (AJPES).
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno overjeno pooblastilo.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10 % 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 20. 9. 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 ali Ajpesa,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto
od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu RS),
II. overjeno pooblastilo 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 20. 9. 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 20. 9. 2012
ob 11. uri, v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje
ponudb je javno.
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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
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
Št. 0167/2012
Ob-3976/12
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 Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
v vrednosti pod 200.000 EUR za leto 2012,
št. 4780-842/2011-6, ki ga je dne 23. 1.
2012, sprejel podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Aleš Čerin
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, Ljubljana, 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: mansardno stanovanje v neto tlorisni površini 69,10 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih stavbe), ki se nahaja v stavbi, z naslovom Dolenjska cesta 160 v Ljubljani, ki je
povezana z nepremičnino s parc. št. 230/8,
k.o. 1695-Karlovško predmestje, ki po podatkih GURS v naravi predstavlja dvorišče,
v izmeri 175 m2 in stanovanjsko stavbo, v izmeri 90 m2.
2.2. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se
nahaja mansardno stanovanje, ki je predmet
tega javnega zbiranja ponudb, ni vzpostavljena.
2.3. Izhodiščna cena: 55.300,00 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
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 Ljub
ljana št.: 01261-0100000114, sklic na številko 7560-12-600009, v roku 30 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi ter 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
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vključno 18. 9. 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 »Dolenjska cesta 160, 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: 7560-12-600009, z navedbo
»plačilo varščine – javno zbiranje ponudb
Dolenjska cesta 160, Ljubljana – in navedbo
imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, 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 ali Mira Kastelic,
tel. 01/306-14-39.
Ogled nepremičnine bo dne 13. 9. 2012,
med 10. in 11. uro.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 20. 9. 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 najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.
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
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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. 622-1/2010
Ob-3990/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list
RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in 42/12), pozivata Kulturni dom Krško, Trg
Matije Gubca 2, 8270 Krško in Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ponudnike k
javnemu zbiranju ponudb
za oddajo kuhinje, restavracije in
kavarne na gradu Rajhenburg
Najemnik mora biti pravna oseba, registrirana za gostinsko dejavnost.
Najemnik mora ob ponudbi oddati tudi
vsebinsko vizijo, pri tem pa upoštevati celovito vsebinsko zasnovo na gradu Rajhenburg, in sicer pri načrtovanju ponudbe in pri
drugih programskih aktivnostih. V ponudbi
naj prevladujejo lokalne in regionalne jedi,
ustrezna živila in živilski proizvodi lokalnih
pridelovalcev, živila z zaščitenim geografskim poreklom in ekološko pridelana živila.
Gostinski lokal mora biti priložnost za promocijo regionalnih blagovnih znamk s področja gastronomije in regionalne gastronomske dediščine. Najemnik naj bo sposoben prilagajanja različnim ciljnim skupinam
in oblikovanja ponudbe glede na tematike
stalnih in občasnih razstav ter spremljevalnih dejavnosti.
Dejavnost gostinskega lokala se mora
razvijati v sodelovanju z ostalimi dejavnostmi na gradu Rajhenburg, kar najemnik
usklajuje z upravljavcem. Najemnik je dolžan konstruktivno in aktivno sodelovati
z upravljavcem in najemniki, kar pomeni,
da svoje dejavnosti usklajuje tako vsebinsko kot terminsko (npr. lokal mora biti odprt
v skladu s potrebami muzeja – tudi muzej
sodeluje z lokalom). Najemnik je dolžan v lokalu promovirati dejavnosti ostalih.
Ime gostinskega lokala je Kavarna grad
Rajhenburg in Gostilna grad Rajhenburg.
Poslovni prostor se oddaja v najem pod
pogoji iz razpisne dokumentacije.
Upravljavec in Občina Krško zagotavljata
ekskluzivno pravico do opravljanja storitev
na gradu Rajhenburg, kar se prične že z odprtjem po gradbeni obnovi. Konkurenčnost
cen mora biti zagotovljena.
Prijavni obrazec in razpisni pogoji so na
spletnih straneh Kulturnega doma Krško,
www.kd-krsko.si, in Občine Krško, www.
krsko.si. Rok za oddajo ponudb je 24. 9.
2012. Podrobne informacije prejmete pri
Alenki Černelič Krošelj, tel. 07/49-21-099,
051/475-675, e-pošta: alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si.
Kulturni dom Krško
Občina Krško

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 478-0037/2011-221
Ob-3992/12
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) ter Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
št. 98, z dne 1. 7. 1999, 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,
stoječa na zemljiških parcelah št. 275/1 in
št. 275/2, k.o. 882 – Ravne, poslovna stavba na naslovu Trg svobode 20, Ravne na
Koroškem »Magistrat«, ki se lahko proda
po delih:
a. Poslovni prostori v pritličju poslovne
stavbe, v skupni površini cca. 211,71 m2 (v
prodajo ne spadajo potrebni funkcionalni
skupni prostori).
b. Poslovni prostori v prvem nadstropju
poslovne stavbe, v površini cca. 196,15 m2
(v prodajo ne spadajo potrebni funkcionalni
skupni prostori).
3. Stavba je v postopku urejanja etažne
lastnine. Deli stavbe, ki so predmet prodajne
pogodbe so opredeljeni kot nestanovanjska
raba – za pisarniško in poslovno dejavnost.
Ti deli bodo imeli v solastnini potrebne funkcionalne skupne prostore (hodniki, stopnišče,..).
4. Na lokaciji je možna mirna poslovna
dejavnost.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
6. 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«.
7. 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 dela poslovne stavbe
Trg svobode 20 – Ne odpiraj«. Ponudbo
lahko zainteresirani ponudniki dostavijo
osebno v sprejemni pisarni ali s priporočeno pošiljko na navedeni naslov. 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.
8. Izhodiščna cena za del poslovne stavbe, ki predstavlja poslovne prostore v pritličju po ceni 829€/m2 znaša 175.507,59 €,
za poslovne prostore v prvem nadstropju
poslovne stavbe pa 162.608,35 €;
9. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Kupnino je potrebno
plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987,
z navedbo »kupnina za poslovno stavbo Trg
svobode 20 – Magistrat«.
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:
– kupci nosijo 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;
– 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. 02/821-60-36. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na
e-mail: irena.dosen@ravne.si.
14. Javno odpiranje ponudb bo dne
17. 9. 2012 ob 14.30, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
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Objave gospodarskih družb

Ob-3978/12
Skladno s sklepom skupščine družbe
VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest
d.d., Celje, Lava 42 („družba“) z dne 27. 6.
2012, uprava poziva delničarje družbe, ki
so na dan objave tega poziva vpisani v knjigo delničarjev, k prednostnemu vpisu in
vplačilu 448.605 novih imenskih kosovnih
delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami
družbe tvorijo isti razred. Vsaka nova delnica daje pravico do enega glasu na skupščini družbe, sorazmernega dela dobička
in sorazmernega dela iz ostanka stečajne
ali likvidacijske mase. Dividende se izplačujejo na način, določen s Statutom družbe
in sklepom skupščine o delitvi bilančnega
dobička. Emisijska vrednost ene delnice
je 11 EUR, emisijska vrednost vseh novih
delnic pa 4.934.655,00 EUR.
Prednostno pravico lahko delničarji izkoristijo v sorazmerju s svojimi deleži
v osnovnem kapitalu, tako da so upravičeni
do vpisa 4 novih delnic za vsako 1 delnico,
katere imetniki so. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 14 dni, šteto
od objave te ponudbe k vpisu in vplačilu
novih delnic.
Za nove delnice, ki po zaključku
14 dnevnega roka ne bodo vpisane, bo
uprava pozvala k vpisu tretje osebe. Rok za
vpis bo en teden po zaključku vpisa upravičencev do prednostnega vpisa.
Prodaja bo uspešna, če bodo do skrajnega roka vpisane in vplačane, vse ponujene delnice. Če vse ponujene delnice ne
bodo vpisane in vplačane bo družba vrnila
vplačani denar skladno z določili v prospektu.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Družba bo dala nalog
za vpis v roku osem dni po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.
Ponudba se lahko predčasno zaključi,
če so pred končnim rokom vpisane in vplačane vse delnice.
Prospekt za izdajo delnic in Statut družbe sta dostopna na sedežu izdajatelja in na
vpisnih mestih ter na spletni strani družbe
http://www.voc-celje.si/.
Nove delnice se vpisujejo z izpolnitvijo
in podpisom vpisne izjave (vpisno potrdilo).
Vpis in vplačilo delnic potekata sočasno.
Vpisovanje in vplačevanje bo za upravičence do prednostnega vpisa potekalo vsak
delovni dan, med 3. 9. 2012 in 17. 9. 2012
na naslednjih vpisnih mestih: NLB d.d.,
Poslovalnica Mestna hranilnica ljubljanska, Čopova ulica 3, Ljubljana, med 8.30
in 16. uro; Banka Celje d.d., Poslovalnica
Vodnikova, Vodnikova 2, Celje, med 8.30 in
16.30 in CMH – Celjska mestna hranilnica
Krekov trg, 6 Celje, med 8.30 in 16.30.
VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest d.d.

Sklici skupščin
Ob-3993/12
Preklic
Uprava družbe Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij
d.d., Pristaniška 8, 6000 Koper, preklicuje
16. skupščino delničarjev družbe, ki je bila
sklicana za 31. 8. 2012 ob 10. uri na sedežu
družbe v Kopru, Pristaniška 8.
Predsednik uprave
Janez Lenarčič
Namestnik predsednika uprave
Janez Kek
Ob-4000/12
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper in
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, uprava sklicuje
17. skupščino družbe
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija,
Koper
Skupščina bo v ponedeljek, 1. oktobra
2012 ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu
družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli mag.
Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov
Vida Žerjal in Katja Bonin.
2. Za sestavo notarskega zapisnika je
določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
2. Povečanje osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe CIMOS
d.d. Avtomobilska industrija, Koper,
ki na dan sprejema tega sklepa znaša 69.480.249,54 EUR in je razdeljen
na 16.650.247 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom
4.172926055 EUR na delnico se poveča
za največ 21.000.000 EUR, tako, da po povečanju znaša največ 90.480.249,54 EUR.
2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnimi vložki z izdajo delnic posebnega razreda delnic in sicer z izdajo kosovnih imenskih zbirnih (kumulativnih) prednostnih delnic brez glasovalne pravice, ki
bodo izdane v nematerializiarni obliki:
– Izdajatelj delnic: CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper, matična številka 5040302000.
– Datum izdaje: se določi z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni
register.
– Značilnosti delnic: Kosovne, imenske,
zbirne (kumulativne) prednostne delnice

brez glasovalne pravice izdane v nematerializirani obliki, ki tvorijo poseben razred
delnic in so prosto prenosljive. Delnice njihovim imetnikom poleg pravice do udeležbe
pri upravljanju družbe brez glasovalne pravice, pravice do dela dobička (dividenda),
in pravice do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe,
zagotavljajo še:
– pravico do prednostnega izplačila iz
dobička v znesku 0,42 EUR letno na vsako prednostno delnico (»prednostna dividenda«),
– prednostno pravico do izplačila vseh še neizplačanih prednostnih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic
v skladu s sklepom o razdelitvi dobička izplačajo kakršnekoli dividende,
– prednostne dividende, obračunane
od izdaje prednostnih delnic dalje zapadejo oziroma se na podlagi sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička lahko prvič izplačajo imetnikom prednostnih delnic
po izpolnitvi enega od naslednjih pogojev
(od navedene zapadlosti teče tudi rok iz
315. člena ZGD-1):
· sprememba kontrole nad družbo na
način, da oseba, ki na dan sprejetja tega
sklepa ni imetnik delnic družbe ali ni imetnik
več kot 5 % vseh izdanih delnic družbe, pridobi sama ali skupaj z osebami, s katerimi
deluje usklajeno, najmanj 50 % + 1 delnico
družbe (pri čemer nobena od teh oseb, ki
delujejo usklajeno ni imetnik več kot 5 %
izdanih delnic družbe na dan sprejema tega
sklepa), ki zagotavljajo glasovalno pravico,
ali
· bančni dolg družbe, kot izhaja iz letnega poročila družbe za poslovno leto 2011
je enak 0;
– prednost pri izplačilu ob likvidaciji
družbe v višini 4,18 EUR na vsako prednostno delnico, povečano za vse še neizplačane prednostne dividende, pri čemer se za
zadnje poslovno leto upošteva proporcionalni del prednostne dividende glede na čas od
začetka poslovnega leta do dneva začetka
likvidacije. Na preostalem delu likvidacijske
mase prednostne delnice sodelujejo enakopravno rednim delnicam družbe.
– Oznaka delnic: CIMP.
– Število prednostnih delnic: Največ
5.032.440.
– Vpisna cena: Delnice se bodo vpisovale po ceni 4,18 EUR/delnico – emisijska
cena za eno delnico.
– Pripadajoči znesek ene delnice v osnovnem kapitalu družbe: 4,172926055 EUR/delnico.
– Končni znesek povečanja osnovnega
kapitala: znesek je enak številu novih delnic,
ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice
v osnovnem kapitalu, razlika med pripadajočim zneskom in vplačano cene delnic se
razporedi v kapitalske rezerve družbe kot
vplačani presežek kapitala.
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– Uspešnost povečanja osnovnega kapitala: pogoj za uspešno izvedeno povečanje
osnovnega kapitala je, da je vpisanih najmanj 4.792.800 kosovnih prednostnih delnic družbe oziroma vplačan najmanj znesek 20.000.000 EUR osnovnega kapitala
družbe.
3. Delnice se ob izdaji ponudijo delničarjem in javnosti, v skladu s predpisi trga
o finančnih instrumentih. Ponudba delnic
javnosti bo potekala na podlagi prospekta
za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih
papirjev (ATVP).
4. Obstoječi delničarji, t.j. delničarji, ki
bodo v vpisani v delniško knjigo na presečni
dan t.j. 4 dni pred skupščino, imajo sorazmerno s svojimi deleži v osnovnem kapitalu
družbe prednostno pravico do vpisa izdanih
delnic. Število novih delnic, do katerih so
upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna
na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic, upoštevaje število obstoječih delnic posameznega
upravičenca, pri čemer velja pravilo, da se
število novih delnic, do katerih so upravičeni
obstoječi delničarji, zaokroži navzdol. Rok
za uveljavitev prednostne pravice in vpis
ter vplačilo delnic je 14 dni od dneva objave sklepa o povečanju osnovnega kapitala
v Uradnem listu RS (kar je uprava družbe
skladno s Statutom družbe dolžna zagotoviti
v roku 30 dni od sprejema sklepa skupščine)
in od dneva objave prospekta, pri čemer
14 dnevni rok za vpis delnic v prvem krogu teče od tiste objave, ki je kasnejša, če
le ti nista realizirani na isti dan – prvi krog.
Delničar izkoristi prednostno pravico na način, da upravi družbe pošlje pisno izjavo
o uresničitvi prednostne pravice v tej točki
določenem roku.
5. Po izteku roka iz 4. točke tega sklepa se delnice, za katere obstoječi delničarji
niso izkoristili prednostne pravice do vpisa,
ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem, ki so v prvem krogu izkoristili prednostno pravico in zunanjim investitorjem –
drugi krog. Če bo število v drugem krogu
vpisanih in vplačanih delnic preseglo število razpoložljivih delnic, bodo imeli prednost
pri dodelitvi delnic obstoječi delničarji, ki so
v prvem krogu izkoristili prednostno pravico
sorazmerno z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu. Če obstoječi delničarji ne bodo vpisali in vplačali vseh razpoložljivih delnic, se
bodo vpisane in vplačane delnice razdelile
med zunanje investitorje sorazmerno glede
na razpoložljivo število delnic in na višino
vplačila delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic
v drugem krogu je 14 dni od dneva obvestila
izdajatelja oziroma družbe o pričetku drugega kroga, ki bo objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije in v časopisu, v katerem bo objavljen prospekt najkasneje v roku
14 dni po zaključku prvega kroga.
6. Delnice se vpisujejo na mestih, ki
bodo določena v prospektu. Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave
(vpisno potrdilo). Delnice se vplačajo v denarju, v valuti EUR, na transakcijski račun
CIMOS d.d. SI56 0600 0005 9741 435, odprt pri Banki Celje d.d.. Delnice morajo biti
vplačane najkasneje v 3 delovnih dneh po
izpolnitvi vpisne izjave. Delnice se štejejo za
vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane.
7. Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo
v rokih, ki so določeni s tem sklepom, torej po končanju drugega kroga, vpisane
in vplačane delnice posebnega razreda
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v številu najmanj 4.792.800 delnic in bodo
vplačani denarni zneski znašali najmanj
20.000.000 EUR. Kolikor ta prag povečanja osnovnega kapitala z novimi denarnimi
vložki ne bo dosežen, bo uprava družbe
najpozneje v 8 dneh po končanju drugega
kroga sprejela sklep o ugotovitvi, da izdaja
delnic ni uspela. Denarne zneske eventualnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom
v roku 14 ih dni od ugotovitve neuspešnega
vpisa in vplačila.
8. Delnice bodo izdane, razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki.
9. Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar
ali investitor, ki bo vpisal in vplačal nove prednostne delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, d.d. Ljubljana.
10. Nadzorni svet CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper je pooblaščen za
sprejem sprememb in dopolnitev Statuta
družbe zaradi uskladitve njegovega besedila
z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala
s prednostnimi delnicami.
3. Izdaja zamenljivih obveznic:
Predlog sklepa:
1. Družba, kot izdajatelj, skladno
s 371. členom ZGD-1 izda zamenljive obveznice v vrednosti emisije 20.000.000,00 EUR.
Izdane obveznice in vse terjatve imetnikov
obveznic iz naslova obveznic so glede vrstnega reda poplačil podrejene poplačilu celotnega bančnega dolga kot izhaja iz letnega
poročila družbe za poslovno leto 2011:
– Izdajatelj obveznic: CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper, matična številka 5040302000.
– Tip obveznice: Zamenljive imenske obveznice normirane v EUR in izdane v nematerializirani obliki.
– Nominalna
vrednost
obveznice:
4,18 EUR/obveznico.
– Vrednost, po kateri se vpisujejo obveznice (emisijska vrednost): 4,18 EUR/obveznico.
– Dospelost: obveznice ne dospejo.
– Pravica do zamenjave z delnicami: samodejna zamenjava zamenljivih obveznic
v navadne imenske kosovne delnice družbe
v primeru izpolnitve kateregakoli od naslednjih pogojev:
– Sprememba kontrole nad družbo na
način, da oseba, ki na dan sprejetja tega
sklepa ni imetnik delnic družbe ali ni imetnik
več kot 5 % vseh izdanih delnic družbe, pridobi sama ali skupaj z osebami, s katerimi deluje usklajeno (pri čemer nobena od teh oseb,
ki delujejo usklajeno ni imetnik več kot 5 %
izdanih delnic družbe na dan sprejema tega
sklepa), najmanj 50 % + 1 delnico družbe, ki
zagotavljajo glasovalno pravico;
– Začetek postopka likvidacije družbe.
– Razmerje zamenjave: Obveznice se
v delnice zamenjajo v razmerju 1:1.
– Pripadajoče obresti: v višini 10 % letno
glede na nominalno vrednost obveznice, ki
zapadejo v plačilo ob (i) spremembi kontrole
nad družbo na način, da oseba, ki na dan
sprejetja tega sklepa ni imetnik delnic družbe
ali ni imetnik več kot 5 % vseh izdanih delnic
družbe, pridobi sama ali skupaj z osebami,
s katerimi deluje usklajeno, najmanj 50 % + 1
delnico družbe, ki zagotavljajo glasovalno

pravico, ali (ii) ob začetku postopka likvidacije družbe, ali (iii) ob izpolnitvi pogoja, da je
bančni dolg družbe, kot izhaja iz letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 enak 0.
– Uspešnost izdaje obveznic: pogoj za
uspešno izvedeno izdajo zamenljivih obveznic je odkup vseh obveznic za celoten znesek emisije 20.000.000 EUR.
2. Zamenljive obveznice se ob izdaji ponudijo delničarjem in javnosti, v skladu
s predpisi trga o finančnih instrumentih. Ponudba zamenljivih obveznic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo zamenljivih obveznic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih
papirjev (ATVP).
3. Obstoječi delničarji, t.j. delničarji, ki
bodo v vpisani v delniško knjigo na presečni
dan t.j. 4 dni pred skupščino, imajo sorazmerno s svojimi deleži v osnovnem kapitalu
družbe prednostno pravico do vpisa zamenljivih obveznic. Rok za uveljavitev prednostne pravice in vpis ter vplačilo zamenljivih
obveznic je 14 dni od dneva objave sklepa
o povečanju osnovnega kapitala v Uradnem
listu RS (kar je uprava družbe skladno s Statutom družbe dolžna zagotoviti v roku 30 dni
od sprejema sklepa skupščine) in od dneva
objave prospekta, pri čemer 14 dnevni rok
za vpis delnic v prvem krogu teče od tiste
objave, ki je kasnejša, če le ti nista realizirani
na isti dan – prvi krog. Delničar izkoristi prednostno pravico na način, da upravi družbe
pošlje pisno izjavo o uresničitvi prednostne
pravice v tej točki določenem roku.
4. Po izteku roka iz 3. točke tega sklepa
se zamenljive obveznice, za katere obstoječi
delničarji niso izkoristili prednostne pravice
do vpisa, ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem, ki so v prvem krogu izkoristili prednostno pravico in zunanjim investitorjem – drugi krog. Če bo število v drugem
krogu vpisanih in vplačanih delnic preseglo
število razpoložljivih zamenljivih obveznic,
bodo imeli prednost pri dodelitvi zamenljivih
obveznic obstoječi delničarji, ki so v prvem
krogu izkoristili prednostno pravico sorazmerno z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu. Če obstoječi delničarji ne bodo vpisali in
vplačali vseh razpoložljivih zamenljivih obveznic, se bodo vpisane in vplačane zamenljive
obveznice razdelile med zunanje investitorje
sorazmerno glede na razpoložljivo število
in na višino vplačila. Rok za vpis in vplačilo zamenljivih obveznic v drugem krogu je
14 dni od dneva obvestila izdajatelja oziroma
družbe o pričetku drugega kroga, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in
v časopisu, v katerem bo objavljen prospekt
najkasneje v roku 14 dni po zaključku prvega kroga.
5. Zamenljive obveznice se vpisujejo na
mestih, ki bodo določena v prospektu. Zamenljive obveznice se vpisujejo z izpolnitvijo
in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo).
Zamenljive obveznice se vplačajo v denarju,
v valuti EUR, na transakcijski račun CIMOS
d.d. SI56 0600 0005 9741 435, odprt pri Banka Celje d.d.. Zamenljive obveznice morajo
biti vplačane v višini celotne njihove emisijske
vrednosti najkasneje v treh delovnih dneh po
izpolnitvi vpisne izjave. Če ni plačana celotna
emisijska vrednost se šteje, da zamenljive
obveznice niso bile vpisane.
6. Izdaja zamenljivih obveznic bo uspela,
če bodo v rokih, ki so določeni s tem sklepom, torej po končanju drugega kroga, vpisana in vplačana celotna emisija zamenljivih
obveznic za celotni znesek 20.000.000 EUR.
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V nasprotnem primeru, bo uprava družbe
najpozneje v 8 dneh po končanju drugega
kroga sprejela sklep o ugotovitvi, da izdaja zamenljivih obveznic ni uspela. Denarne
zneske eventualnih vplačil bo družba vrnila
vplačnikom v roku 14 ih dni od ugotovitve
neuspešnega vpisa in vplačila.
7. Zamenljive obveznice bodo izdane,
razdeljene in izročene skladno s predpisi
o izdaji v nematerializirani obliki.
8. Zamenljive obveznice bodo izdane
v nematerializirani obliki z vpisom v centralni
register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni
družbi, d.d. Delničar ali investitor, ki bo vpisal
in vplačal zamenljive obveznice, se vpiše kot
imetnik v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana.
9. Nadzorni svet CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe
zaradi uskladitve njegovega besedila zaradi
izdaje zamenljivih obveznic.
4. Pogojno povečanje osnovnega kapitala
družbe:
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 69.480.249,54 EUR
in je razdeljen na 16.650.247 navadnih
imenskih kosovnih delnic s serijskimi številkami od 1 do vključno 16.650.247 s pripadajočim zneskom 4.172926055 EUR na
delnico, se zaradi zamenjave zamenljivih
obveznic družbe v navadne imenske kosovne delnice družbe poveča po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala za
največ 4.792.800 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe s pripadajočim zneskom
4.172926055 EUR na delnico oziroma za
največ 20.000.000 EUR, tako, da po povečanju znaša največ 89.480.249,54 EUR.
Družba pogojno povečuje osnovni kapital
na podlagi prve alinee 343. člena ZGD-1
z namenom uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do samodejne zamenjave
zamenljivih obveznic za delnice.
Upravičenci do delnic izdanih na podlagi povečanja osnovnega kapitala na podlagi
tega sklepa so imetniki zamenljivih obveznic
družbe.
Ob izpolnitvi pogoja, ki povzroči samodejno zamenjavo zamenljivih obveznic v navadne imenske kosovne delnice družbe se
zamenljive obveznice v delnice zamenjajo
v razmerju 1:1.
Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta prijavita ta sklep za vpis v register. Do objave tega sklepa se delnice ne
smejo izdati.
Nadzorni svet CIMOS d.d. Avtomobilska
industrija, Koper je pooblaščen za sprejem
sprememb in dopolnitev Statuta družbe, po
dejanskem povečanju osnovnega kapitala
družbe.
5. Sprememba Statuta družbe:
Predlog sklepa:
Spremeni se 6. člen Statuta družbe tako,
da po novem glasi:
6. člen
Vse izdane delnice so delnice enega razreda v smislu 177. člena Zakon o gospodarskih družbah. Družba lahko izda tudi delnice,
ki tvorijo posebni razred.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Sklep, naveden pod točko 1 dnevnega
reda predlaga uprava, sklepe navedene pod
točkami 2, 3, 4 in 5 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1
ter predlog sprememb in dopolnitev statuta,
je delničarjem na vpogled od dneva objave
sklica skupščine do dneva zasedanja, vse
delovne dni v tednu, od 8. do 12. ure, v pravni službi na sedežu družbe v Kopru, cesta
Marežganskega upora 2 in na spletni strani
družbe, www.cimos.eu. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh
Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si).
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve
za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do
obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi
odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen
ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, na elektronski
naslov: skupscina@cimos.eu.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja bo objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine poslal družbi razumno
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog. Delničarji lahko navedene predloge sklepov k točkam dnevnega reda sporočijo družbi tudi po elektronski
pošti, na elektronski naslov: skupscina@cimos.eu.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov k točkam dnevnega reda ter volilni predlogi, ki se družbi
sporočijo po elektronski pošti, morajo biti
posredovani v skenirani obliki kot priponka,
vsebovati pa morajo lastnoročni podpis delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma
pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
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zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter
avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da se prijavijo na skupščino najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino, in ki so
kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po pošti na naslov
Cimos d.d., Uprava družbe – za skupščino,
Cesta Marežganskega upora 2, 6 000 Koper.
Delničarji lahko prijavo na skupščino pošljejo
družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski
naslov: skupscina@cimos.eu.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za udeležbo in glasovanje na
skupščini, ki ostane deponirano na sedežu
družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne
podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe
na skupščini. Delničarji lahko pooblastilo za
udeležbo in glasovanje na skupščini pošljejo
družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski
naslov: skupscina@cimos.eu. Obrazec pooblastila je priložen h gradivu za skupščino, ki
je dostopno na sedežu družbe ter objavljeno
s sklicem skupščine na SEOnetu in na spletni
strani družbe. Delničarji lahko pooblastilo do
dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Prijava na skupščino ter pooblastilo za
udeležbo in glasovanje na skupščini, ki se
družbi pošljejo po elektronski pošti, morajo
biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis
delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja, ki posreduje prijavo na skupščino
ali pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
16.650.247 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna
delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine znaša skupno
število glasovalnih pravic 14.429.058.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom prijavijo in s podpisom potrdijo svojo prisotnost
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 15. uri
istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
CIMOS d.d.
France Krašovec
predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 603/12
Ob-4001/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 603/12 je
bila nepremičnina – poslovni prostor številka 17, v izmeri 233,43 m2, v mansardi objekta A, v stavbi na naslovu Meljska
cesta 36, 2000 Maribor, zgrajeni na parcelah številka 422/4 katastrska občina
655 – Melje, ID znak 655-422/4-0 in številka 422/29, katastrska občina 655 – Melje,
ID znak 655-422/29-0, last dolžnika – zastavitelja MIKRODATA GIS, d.o.o., s sedežem Bistriška cesta 1, 2313 Fram, matična
številka 1906666000, do 1/1, na podlagi
prodajne pogodbe številka 478-199/2006-2
z dne 7. 7. 2006 in Zemljiškoknjižnega dovolila številka 430-06-162/2002-8 z dne 6. 7.
2006; zastavljena v korist upnice PB Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM
d.d., s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5, matična številka 5620112000,
za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnika – zastavitelja
MIKRODATA GIS, d.o.o., in sicer v višini
25.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v dokončno plačilo 20. 8. 2013, oziroma na dan
odpoklica upnika, nastale na temelju Kreditne pogodbe številka 10803/12-310 iz točke
I. navedenega notarskega zapisa.
SV 698/2012
Ob-4022/12
Nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 31, v 5. nadstropju, v izmeri 66,12 m2,
s pripadajočim oštevilčenim kletnim prostorom, stoječim na naslovu Goriška ulica 8,
2000 Maribor, na parceli številka 177, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnice in zastaviteljice Nataše Hedžet Luković
ter poroka, plačnika in zastavitelja Luković
Gorana za vsakega do 1/2 (ene polovice),
je že zastavljena za zavarovanje denarne
terjatve upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
do dolžnice v višini 89.881,00 CHF s pripadki, in sicer na podlagi notarskega zapisa
kreditne pogodbe številka 125176 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po
250. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju
opr. št. SV 931/2008 z dne 28. 5. 2008, h kateremu so stranke dne 29. 8. 2012 pod opr.
št. SV 698/2012 sklenile Aneks številka 2
h kreditni pogodbi številka 125176 in dodatek k sporazumu o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu Zakona o izvršbi in
zavarovanju, s katerim so se dogovorile za
spremembo valute kredita iz CHF v EUR,
hkrati pa so spremenile tudi obrestno mero
ter zapadlost in način vračila terjatve. Tako
je zgoraj navedena nepremičnina na podlagi notarskega zapisa opr. št. SV 698/2012
z dne 29. 8. 2012 zastavljena za zavarovanje denarne terjatve upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. do dolžnice sedaj v višini
56.058,95 EUR s pripadki, s končnim rokom
zapadlosti kredita 30. 4. 2023.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

67 / 31. 8. 2012 /

Stran

2025

Objave sodišč

Izvršbe
VL 84139/2010
Os-3849/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 84139/2010
z dne 17. 6. 2010, ki je 18. 8. 2010 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 332/2010, z dne 25. 3. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je dvosobno stanovanje v 4. nadstropju
večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 3, v skupni izmeri 51,90 m2,
last dolžnice Slobodanke Zukič, zarubljena
v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ob suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 977,72 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 8. 2012
VL 211865/2011,
211485,211568,
211386,211407
Os-3850/12
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, Centralnega oddelka za verodostojno listino, opr.
št. VL 211865/2011, VL 211485/2011,
VL 211568/2011, VL 211386/2011 in VL
211407/2011, vsi z dne 30. 12. 2011, ki so
postali pravnomočni 30. 1. 2012, je bila
na podlagi rubežnih zapisnikov izvršitelja
Vita Krevsla z Jesenic, št. IZV 19/2012,
IZV 21/2012, IZV 20/2012, IZV 22/2012,
IZV 23/2012, z dne 3. 2. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je poslovni prostor – lokal v 1. nadstropju
poslovnega objekta, na naslovu Naselje
Slavka Černeta 34, v Kranjski Gori, v skupni izmeri 115,5 m2, last dolžnika Amancay, trgovsko in turistično podjetje d.o.o.,
zarubljena v korist upnika AKADA d.o.o.,
Bezje 10, Kranjska Gora, zaradi izterjave
622,32 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 8. 2012
In 368/2012
Os-3934/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 368/2012
z dne 31. 5. 2012, je izvršitelj Goran Ivkovič opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnika RIAG
d.o.o., Partizanska cesta 23, Maribor, in sicer poslovnega prostora, v izmeri 163 m2,
v 2. nadstropju poslovno-stanovanjskega
objekta, na naslovu Partizanska cesta 23,
Maribor, v korist upnika BKS-leasing d.o.o.,
Dunajska cesta 161, Ljubljana, zaradi izterjave 12.887,70 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 8. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 424/2011
Os-2957/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 424/2011 z dne
28. 12. 2011 upnika Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Davčni urad Kranj, Koroška cesta 21, Kranj
- dostava, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Kranju, Bleiweisova cesta 20, Kranj - dostava, proti dolžniku Bogdanu Zupan, Tacenska cesta 125 E,
Ljubljana - Šentvid, ki ga zastopa začasna
zastopnica odvetnica Ladi Vorščič, Benedičičeva pot 15, Kranj - dostava, zaradi izterjave 25.007,49 EUR s pp, se dolžniku
Bogdanu Zupanu, Tacenska cesta 125 E,
Ljubljana, postavi začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 5. 2012
P 309/2011
Os-3882/12
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zadevi tožeče stranke: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, spor se nanaša na OE Kranj,
Bleiweisova 20, Kranj, proti toženi stranki Darku Marković, Vojvode Radomira Putnika 11, Kotor Varoš, BIH, zaradi plačila
3.225,04 EUR, postavilo tožencu Darku
Markoviću, začasno zastopnico, odvetnico
Eriko Šlibar Mulej iz Kranja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 7. 2012
VL 218639/2011
Os-3889/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Puhova ulica 10, Ptuj, proti dolžniku Vinku
Bukovec, Arbajterjeva ulica 1, Ptuj, zaradi
izterjave 1.156,41 EUR, sklenilo:
dolžniku Vinku Bukovec, Arbajterjeva
ulica 1, Ptuj, 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 odv.
Alenka Mohorko, Ulica heroja Lacka 10,
Ptuj.
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 27. 6. 2012
VL 62735/2012
Os-3890/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana,
proti dolžniku: Nurija Džehverović, Šentvid pri Stični 89A, Ivančna Gorica, ki ga
zastopa zak. zast. odv. Tomaž Mihelčič,
Trubarjeva 24, Ljubljana, zaradi izterjave
3.388,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Nurija Džehverović, Šentvid pri
Stični 89A, Ivančna Gorica, 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 Tomaž Mihelčič, Trubarjeva 24, Ljub
ljana.
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. 6. 2012
VL 48327/2012
Os-3891/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, proti
dolžniku Zlatku Biščan, Stična 1, Ivančna
Gorica, ki ga zastopa začasni zastopnik odv.
Tomo Machtig, Trdinova 8, Ljubljana, zaradi
izterjave 4.184,44 EUR, sklenilo:
dolžniku Zlatku Biščan, Stična 1, Ivančna Gorica, 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 odv.
Tomo Machtig, Trdinova 8, 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 21. 5. 2012
VL 42723/2012
Os-3892/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Kommunio podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o., Podružnica
Maribor, Črtomirova ulica 11, Maribor, proti
dolžniku Tilnu Golob, Ulica Staneta Severja 3, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. odv.
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Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor, zaradi izterjave 667,06 EUR, sklenilo:
dolžniku Tilnu Golob, Ulica Staneta Severja 3, 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 odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor.
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 20. 6. 2012

Oklici dedičem
D 392/85
Os-1968/12
Romani Miliana, rojena Rožac, iz Avtralije, 1/51 Alma Street, West Footscray,
Vic. 3012, je dne 8. 1. 1981 umrla in ni zapustila oporoke.
Do dediščine ima pravico zapustničin
mož Federico Milich in zapustničina hči Margareta Milich.
Ker sodišču ni znano njuno prebivališče,
naj se priglasita sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedičema je postavljen za začasnega zastopnika odv. Jurij Žorž, Ferrarska
ulica 30, Koper.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 3. 2012
D 560/2009
Os-1969/12
Olenik Cvetko, iz Italije, Trst, je dne 6. 11.
1995 umrl in ni zapustil oporoke.
Do dediščine ima pravico zapustnikov
sin Cvetko Olenik.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dediču je postavljena za začasno zastopnico odv. Martina Cupin, Ferrarska
ulica 10, Koper.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 3. 2012
I D 3400/2011
Os-2423/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod
opr. št. I D 3400/2011 v teku zapuščinski
postopek po pok. Pavlini Grutschreiber, roj.
Karo, hči Frančiška, roj. 10. 1. 1913, umrla
17. 11. 2011, nazadnje stanujoča v Ljubljani,
Glavarjeva ulica 45, državljanka Republike
Slovenije.
Zapustnica je sicer napravila oporoko,
vendar potrebuje sodišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi podatke o zakonitih dedičih. Kot eden od zakonitih dedičev
pride v poštev tudi zapustničin mož Helmut
Grutschreiber, ki je pogrešan od konca II.
svetovne vojne.
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Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedenega dediča in vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2012
I D 1902/2008
Os-3904/12
V zapuščinskem postopku, ki se
vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po
dne 6. 3. 2008 umrlem Branku Poštuvanu,
roj. 19. 2. 1959, drž. RS, dipl. ing. str., razvezanem, nazadnje stan. Na Gaj 10, Bresternica, pridejo, zaradi odpovedi dedičev I.
in dedičev II. dednega reda, v poštev dediči
III. dednega reda, med katere sodijo tudi:
potomci zap. tete Alojzije poročene Zorko,
med drugim tudi Karel, ki živi na Rogli, Stane, ki živi v Laškem in Franc, ki živi v Nemčiji, neznanih naslovov.
Sodišče zato poziva potomce zap. tete
Alojzije poročene Zorko, 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 pod opr.
št. I D 1902/2008.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 7. 2012
II D 1010/2011
Os-3930/12
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 23. 2.
1961 umrli Adolfini Uršič, roj. 18. 4. 1881,
roj. Mallner, drž. FLRJ, poročeni, nazadnje
stan. Ribniško selo 23, Maribor, prideta kot
dedinji II. dednega reda v poštev tudi zapustničina nečakinja Vera Raich, neznanega
naslova, oziroma njeni potomci, in sestra
zapustničinega vdovca Fanika Pravatto, neznanega naslova, oziroma njeni potomci.
Sodišče zato poziva Vero Raich, Faniko
Pravatto 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 14. 8. 2012
II D 1009/2011
Os-3932/12
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne
3. 2. 1974 umrlem Juliju Uršiču, roj. 12. 4.
1893, jugoslovanskemu državljanu, nazadnje stan. Ribniško selo 23, Maribor, pride
kot dedinja II. dednega reda v poštev tudi
zapustnikova sestra Fanika Pravatto, neznanega naslova, oziroma njeni potomci.
Sodišče zato poziva Faniko Pravatto 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 rok bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 8. 2012

D 430/2012
Os-3854/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Pahor Vladimirju pok. Jožefa, roj. 12. 8. 1911, z zadnjim
prebivališčem Nova vas 20, ki je umrl dne
16. 7. 1985.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišla
v poštev tudi zapustnikova sestra Alojzija
Pahor, katere prebivališče sodišču ni znano
oziroma njeni dediči, ki sodišču prav tako
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 8. 2012
D 142/2011
Os-1203/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek zaradi izdaje dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem Angel Kogoj, sinu Martina, roj. 28. 8. 1895, z zadnjim stalnim bivališčem Prapetno 1, Tolmin, kjer je umrl dne
28. 9. 1967.
Med njegove zakonite dediče sodijo tudi
morebitni dediči oziroma potomci njegovih
sinov Hermana Kogoja in Angela Kogoja, ki
pa sodišču niso znani. Zato sodišče s tem
oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v roku enega
leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo
svojo pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 18. 1. 2012

Oklici pogrešanih
N 28/2011
Os-3905/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: dediči po pok.
Natalinu Krmacu, nazadnje stanujočem Via
Beato Angelico 18, Trst, Republika Italija, ki
jih zastopa Rok Munih, odvetnik v Kopru,
zoper nasprotnega udeleženca: Anton Krmac, pok. Antona, z zadnjim znanim bivališčem Marezige 19, Marezige, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Irena Fister iz
Kopra, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku
dne 10. 7. 2012, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev Antona Krmaca, pok. Antona, z zadnjim znanim bivališčem Marezige 19, Marezige, za
mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2012
N 9/2004
Os-3898/12
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Bauimex,
elektro - gradnje - inženiring, d.o.o., Pot
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v Puškarno 11, Kranj, ki ga zastopa odvetnik
Damijan Pavlin iz Kranja, proti nasprotnemu
udeležencu Juriju Vilfanu, Stražišče, zaradi predloga za razglasitev pogrešanega za
mrtvega.
Ker je od rojstva Jurija Vilfana, roj. 25. 4.
1890 minilo več kot 100 let, se predvideva,
da je pogrešani umrl, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni. Zato se poziva vse,
ki kaj vedo povedati o življenju in smrti pogrešanega Jurija Vilfana, da v roku treh mesecev od objave oklica, to sporočijo sodišču
oziroma skrbniku za poseben primer Center
za socialno delo Kranj, po pooblaščenem
strokovnem delavcu, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 8. 2012
N 3/2012
Os-2581/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagateljic: 1. Iva Devetak,
Pinka Tomažiča 31, Nova Gorica in 2. Darja
Devetak Kuret, Rožna ulica 8a, Vir, Domžale, postopek o razglasitvi za mrtvega, in
sicer Bavdaž Ciril, sin Marije in Ivana, rojen
5. 7. 1911 v Ročinju, zadnji naslov Fruitiere
de Genevrey Chiseltien Ain, Francija, ki ga
zastopa začasni zastopnik Boris Bavdaž,
roj. 18. 9. 1935, Ulica Marija Kogoja 12,
Nova Gorica.
O pogrešanem, razen podatka, da se
je 1948 preselil v Francijo, da se domov
po odselitvi ni več vrnil, da ga je bratranec
Tomaž v začetku sedemdesetih let obiskal,
da je žival sam, da je delal in imel mlekarno s proizvodnjo mleka in rejo prašičev, da
je tedaj žival sam in da ni bil poročen ter
da so ga sorodniku v letu 2010 neuspešno
iskali preko slovenske ambasade v Franciji
na njegovem zadnjem naslovu, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Bavdaž
Cirila, rojenega 5. 7. 1911 v Ročinju, sina
Marije in Ivana, z zadnjim naslovom Fruitiere de Genevrev Chiseltien Ain, Francija,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 5. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Abbad Mojca, Zadobrovška cesta
10 d, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500019069, izdala zavarovalnica KD Življenje. gny‑328672
Anderlič Jasna, Za Kalvarijo 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500072148, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq‑328680
Anderlič Jožef, Za Kalvarijo 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500072792, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno‑328682
Forjan Petra, Borejci 32, Tišina, zavarovalno polico, št. 50500026914, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnn‑328708
Iskrač Romana, Vrhe 47, Teharje, zavarovalno polico, št. 50500090978, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnt‑328577
Jurjevčič Rok, V Loki 18, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
50500047965, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx‑328673
Kralj Samo, Ljubljanska 54, Šmarje-SAP,
zavarovalno polico, št. 50500044409, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnl‑328735
Lampe Peter, Črni Vrh 41, Črni vrh nad
Idrijo, zavarovalno polico, št. 50500083919,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnw‑328674
Medle Sandi, Sela pri Ratežu 10, Otočec, zavarovalno polico, št. 50500097792,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnh‑328714
Morelj Jadranka, Neverke 27B, Košana,
zavarovalno polico, št. 50500051858, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq‑328730
Morelj Jadranka, Neverke 27B, Košana,
zavarovalno polico, št. 50500096847, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp‑328731
Morelj Jadranka, Neverke 27B, Košana,
zavarovalno polico, št. 50500051891, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno‑328732
Morelj Jadranka, Neverke 27B, Košana,
zavarovalno polico, št. 50500051888, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnn‑328733
Padoin Darjo, Liminjanska 79, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št.
50500023305, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz‑328721
Srša Klaudija, Za trgovino 6, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
50500038166, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf‑328666
Vukašević Duška, Prešernova 22, Bled,
zavarovalno polico, št. 50500050048 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje
d.d. gnw‑328724
Žebovec Urh Domen, Vurnikova ulica 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500035771, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd‑328718

Spričevala preklicujejo
Ahmetaj Levtrim, Šišenska cesta 36,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 2007. gnc‑328644

Alidič Leticija, Vrečkova ulica 6, Kranj,
obvestilo o uspehu 2. letnika Biotehniškega centra Naklo - srednja šola, izdano leta
2005. gnc‑328619
Andoljšek Andraž, Gunceljska cesta
52A, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2002. gnr‑328604
Baksa Anže, Trtnikova ulica 19 B, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2005. gnm‑328609
Ban Matjaž, Kostanjek 14, Krško, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole
Novo mesto, izdano leta 2007. gny‑328547
Benet Miran, Smerinje 2A, Kranjska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjega usmerjenega izobraževanje Jesenice, št. 26, izdano leta 1984. gnk‑328586
Bilbija Monika, Cankarjeva 13, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika (AZ) Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2012. gnd‑328693
Borošak Sara, Borštnikova 104, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2006. gnh‑328614
Bucaj Tina, Frenkova cesta 22, Pobegi,
spričevalo o poklicni maturi SEPŠ Koper,
izdano leta 2007. gnk‑328561
Cah Nataša, Plenčičeva 5, Izola - Isola,
indeks, št. 20465, izdala Fakulteta za upravo Ljubljana, leto izdaje 1996. gnq‑328705
Černec Samo, Brezje pri Bojsnem 2,
Globoko, spričevalo 1. letnika Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 2005.
gns‑328703
Čerpnjak Katja, Brezovica 20B, Šmarješke Toplice, indeks, št. 74110112, izdala
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani.
gnh‑328639
Čoh Hočevar Isadora, Vodnikova cesta 195B, Ljubljana, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Jurija Vege Moravče, št.
0892/08-9A-2, izdano leta 2008. gnf‑328716
Demić Anja, Jakčeva ulica 31, Ljubljana,
spričevala 1., 2. in 3. letnika SGGEŠ, izdana
leta 2009, 2010 in 2011. gnp‑328656
Derganc Nina, Vodovodna cesta 17a,
Domžale, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole, izdana leta 2007, 2008
in 2009. gnz‑328696
Dobelšek Jure, Ulica Dušana Kvedra
7C, Velenje, maturitetno spričevalo Splošne gimnazije Velenje, izdano leta 2003.
gnm‑328559
Draškovič Klavdija, Krožna ulica 5, Beltinci, spričevalo 1. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2000. gnz‑328671
Džidić Diana, Zgornje Škofije 72F, Škofije, maturitetno spričevalo Gimnazije Piran,
izdano leta 2002. gnr‑328654
Fink Bojan, Gorenje Karteljevo 28a,
Novo mesto, indeks, št. 26108429, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, leto
izdaje 2006. gny‑328651
Frelih Manca, Zabreznica 46, Žirovnica,
indeks, št. 18070678, izdala Filozofska fakulteta. gnn‑328558
Gole Nataša, Stranska vas 26, Novo mesto, spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2011. gne‑328667
Grošelj Anja Alesia, Sadjarska ulica 6,
Krško, letno spričevalo 2. letnika ETRŠ Brežice, izdano leta 2009. gnk‑328686

Hančič Andreja, Zagorica nad Kamnikom
6A, Stahovica, maturitetno spričevalo Srednje medijske in grafične šole, izdano leta
2011. gnh‑328539
Hančič Anita, Srednja vas pri Kamniku 43, Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje
strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2006.
gnv‑328650
Hočevar Čoh Isadora, Vodnikova cesta
195 b, Ljubljana, spričevali 1. in 3. letnika,
izdala Gimnazija Ledina v Ljubljani, izdani
leta 2009 in 2011. gnk‑328665
Horvat Kaja, Delpinova 18A, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika SŠ Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2011. gnj‑328566
Husić Irena, Glavni trg 4, Muta, spričevalo o poklicni maturi Srednje šole Ravne,
izdano leta 1986, izdano na ime Butolo.
gng‑328565
Jagodić Vesna, Kot 43, Bovec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Tolmin, izdano leta
2007. gnw‑328649
Jamar Dejan, Breznica 59, Žirovnica,
maturitetno spričevalo Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica, izdano leta 2011.
gns‑328728
Janžovnik Jan, Vevška cesta 48, Ljubljana, spričevali 3. in 4. letnika ter obvestilo
uspeha pri maturi SUAŠ Ljubljana, izdani
leta 2007 in 2008. gnm‑328659
Jarc Stančev Irena, Preloge 47, Ljubljana Šmartno, letna spričevala 1., 2., 3. in 4.
letnika Gimnazije Vide Janežič - Poljane,
izdana leta 1981, 1982, 1983, 1984, izdana
na ime Jarc. gny‑328572
Jenčič Andraž, Ponikve 3, Studenec, letno spričevalo 1. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2011. gnk‑328661
Kandus Lara, Vrtovin 71D, Črniče, letno
spričevalo 4. letnika Srednje šole Veno Pilon, izdano leta 2006. gne‑328542
Kandus Lara, Vrtovin 71D, Črniče, maturitetno spričevalo Srednje šole Veno Pilon,
izdano leta 2006. gnd‑328543
Klemen Blaž, Dobajeva ulica 3, Kamnik,
letno spričevalo 3. letnika ŠCRM Kamnik,
Srednje ekonomske šole, št. 443, izdano
leta 2010. gnw‑328574
Koban Tea, Ilijeva 4, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu (3. letnik) Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1999.
gno‑328632
Koban Tea, Ilijeva 4, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu (5. letnik) Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 2001.
gnn‑328633
Kobe Katja, Hrušica 215, Hrušica, spričevalo o poklicni maturi Srednje šole Jesenice,
št. 071-655, izdano leta 2007. gno‑328557
Komat Petra, Zavrstnik 25B, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 3. letnika Gimnazije Litija,
izdano leta 2011. gnv‑328575
Košak Matic, Jakhlova cesta 16, Grosuplje, spričevali 3. in 4. letnika Elektrotehniške računalniške strokovne šole, izdani leta
2009 in 2010. gnt‑328552
Košak Sara Nadine, Ogulin 3, Vinica,
letno spričevalo 1. letnika ŠC Novo mesto, Srednje šole Metlika, izdano leta 2010.
gnf‑328541
Kotnik Helena, Stari trg 277A, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika SSZŠ Slovenj
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Gradec, za poklic tehnik zdravstvene nege,
izdano leta 2007. gni‑328713
Kovač Primož, Bišče 28, Domžale, indeks, št. 41110216, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2010. gnv‑328700
Kovačević Marko, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano
leta 1997. gnf‑328720
Kovše Kristina, Straže 76, Mislinja, spričevalo 3. letnika Srednje šole Muta, izdano
leta 2011. gnd‑328618
Kožica Brzović Daniel, Povšetova ulica 3, Ljubljana, spričevala 1., 2., 3., 4. in
5. razreda Osnovne šole Franca Šturma.
gnv‑328629
Kumek Dušan, Kavče 38, Velenje, indeks (1. in 2. letnik) Srednješolskega centra Dušana Kvedra Ptuj, leto izdaje 1987.
gnq‑328555
Lazić Aleksandar, Lizike Jančarjeve 8,
Ljubljana Šmartno, letna spričevala 1., 2.
in 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem Ljubljana, izdana leta 2002, 2003,
2004. gnf‑328616
Levačič Kaja, Krnice 37, Hrastnik, spričevalo 3. letnika Gimnazije Litija, izdano leta
2011. gne‑328592
Libnik Mateja, Trg 4. aprila 1, Mežica,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2003. gni‑328613
Lulić Damir, Dobrava 21, Izola - Isola,
spričevalo poklicne mature Srednje šole Pietro Coppo Isola, smer ekonomski tehnik,
št. 637GA, izdano leta 2006. gns‑328553
Marčetić Nino, Preska 27, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
Ljubljana, izdano leta 2011. gno‑328582
Marič Franc, Turjaško naselje 2, Kočevje, maturitetno spričevalo Srednje lesarske
šole Ljubljana, izdano leta 1984. gnr‑328679
Marn Ana, Apihova ulica 22, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika, Srednje upravno administrativne šole, Ljubljana, izdano leta 2012.
gnw‑328699
Mavec Eva, Golo 21A, Ig, spričevalo 3. letnika SŠFKZ, izdano leta 2010.
gnl‑328610
Mavec Eva, Golo 21A, Ig, spričevalo 4. letnika SŠFKZ, izdano leta 2011.
gnk‑328611
Mavec Eva, Golo 21A, Ig, spričevalo o
poklicni maturi SŠFKZ, izdano leta 2011.
gnj‑328612
Metelko Blaž, Čužnja vas 81, Trebelno,
maturitetno spričevalo Srednje elektro šole
in tehniške gimnazije, izdano leta 2009.
gnd‑328697
Mikuletič Bogomira, Dolnja Bitnja 16,
Prem, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Vojvodina, Tolmin, št. I-350, izdano leta
1987, izdano na ime Repič. gnq‑328605
Mrak Andreja, Slatna 16, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta
1995. gne‑328717
Mulh Blažej, Ulica D. Kraigherja 3, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Ljubljana, smer strojni tehnik, izdano leta
2011. gng‑328715
Nikolić Dajana, Cesta dveh cesarjev
106/I, Ljubljana, spričevali 3. in 4. letnika
Ekonomske šole v Ljubljani, Prešernova 6,
izdani leta 2008 in 2009. gnd‑328593
Novak Uroš, Zgornje Bitnje 51, Žabnica, spričevalo o zaključnem izpitu Biotehniškega centra Naklo, izdano leta 2006.
gnu‑328576

Novinšek Samo, Ronkova 16, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Velenje, št. 8/SR/111, izdano leta 2011.
gnr‑328729
Novosel Mateja, Cesta bratov Milavcev 45, Brežice, preklic indeksa, izdajateljica Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, izdan leta 2010, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 65/12, pod oznako GNT-328477.
gnl‑328685
Ocepek Kristina, Kandrše 11 A, Vače,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdana leta 2009, 2010 in 2011.
gni‑328688
Ogorevc Marija, Jakopičeva ulica 18,
Ljubljana, diplomo št. 332/95-96, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, izdana dne
5. 9. 1996. gnt‑328727
Ovčjak Žiga, Pongrac 154C, Griže, spričevalo 3. letnika Poslovno-komercialne
šole Celje, št. 11-3G/08, izdano leta 2008.
gnh‑328739
Pašalič Niko, Polje cesta XXXII 2, Ljubljana-Polje, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika
Elektrotehniške šole Ljubljana, izdana leta
1981, 1982, 1983 in 1984. gnn‑328583
Pažon Mojca, Ulica Kozjanskega odreda 15, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Celje - Center,
izdano leta 1991, izdano na ime Pepevnik.
gni‑328563
Pečovnik Dušanka, Ribnica na Pohorju 54, Ribnica na Pohorju, spričevalo o poklicni maturi III. gimnazije Maribor, izdano
leta 2003. gne‑328617
Petauer Samira, Ribnik 18, Trbovlje, spričevalo 1. letnika Gimnazije - ekonomske
šole, izdano leta 1989, izdano na ime Alimanović. gnq‑328655
Petauer Samira, Ribnik 18, Trbovlje, spričevalo 2. letnika Gimnazije - ekonomske
šole, izdano leta 1990, izdano na ime Alimanović. gno‑328657
Petauer Samira, Ribnik 18, Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije - ekonomske
šole, izdano leta 1991, izdano na ime Alimanović. gnn‑328658
Prislan Martina, Podvin 21, Polzela, spričevalo - zaključno (4TK) Šolskega centra
Šentjur, izdano leta 1996, izdano na ime
Vošnjak. gnx‑328723
Rajter Jelka, Radvenci V32, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 3. letnika Srednje strojne
in tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1996. gno‑328707
Rak Pia, Plevančeva ulica 31, Ljubljana,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, Umetniška gimnazija, likovna smer, izdani leta 2007 in 2008.
gnh‑328622
Ravnikar
Alenka,
Kamniška
cesta 49, Kamnik, letni spričevali 1. in 2. letnika Tehniškega šolskega centra Kranj, izdani leta 1989, 1990, izdani na ime Šuštar.
gnb‑328570
Ravnikar Alenka, Kamniška cesta 49,
Kamnik, letno spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje, izdano leta 1991, izdano na
ime Šuštar. gnz‑328571
Ravnikar Barbara, Hrastje 4, Mirna Peč,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto,
smer gostinski tehnik, izdano leta 2000.
gng‑328590
Ravšelj Teja, Gerbičeva 19A, Cerknica, letno spričevalo 2. letnika Srednje medijske in grafične šole, izdano leta 2010.
gng‑328540
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Rebevšek Andrej, Šalek 106, Velenje,
spričevali 1. in 2. letnika Šolskega centra
Velenje, Rudarske šole, izdani leta 2002,
2003. gnl‑328710
Remic Petra, Cesta Janeza Bobnarja 14, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 4.
letnika SGTŠ Radovljica, izdano leta 2012.
gnl‑328560
Rode Tim, Hruševska cesta 40, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2007. gno‑328607
Rojs Sara, Nova ulica 4, Poljčane, maturitetno spričevalo SIC Slovenske Konjice, št.
321-283/061, izdano leta 2006. gnf‑328741
Schronberg Danica, Loška cesta 63, Žiri,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 1992, izdano na ime Pertovt.
gnv‑328600
Serec Anja, Lomanoše 12C, Gornja Radgona, letno spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2011.
gnz‑328546
Stijepović Radenko, Bulevar revolucije 26, 1180 Podgorica, Črna Gora, spričevalo poklicnega voznika št. XI/341 R 45,
izdala Srednja šola tehničnih strok Ljubljana
- Ježica, izdano leta 1987. gng‑328690
Stržinar Renata, Groharjevo naselje 74,
Škofja Loka, spričevala 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7. in 8. razreda Osnovne šole Ivan Grohar, izdano leta 2003, izdano na ime Frelih.
gnx‑328648
Stupan Danijel, Dantejeva ulica 18, Izola - Isola, letno spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Piran, izdano leta 1995.
gnv‑328675
Stupan Danijel, Dantejeva ulica 18, Izola - Isola, letno spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Piran, izdano leta 1996.
gnu‑328676
Stupan Danijel, Dantejeva ulica 18, Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta
1997. gnt‑328677
Suljić Ines, Ulica Viktorja Kejžarja 32a,
Jesenice, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Jesenice, izdana leta 2003, 2004,
2005 in 2006. gny‑328626
Šinkovec Katarina Katja, Zgornje Jezersko 130, Zgornje Jezersko, spričevalo o poklicni maturi Srednje gostinske in turistične
šole Radovljica, smer turistični tehnik, izdano leta 2010. gnn‑328683
Špan Nina, Doropolje 18, Planina pri
Sevnici, letno spričevalo 4. letnika Srednje
šole za strojništvo in mehaniko Šolskega
centra Celje, izdano leta 2010. gnj‑328562
Terlep Anja, Frankovo naselje 71, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, izdano leta
2008. gny‑328597
Terlep Anja, Frankovo naselje 71, Škofja
Loka, spričevalo 4. letnika Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, izdano leta
2009. gnx‑328598
Terlep Anja, Frankovo naselje 71, Škofja
Loka, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
gostinske in turistične šole Radovljica, izdano leta 2009. gnj‑328637
Terlep Anja, Frankovo naselje 71, Škofja
Loka, obvestilo o uspehu na poklicni maturi
Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, izdano leta 2009. gnw‑328599
Terlep Tjaša, Frankovo naselje 71, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, izdano
leta 2008. gnc‑328594
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Upelj Kaja, Kresniške Poljane 54, Kresnice, maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2011. gnb‑328620
Urbanc Urška, Stara Fužina 76, Bohinjsko Jezero, spričevalo Srednje šole Jesenice, izdano leta 2007. gnp‑328556
Urbančič Robert, Rožna dolina cesta II
/22, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazija Šentvid, Ljubljana, izdano leta 2009.
gnm‑328538
Vatič Gregor, Sveti Anton, Škofarji 5, Pobegi, maturitetno spričevalo Gimnazije Piran, izdano leta 2007. gni‑328638
Vencelj Kristina, Cesta goriške fronte
64A, Šempeter pri Gorici, spričevali 3. in
4. letnika ter spričevalo zaključnega izpita
Srednješolskega centra Nova Gorica, izdana leta 1993, 1994, 1994, izdano na ime
Maurič. gnu‑328601
Vertarić Tina, Vrhovci cesta XII/11 a,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2012.
gnb‑328670
Vidmar Aleš, Godovič 74C, Godovič,
spričevalo 1. letnika, izdal Šolski center
Ljubljana – splošna gimnazija, izdano leta
2006. gnd‑328568
Vidovič Tomi, Bratov Hvalič 84, Nova Gorica, letno spričevalo 4. letnika Gimnazije
Nova Gorica, izdano leta 2011. gnu‑328551
Vöröš Tibor, Središče 23, Prosenjakovci - Partosfalva, letno spričevalo 3. letnika
Srednje poklicne in tehniške šole Murska
Sobota, št. I-ELT-061, izdano leta 2001.
gnd‑328643
Vöröš Tibor, Središče 23, Prosenjakovci - Partosfalva, letno spričevalo 4. letnika
Srednje poklicne in tehniške šole Murska
Sobota, št. I-ELT-061, izdano leta 2002.
gnb‑328645
Vöröš Tibor, Središče 23, Prosenjakovci
- Partosfalva, spričevalo o poklicni maturi Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, št. 022 4E-2, izdano leta 2002.
gnz‑328646
Vovk Vita, Cesta na Vrtače 18, Velenje,
maturitetno spričevalo in obvestilo o opravljeni maturi Splošne in strokovne gimnazije
Velenje, izdano leta 2002. gnp‑328631
Vratarič Natalija, Filovci 1, Bogojina, letni spričevali 1. in 2. letnika SPTŠ, Murska
Sobota, izdani leta 2002, 2003. gnx‑328573
Vreček Polona, Mačkovo naselje 24,
Šenčur, indeks, št. 11060212, izdala Visoka
šola za zdravstvo, Univerza v Ljubljani, leto
izdaje 2006. gng‑328544
Zaponšek Rok, Prešernova 22B, Velenje, maturitetno spričevalo Šolskega centra
Velenje - Šole za storitvene dejavnosti, izdano leta 2011. gnj‑328587
Zupan Aljaž, Planinska cesta 16, Ljubljana-Črnuče, spričevalo 1. letnika, izdala
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, izdano leta 2011. gnl‑328585
Žitnik May, Bratonci 76, Beltinci, letno spričevalo 3. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2012.
gnr‑328579

Drugo preklicujejo
Avtoprevoznik David Jurman s.p., Cankarjev drevored 9, Izola - Isola, potrdilo za
voznika Željka Raduković, veljavno od 13. 6.
2008 do 30. 3. 2009, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 007457/
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BGD23-2-4250/2008, izdano leta 2008.
gni‑328663
Avtoprevozništvo Mazzoni Boris s.p., Petrovče 250, Petrovče, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070531876000, izdajatelj Cetis
d.d. gnv‑328550
Bandelj Tjaša, Cesta na Čuklje 74, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
01008158, izdala Pedagoška fakulteta, v
Ljubljani. gns‑328578
Barbir Dejan, Štefana Kovača 35, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
E1021134, izdala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v
Mariboru. gnj‑328712
Beganović Ismet, Celovška cesta 264,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500024311000. gng‑328615
Belak Tadeja, Krtina 36, Domžale, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri
maturi Gimnazije Poljane, izdana leta 2009.
gnm‑328684
Berlič Vesna, Cesta 4. julija 94, Spodnji
Duplek, študentsko izkaznico, št. 04036288,
izdala Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani. gns‑328678
Bernard Marko, Zgornja Senica 16, Medvode, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu upravljalca prevozov v cestnem prevozu, izdano na ime Marko Bernard, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo, izdano leta
1997. gni‑328738
Blagojević Dejan, Gabrje 40A, Dobrova, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za
pošto in ekonomijo, Ljubljana. gnt‑328602
Bradelj Luka, Bač pri Materiji 5, Materija,
dijaško izkaznico, izdala Srednja tehniška
šola Koper. gnp‑328706
Cah Nataša, Plenčičeva 5, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št. 20465, izdala
Fakulteta za upravo Ljubljana. gnr‑328704
Chuchurski Viktor, Strossmayerjeva 11,
Maribor, študentsko izkaznico, št. E1049758,
izdala FERI, Maribor. gnp‑328606
Češnovar Franc s.p., Spodnja Rečica 68,
Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Senaid Šahman, veljavno od 8. 8. 2011 do 8. 8.
2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, št. 006953/MJ45-2-3318/2011, leto izdaje 2011. gnk‑328736
Damchevski Goran, Reška 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18111316, izdala
Filozofska fakulteta. gnr‑328554
Darka Novak s.p., Pliberškova ulica 19,
Maribor, potrdilo za voznika Mensur Šiljegović, veljavno od 7. 4. 2011 do 23. 2. 2012,
izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije, št. 006954/AD74-2-1678/2011,
leto izdaje 2011. gnm‑328634
Darka Novak s.p., Pliberškova ulica 19,
Maribor, potrdilo za voznika Anđelka Ikać,
veljavno od 15. 12. 2010 do 14. 12. 2011,
izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije, št. 006954/BGD74-2-5338/2010,
leto izdaje 2010. gnl‑328635
Darka Novak s.p., Pliberškova ulica 19,
Maribor, potrdilo za voznika Gorana Slišković, veljavno od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010,
izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije, št. 006954/MJ74-2-1633/2009,
leto izdaje 2009. gnk‑328636
Deželan Jože s.p., Zloganje 38, Škocjan, licenco, številko 006781/014, za vozilo MAN, registrska številka NM HE-497.
gnx‑328548
Deželan Jože s.p., Zloganje 38, Škocjan,
licenco, št. 006781/007, za vozilo mercedez-benz, registrska številka NM G1-945.
gnw‑328549

Domjanić Daša, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET,
Ljubljana. gnu‑328701
Drago Turnšek s.p., Podvrh 53B, Braslovče, licenco, št. 007434/002, za vozilo
TAM 130T 11 B, registrska številka CE D3-10E. gnj‑328737
Dremelj Simona, Dragomelj 20A, Domžale, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnm‑328584
Durić Jasna, Zgornje Jezersko 102,
Zgornje Jezersko, študentsko izkaznico, št.
19401897, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnd‑328668
Filipović Čugura Sanja, Center 62, Vinkuran, študentsko izkaznico, št. 37001206,
izdala Veterinarska fakulteta Ljubljana.
gnp‑328581
Finžgar Jurij, Nova vas pri Lescah 2A,
Radovljica, dovoljenje za letenje za AVID
FLYER, reg. 55 - NAD, izdano na ime Gašper Finžgar, veljavno od 5. 4. 2011 do 5. 4.
2012, izdajateljica Uprava za civilno letalstvo, št. 239, leto izdaje 2011. gne‑328692
Fister Monika, Sora 11, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste.
gnf‑328691
Franetič Miha, Senožeče 151C, Senožeče, študentsko izkaznico, št. 63100385,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnc‑328569
Gjorgievska
Natasha,
Gerbičeva
51a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
31110243, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnc‑328669
Gračnar Aljaž, Dobropolje 20A, Planina pri Sevnici, študentsko izkaznico, št.
61249226, izdala Pedagoška fakulteta Maribor, Univerza Maribor. gns‑328653
Horvat Peter, Kersnikova 4, Maribor, študentsko izkaznico, št. 19475829, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gns‑328628
Jerlah Jan, Veliko Mlačevo 71, Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste, Ljubljana. gnq‑328580
Karara Oglajner Anja, Loke 15, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 69200843,
izdala Poslovno-tehniška fakulteta v Novi
Gorici. gnt‑328702
Kocjan Aleša, Gubčeva ulica 3, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 19403381,
izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gns‑328603
Koligar Dunja, Breška vas 2, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 18090476, izdala Filizofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gne‑328742
Koželj Manca, Stahovica 29a, Stahovica,
preklic pod oznako GNB 327724, objavljen v
UL RS, št. 50/12, dne 26. 6. 2012, za indeks
št. 27001246, izdala Veterinarska fakulteta v
Ljubljani. gnl‑328664
LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, licenco, št. GE005578/06432/002, za
mednarodni prevoz blaga za najem ali plačilo, veljavna od 28. 5. 2012 do 28. 5. 2017,
izdala GZS v Ljubljani. gnu‑328726
Lenarčič Kaja, Puconci 15, Puconci, študentsko izkaznico, št. 31100142, izdala Fakulteta za farmacijo. gnb‑328595
LIM-KO d.o.o., Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, štampiljko, z vsebino: LIM-KO
d.o.o., Bratovševa ploščad 7,1000 Ljubljana, ID za DDV: SI81826761, TRR: 031711000680049. gnm‑328588
Mitrović Denis, Goriška ulica 69, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25110096,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnv‑328625
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Mlekuž Alen, Turjaško naselje 5, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 41050108, izdala Medicinska fakulteta. gnx‑328698
Močnik d.o.o. Novaki, Dolenji Novaki 28, Cerkno, licenco, številka
GE005271/04690/004, za vozilo MAN
18.413 FLS, registrska številka GO H3-599.
gnv‑328725
Moličnik Žiga, Črešnjevec 25, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 18101528,
izdala Filozofska fakulteta. gnb‑328695
Mravlja Ksenija, Vincarje 37, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 18080560,
izdala Filozofska fakulteta. gnm‑328709
Mrđenović Stojanka, Kolodvorska cesta 7, Kranj, študentsko izkaznico, št.
19432984, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gne‑328642
Murnik Erik, Pšata 26, Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št. 23100592,
izdala Fakulteta za strojništvo, Univerza v
Ljubljani. gnz‑328621
Oseli Vesna, Verje 39, Medvode, študentsko izkaznico, št. 01097156, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnz‑328596
Papež Jaka, Jablan 17, Mirna Peč,
študentsko izkaznico, št. 64100227, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnm‑328734
Perasić Sebastjan, Sečovlje 30, Sečovlje - Sicciole, študentsko izkaznico, št.
09080303, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet Portorož, Univerza v Ljubljani.
gnc‑328719
Peruško Klemen, Ulica Žanke Erjavec 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19399860, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnt‑328627
Peter Heričko s.p., Cesta v Rošpoh 69,
Kamnica, licenco, št. 00303501, za vozilo iveco, registrska številka MB A7-36C.
gny‑328722
Poglajen Melita, Liberga 1b, Litija, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola in gimnazija Ljubljana. gnj‑328687
PRIMUS
LOGISTIKA d.o.o.,
Tržaška cesta 65, Maribor, licenco, št.
GE004366/05711/004 za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, izdala Gospodarska zbornica, izdana leta 2009.
gnc‑328694
Rakić Aleksandra, Celovška cesta 287, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
32080306, izdala NTF - Univerza v Ljubljani.
gnk‑328711
Rejc Denis, Ulica Borisa Kraigherja 3, Kidričevo, študentsko izkaznico, št. 18110809,
izdala Filozofska fakulteta, v Ljubljani.
gnq‑328630
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Rizman Žan, Verd 76, Vrhnika, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola
Ljubljana. gnh‑328689
Roblek Tadeja, Goriče 43, Golnik, študentsko izkaznico, št. 01009240, izdala
Pedagoška fakulteta, izdana na ime Konc
Tadeja. gnf‑328641
Simčič Tomi, Biljana 23A, Dobrovo v
Brdih, študentsko izkaznico, št. 69200748,
izdala Univerza v Novi Gorici. gnf‑328591
Skubic Hinko, Trebež 2, Ivančna Gorica,
študentsko izkaznico, št. 19543316, izdala
Ekonomska fakulteta. gng‑328740
Srebernjak Barbara, Veliki Slatnik 34, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 21110424, izdala Fakulteta za družbene vede, smer družboslovna informatika. gnh‑328589
Širovnik Miha, Senožeti 45d, Dol pri
Ljubljani, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000288001. gnt‑328652
Škarić Miha, Gorenja vas - Reteče 14, Škofja Loka, študentsko izkaznico,
št. 19421405, izdala Ekonomska fakulteta.
gnp‑328681
Špindler Zala, Primčeva 13, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 18110956, izdala
Filozofska fakulteta, Ljubljana. gny‑328647
TESAR LES d.o.o., Virštanj 58, Podčetrtek, licenco, številka 003/316983, za vozilo
MB actros 1844 LS, registrska številka CE
- A4-49L. gnn‑328608
Turk Vesna, Velike Bloke 4b, Nova Vas,
študentsko izkaznico, št. 01005594, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnj‑328662
Turnšek 3000 d.o.o., Spodnja Nova
vas 47, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št.
0550375, za državo Rusija 3, oznaka države 643/09, in št. 2578081, za državo Ukrajino, oznaka države 804/03. gnp‑328660
Tvrtković Melita, Laze 72, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 19826366, izdala
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gne‑328567
Umer Matija, Ulica pod cerkvijo 4, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 09050069, izdala Univerza v Ljubljani.
gnh‑328564
ZD dr. A. Drolca Maribor, Ulica talcev 9,
Maribor, štampiljko oglate oblike, z vsebino:
Ana Jakopin, dr. med. spec. družinske medicine. gnx‑328623
ZD dr. A. Drolca Maribor, Ulica talcev 9,
Maribor, štampiljko oglate oblike, z vsebino:
ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA
MARIBOR OE Splošno zdravstveno varstvo
Gerontološki dispanzer. gnw‑328624
Zdravstveni inšpektorat RS veljavnost inšpektorske izkaznice in inšpektorske značke
št. 1218. Ob‑4020/12
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Javni razpisi
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Razpisi delovnih mest
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Druge objave

2008

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

2021
2021

Zavarovanja terjatev
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Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
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Preklici
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Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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2028
2028
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