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Javni razpisi

Št. 410-0045/2012-5-1 Ob-1080/13

Obvestilo
o podaljšanju roka za oddajo ponudb

Koncedent Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača, je objavil Javni razpis podelitev koncesije 
za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Ob-
čini Divača, št. 430-0045/2012-4, št. objave Ob-5280/12, 
v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 28. 12. 2012.

V skladu z 10. točko objave št. Ob-5280/12, v Ura-
dnem listu RS, št. 106 z dne 28. 12. 2012 je bil rok za 
oddajo ponudb do dne 14. 1. 2013 do 9. ure. Odpiranje 
ponudb je bilo predvideno glede na 11. točko objave, 
dne 14. 1. 2013 ob 9.30, na naslovu Občina Divača, 
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

Koncedent objavlja podaljšanje roka za oddajo po-
nudb, in sicer je rok za oddajo ponudb do dne 1. 2. 2013 
do 8.45. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 2. 2013 ob 
9. uri, na naslovu Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača.

Občina Divača

Št. 430-336/2012/3 Ob-1021/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi tretjega 
odstavka 22. in 31. člena Uredbe o ukrepih kmetijske 
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeže-
lja (Uradni list RS, št. 45/12 in 64/12; v nadaljevanju: 
Uredba), objavlja

javni razpis
za podporo za informiranje in usposabljanje  

na področju predelave in s kmetijstvom 
povezanega delovanja na podeželju za leto 2013

I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izva-

janja strokovnih prireditev, informiranja in usposablja-
nja podeželskega prebivalstva na področju predelave 
in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, 
ki niso predmet primarne pro izvodnje kmetijskih pro-
izvodov, za:

namen A): nevladno organizacijo, nepridobitno 
združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki 
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celo-
tnem območju Republike Slovenije, ali

namen B): nevladno organizacijo, nepridobitno 
združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki 
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem 
območju Republike Slovenije.

(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 
podporo predmetov javnega razpisa za leto 2013 iz PP 
255610 znaša:

– za namen A): do višine 40.000 EUR in
– za namen B): do višine 25.000 EUR
(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more 

pridobiti tudi podpore po javnem razpisu za tehnično 
podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in uspo-
sabljanje na področju primarne pro izvodnje kmetijskih 
pro izvodov.

(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na oba javna 
razpisa, se upošteva tista, iz katere je po datumu in uri 
oddaje razvidno, da je bila oddana prej.

(5) Če sta bili vlogi oddani istočasno in iz odpreme 
ni mogoče razbrati, katera je bila oddana prej, se vlaga-
telja pozove na umik ene vloge.

(6) Razpisana sredstva se dodeljujejo po sistemu 
zaprtega javnega razpisa.

II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik
(1) Vlagatelj je nevladna organizacija, nepridobi-

tno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki 
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celo-
tnem ali ožjem območju Republike Slovenije in kandidira 
za odobritev podpore po tem javnem razpisu

(2) Upravičenec in prejemnik podpore je nevladna 
organizacija, nepridobitno združenje ali druga neprido-
bitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih.

III. Pogoji za dodelitev podpore
(1) Vlagatelj mora pogoje za dodelitev podpore iz-

polnjevati že ob vložitvi vloge.
(2) Vlagatelj mora:
– podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni del raz-

pisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in 
dokazili, ki so v njej navedeni;

– predložiti dokazila o številu aktivnega članstva;
– predložiti dokazila o delovanju na področju kme-

tijskega sektorja;
– predložiti program dela (izpolnjena Priloga št. 1 

Planirane aktivnosti za leto 2013 razpisne dokumenta-
cije) za obdobje od 1. 11. 2012 do 30. 10. 2013.

(3) Obravnavane bodo vloge, katerih višina upravi-
čenih stroškov bo višja od 1.000 EUR.

(4) Kolikor je vlagatelj podjetje v težavah, se mu 
vloga zavrne.

(5) Vlagatelj podpore mora izpolnjevati pogoje 
po predpisih o društvih.

(6) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova letne 
članarine, ni upravičen do sredstev.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene podpore lahko na prejemnika 

znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
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(2) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov lah-
ko znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

(3) Podora se ne dodeli vlagatelju, ki je za iste upra-
vičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev pod-
pore, že prejel sredstva javnih virov in katerih seštevek 
bi presegel 100 odstotkov upravičenih stroškov.

(4) Skupna višina vseh virov financiranja za pod-
poro iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti 
stroškov odobrenega programa iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa.

(5) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predho-
dnega leta.

V. Finančni pogoji za dodelitev podpore
(1) Podpora po tem javnem razpisu se dodeli v obli-

ki nepovratnih sredstev. Podpora se vlagateljem dodeli 
za namen A) ali B) iz I. poglavja tega javnega razpisa in 
sicer do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

(2) Upravičeni stroški za dodelitev podpore so:
– stroški, povezani z informiranjem in usposablja-

njem (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, 
materialni stroški za izvedbo izobraževanja);

– stroški, povezani z organizacijo forumov za iz-
menjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmo-
vanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (stroški 
udeležbe, stroški publikacij, potni stroški, najemnine za 
razstavne prostore);

– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali 
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju 
vlagatelja, pro izvajalcih ali pro izvajalcih danega pro-
izvoda, pri čemer morajo biti informacije in predstavitve 
nevtralne, pro izvajalci pa morajo imeti enake možnosti 
za predstavitev.

(3) Prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med 
dodeljeno podporo in dejansko vrednostjo odobrenega 
programa iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja 
tega javnega razpisa.

(4) Nekateri stroški, ki niso upravičeni do povračila:
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja, 

oziroma njihovih zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na 

podlagi predpisov in so že (so)financirani iz javnih virov.
VI. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo Delež ( %) Maks. 
ocenitev

Maks. št. točk  
(množitev deleža  

in maksimalne 
ocenitve)

1 2 3 4

1. Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani 
članarini) 25 5 125

2.
Predstavitev svoje dejavnosti kmetijskim 
uporabnikom in javnosti ter povezovanje s sorodnimi 
organizacijami

25 5 125

3. Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, 
seminarji, predavanja, forumi) 25 5 125

4.
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa iz četrte 
alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega 
razpisa

25 5 125

Skupaj: 100 / 500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.
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(1) Agencija bo ocenila vse pravočasne in popolne 
vloge.

(2) Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podla-
gi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in kate-
rih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 
1.000 EUR.

(3) Podpora bo dodeljena na osnovi deleža doseže-
nih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložlji-
va sredstva in skupno vrednost upravičeno zaprošenih 
sredstev.

VII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija in informacije so vlagate-

ljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na inter-
netni strani http: //w w.mko.gov.si/ ali na AKTRP, Dunaj-
ska 160, 1000 Ljub ljana, vsak dan v času uradnih ur.

VIII. Rok in način prijave
(1) Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno 

pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Du-
najska 160, 1000 Ljub ljana, do vključno 7. 2. 2013 (velja 
poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur.

(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen 
na spletni strani Agencije in Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi 
v mapo po vrstnem redu.

(5) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas 
(ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi pošta, ali 
vložišče Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega 
razpisa, na katerega se prijavlja.

(6) Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se 
s sklepom zavržejo.

(7) Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zapr-
tih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – Vloga 
za društva 2013 – Delovanje na podeželju«.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva 

odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(2) Prepozno prispele vloge se zavržejo.
(3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava 

Agencija in jih tudi oceni.
(4) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 

izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge.
(5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za 

odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti po te-
lefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažje-
mu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj odpravi 
pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba o tem napravi 
uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub opozorilu iz prvega 
stavka tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, pristoj-
ni organ pisno zahteva od vlagatelja, da pomanjkljivosti 
odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva 
vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne 
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po roku, pri odlo-
čanju ne upošteva.

(6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga po-
novno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v nave-
denem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.

(7) Če se med postopkom preverjanja pregleda po-
polnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se za-
vrne.

(8) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpol-
njujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril, določenih 
z javnim razpisom.

(9) Izberejo se vloge, ki so na podlagi ocene dosegle 
spodnjo, vstopno mejo točk.

(10) Če skupna višina zaprošenih sredstev presega 
razpoložljiva sredstva, določena po tem javnem razpisu, 

se podpora na posameznega vlagatelja sorazmerno zni-
ža na podlagi ponderiranja popolnih vlog.

(11) Podpora se vlagatelju odobri z odločbo o pravici 
do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.

(12) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

(13) Podpore se ne dodeli za izvajanje naložbenih 
ukrepov zunaj Republike Slovenije.

(14) Agencija sredstva izplača na transakcijski račun 
prejemnika podpore. Z nakazilom na transakcijski račun 
se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. 
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o zahtevku 
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.

X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi o pra-

vici do sredstev.
(2) Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in dokazili 

o plačilu upravičenih stroškov ter poročilom o izvedenem 
programu iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja 
tega javnega razpisa, mora prejemnik predložiti na Agen-
cijo, najkasneje do 30. 10. 2013. Če je zahtevek nepopoln 
se ga lahko na poziv AKTRP dopolni največkrat enkrat.

(3) Kopije računov in dokazil o plačilu računov, mora-
jo biti oštevilčene, zložene po vrstnem redu in v zaporedju 
prikazane v pregledni zbirni tabeli.

(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene podpore se 
upoštevajo računi, ki se nanašajo na upravičljive aktiv-
nosti v predloženem programu iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa in se bodo 
izvajale od 1. 11. 2012 do 30. 10. 2013 oziroma do dneva 
vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti in sankcije
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-

deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plača-
ne pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.

(3) Agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od 
upravičenca v primeru nepravilnosti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, skladno z veljavnimi predpisi.

(4) Prejemnik in Agencija morata vso dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem 
razpisu, hraniti vsaj še pet let od datuma dodelitve po-
moči.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 430-335/2012/3 Ob-1022/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in oko-
lje, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 15. in 31. čle-
na in v zvezi z 41. členom Uredbe o ukrepih kmetijske 
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja 
(Uradni list RS, št. 45/12 in 64/12; v nadaljevanju: Uredba) 
in Uredbe Komisije (ES), št. 1857/2006 z dne 15. decem-
bra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni 
pomoči za mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarja-
jo s pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov, in o spremembi 
Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, 
str. 3; v nadaljevanju: Uredba 1857/2006/ES) objavlja

javni razpis
za tehnično podporo kmetijskemu sektorju  

za informiranje in usposabljanje na področju 
primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov  

za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izva-

janja strokovnih prireditev, informiranja in usposabljanja 
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podeželskega prebivalstva na področju primarne pro-
izvodnje kmetijskih pro izvodov v skladu s 15. členom 
Uredbe 1857/2006/ES za:

namen A): priznano rejsko organizacijo, ki deluje 
kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali 
druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v zdru-
ženju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, 
zveze ali združenja in deluje na celotnem območju Re-
publike Slovenije, ali

namen B): drugo nevladno organizacijo, nepridobi-
tno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki 
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celo-
tnem območju Republike Slovenije.

(2) Primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov je 
pridelava, reja ali gojenje primarnih pro izvodov, ki jih 
opredeljuje Priloga I k Pogodbi1 in opravljanje dejavno-
sti, ki so vezane na pridelavo, rejo ali gojenje v Prilogi 
navedenih pro izvodov.

(3) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 
podporo predmetov javnega razpisa za leto 2013 iz PP 
255610 znaša:

– za namen A): do višine 51.000 EUR in
– za namen B): do višine 27.400 EUR.
(4) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne 

more pridobiti podpore po javnem razpisu za Podporo 
za informiranje in usposabljanje na področju predelave 
in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju.

(5) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na oba javna 
razpisa, se upošteva tista, iz katere je po datumu in uri 
oddaje razvidno, da je bila oddana prej.

(6) Če sta bili vlogi oddani istočasno in iz odpreme 
ni mogoče razbrati, katera je bila oddana prej, se vlaga-
telja pozove na umik ene vloge.

(7) Razpisana sredstva se dodeljujejo po sistemu 
zaprtega javnega razpisa.

(8) Vlagatelju, ki zaradi načina gojenja primarnega 
kmetijskega pro izvoda (npr. oljke) deluje na ožjem ob-
močju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot krovno 
združenje za tak pro izvod, se prizna delovanje na celo-
tnem območju Republike Slovenije.

II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik
(1) Vlagatelj je nevladna organizacija, nepridobi-

tno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki 
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celo-
tnem ali ožjem območju Republike Slovenije in kandidira 
za odobritev podpore po tem javnem razpisu.

(2) Upravičenec do podpore je sub jekt, ki se ukvarja 
s primarno pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov in izpolnju-
je pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredelje-
ne v 2. členu 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) 
(UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3).

(3) Prejemnik podpore je nevladna organizacija, 
nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika so-
delovanja kmetov v združenjih.

III. Pogoji za dodelitev podpore
(1) Vlagatelj mora pogoje za dodelitev podpore iz-

polnjevati že ob vložitvi vloge.
(2) Vlagatelj mora:
– podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni del raz-

pisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in 
dokazili, ki so v njej navedeni;

1 Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske 
skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E).

– predložiti dokazila o številu aktivnega članstva;
– predložiti dokazila o delovanju na področju kme-

tijskega sektorja;
– predložiti program dela (izpolnjena Priloga št. 2 

Planirane aktivnosti za leto 2013).
(3) Prejemnik podpore ne sme zahtevati, da je po-

goj za dostop do storitev članstvo v njegovi organizaciji. 
Morebitni prispevki nečlanov za kritje upravnih stroškov 
organizacije morajo biti omejeni na sorazmerne stroške 
za storitve, ki jih organizacija zagotavlja.

(4) Obravnavane bodo vloge, katerih višina upravi-
čenih stroškov bo višja od 1.000 EUR.

(5) Kolikor je vlagatelj podjetje v težavah, se mu 
vloga zavrne.

(6) Vlagatelj podpore mora izpolnjevati pogoje 
po predpisih o društvih.

(7) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova letne 
članarine, ni upravičen do sredstev.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene podpore lahko na prejemnika 

znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov lah-

ko znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Podpora se upravičencu dodeli v obliki subven-

cioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih 
plačil denarja pro izvajalcem.

(4) Podora se ne dodeli vlagatelju, ki je za iste upra-
vičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev pod-
pore, že prejel sredstva javnih virov in katerih seštevek 
bi presegel 100 odstotkov upravičenih stroškov.

(5) Skupna višina vseh virov financiranja za pod-
poro iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti 
stroškov odobrenega programa iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa.

(6) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predho-
dnega leta.

(7) Upravičenec ne sme biti podjetje v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za re-
ševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah EU 
(UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2).

(8) Upravičenec, ki je v postopku vračanja neupravi-
čeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisi-
je, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito 
in nezdružljivo s skupnim trgom EU, ni upravičen do 
subvencioniranih storitev po tem javnem razpisu, dokler 
taka pomoč ni povrnjena, skupaj z zamudnimi obrestmi.

V. Finančni pogoji za dodelitev podpore
(1) Podpora po tem javnem razpisu se dodeli v obli-

ki nepovratnih sredstev. Podpora se vlagateljem dodeli 
za namen A) ali B) iz I. poglavja tega javnega razpisa in 
sicer do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

(2) Upravičeni stroški za dodelitev podpore so:
– stroški, povezani z informiranjem in usposablja-

njem kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih 
(najemnine za prostore, honorarji predavateljev, drugi 
materialni stroški za izvedbo usposabljanja in informi-
ranja);

– stroški, povezani z organizacijo forumov za iz-
menjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmo-
vanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (stroški 
udeležbe, stroški publikacij, potni stroški, najemnine za 
razstavne prostore);

– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi 
ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro-
izvajalcih iz dane regije ali pro izvajalcih danega pro-
izvoda, pri čemer morajo biti informacije in predstavitve 
nevtralne, zadevni pro izvajalci pa morajo imeti enake 
možnosti za predstavitev.
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(3) Prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med 
dodeljeno podporo in dejansko vrednostjo odobrenega 
programa iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja 
tega javnega razpisa.

(4) Nekateri stroški, ki niso upravičeni do povračila:
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja 

oziroma zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na 

podlagi predpisov (ki npr. urejajo živinorejo …) in ki so 
že (so)financirani iz javnih virov.

VI. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo Delež
( %) Max. ocenitev

Max. št. točk
(množitev 

deleža  
in maksimalne 

ocenitve)

1 2 3 4

1. Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani 
članarini) 25 5 125

2. Predstavitev svoje dejavnosti kmetijskim 
uporabnikom in javnosti ter povezovanje 
s sorodnimi organizacijami 25 5 125

3. Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, 
seminarji, predavanja, forumi) 25 5 125

4. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa iz 
četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega 
javnega razpisa 25 5 125

Skupaj: 100 / 500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.

(1) Agencija bo ocenila vse pravočasne in popolne 
vloge.

(2) Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podla-
gi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in kate-
rih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 
1.000 EUR.

(3) Podpora bo dodeljena na osnovi deleža doseže-
nih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložlji-
va sredstva in skupno vrednost upravičeno zaprošenih 
sredstev.

VII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija in informacije so vlagate-

ljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na inter-
netni strani http: //www.mko.gov.si/ ali na Agencijo, Du-
najska 160, 1000 Ljub ljana, vsak dan v času uradnih ur.

VIII. Rok in način prijave
(1) Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno 

pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Du-
najska 160, 1000 Ljub ljana, do vključno 7. 2. 2013 (velja 
poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur.

(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen 
na spletni strani Agencije in Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi 
v mapo po vrstnem redu.

(5) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi po-
šta, ali vložišče Agencije, naslov vlagatelja in oznaka 
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
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(6) Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se 
s sklepom zavržejo.

(7) Vloge morajo biti poslane oziroma oddane 
v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj 
– Vloga za društva 2013 – Primar«.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva 

odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(2) Prepozno prispele vloge se zavržejo.
(3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obrav-

nava Agencija in jih tudi oceni.
(4) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 

izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge.
(5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo 

za odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti 
po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva 
k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlaga-
telj odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba 
o tem napravi uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub 
opozorilu iz prvega stavka tega odstavka ne odpravi 
pomanjkljivosti, pristojni organ pisno zahteva od vla-
gatelja, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev 
vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. 
Pristojni organ morebitne odprave pomanjkljivosti vlo-
ge, poslane po roku, pri odločanju ne upošteva.

(6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga 
ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.

(7) Če se med postopkom preverjanja pregleda 
popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, 
se zavrne.

(8) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in 
izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril, 
določenih z javnim razpisom.

(9) Izberejo se vloge, ki so na podlagi ocene dose-
gle spodnjo, vstopno mejo točk.

(10) Če skupna višina zaprošenih sredstev pre-
sega razpoložljiva sredstva, določena po tem javnem 
razpisu, se podpora na posameznega vlagatelja so-
razmerno zniža na podlagi ponderiranja popolnih vlog.

(11) Podpora se vlagatelju odobri z odločbo o pra-
vici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.

(12) Pomoči, dodeljene po Uredbi 1857/2006/ES, 
ne smejo biti dodeljene pred objavo identifikacijske šte-
vilke prošnje za izvzetje na spletni strani Generalnega 
direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Komisije 
Evropske unije.

(13) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

(14) Podpore se ne dodeli za izvajanje naložbenih 
ukrepov zunaj Republike Slovenije.

(15) Agencija sredstva izplača na transakcijski ra-
čun prejemnika podpore. Z nakazilom na transakcijski 
račun se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti 
ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija 
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba 
ni dovoljena.

X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi 

o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo, skupaj z računi in doka-

zili o plačilu upravičenih stroškov ter poročilom o izve-
denem programu iz četrte alinee drugega odstavka III. 
poglavja tega javnega razpisa, mora prejemnik predlo-
žiti na Agencijo, najkasneje do 30. 10. 2013. Poročilu 
mora za vsako aktivnost priložiti listo prisotnosti (Pri-
loga 6) v kateri vsak upravičenec s svojim podpisom 

zagotavlja, da ni podjetje v težavah in da ni v postop-
ku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na 
osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim tr-
gom EU. Če je zahtevek nepopoln, se ga lahko na 
poziv Agencije dopolni največkrat enkrat.

(3) Kopije računov in dokazil o plačilu računov, 
morajo biti oštevilčene, zložene po vrstnem redu in 
v zaporedju prikazane v pregledni zbirni tabeli.

(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene podpore se 
upoštevajo računi, ki se nanašajo na upravičljive aktiv-
nosti v predloženem programu iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa in se bodo 
izvajale od datuma izdane odločbe do dneva vložitve 
zahtevka za izplačilo sredstev

XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti in sank-
cije

(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plača-
ne pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.

(3) Agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev 
od prejemnika podpore v primeru nepravilnosti skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, skladno z veljavni-
mi predpisi.

(4) Prejemnik in Agencija morata vso dokumen-
tacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem 
javnem razpisu, vključno s podatki, da ima podjetje sta-
tus malega ali srednje velikega podjetja (MSP), hraniti 
vsaj še pet let od datuma dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 430-334/2012/3 Ob-1023/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi tretje-
ga odstavka 29. in 31. člena Uredbe o ukrepih kme-
tijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 
podeželja (Uradni list RS, št. 45/12 in 64/12; v nadalje-
vanju: Uredba) objavlja

javni razpis
za podporo delovanju nepridobitnih združenj,  

ki povezujejo društva podeželske mladine, 
podeželskih žensk in sindikat kmetov  

za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 

delova nja nepridobitnih združenj, katerih povezovanje 
je širšega pomena za kmetijstvo in podeželje.

(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, name-
njenih za podporo, za leto 2013, znaša do višine 
66.613 EUR iz PP 255610.

(3) Razpisana sredstva se dodeljujejo po sistemu 
zaprtega javnega razpisa.

II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik podpore
(1) Vlagatelj za podporo je pravna oseba, ki pove-

zuje društva podeželske mladine ali društva podežel-
skih žensk v zvezo ali kmete, ki opravljajo kmetijsko 
dejavnost, v sindikat kmetov.

(2) Vlagatelj za podporo iz prejšnjega odstavka 
mora biti registriran ter delovati na celotnem območju 
Republike Slovenije.

(3) Vlagatelj je upravičenec in prejemnik podpore.
III. Pogoji za pridobitev podpore
(1) Vlagatelj mora pogoje za pridobitev podpore 

izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
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(2) Vlagatelj mora:
– podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni del raz-

pisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in 
dokazili, ki so v njej navedeni;

– predložiti dokazila o delovanju na področju kme-
tijstva;

– predložiti dokazila o zastopanosti aktivnih čla-
nov;

– predložiti program dela (izpolnjena Priloga št. 1 
Planirane aktivnosti za leto 2013 razpisne dokumenta-
cije) od 1. 11. 2012 do 30. 10. 2013.

(3) Kolikor je vlagatelj podjetje v težavah, se mu 
vloga zavrne.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene podpore lahko na upravičenca 

znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov za 

namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstot-
kov upravičenih stroškov.

(3) Skupna višina vseh virov financiranja ne sme 
preseči vrednosti stroškov odobrenega programa iz 
četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega jav-
nega razpisa.

(4) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predho-
dnega leta.

V. Finančni pogoji za dodelitev podpore
(1) Podpora po tem javnem razpisu se dodeli 

v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški prejemnika podpore iz II. po-

glavja tega javnega razpisa so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (na-

jem prostorov oziroma nakup opreme);
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter or-

ganov;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah;
– stroški izvajanja programov iz periodičnega na-

črta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu 
za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013 (Ura-
dni list RS, št. 100/05), ki nastanejo pri organizaciji 
srečanj in delavnic o vlogi žensk, vlogi žensk v javnem 
življenju, nasilju nad ženskami, načrtovanju časa, kre-
pitvi samozavesti, nasilju v družini, kam po pomoč, 
skrbi za zdravje in nasvet ter o možnostih podeželja.

(3) Za stroške iz tretje alinee prejšnjega odstavka 
se povrne sredstva v višini do 4.000 EUR iz skupne 
višine nepovratnih sredstev iz drugega odstavka prve-
ga poglavja tega javnega razpisa. Za stroške iz četrte 
alinee prejšnjega odstavka se povrne sredstva v višini 
do 2.613 EUR iz skupne višine nepovratnih sredstev 
iz drugega odstavka prvega poglavja tega javnega 
razpisa. Za preostale upravičene stroške se povrne 
sredstva v višini preostalih sredstev, vendar do največ 
100 odstotkov upravičeno nastalih stroškov.

(4) Za stroške iz tretje alinee drugega odstav-
ka tega poglavja javnega razpisa lahko kandidira ne-
pridobitno združenje, ki povezuje društva podeželske 
mladine.

(5) Za stroške iz četrte alinee drugega odstavka 
tega poglavja javnega razpisa lahko kandidira nepri-
dobitno združenje, ki povezuje društva podeželskih 
žensk.

(6) Prejemnik podpore mora zagotoviti morebi-
tno razliko sredstev med višino dodeljene podpore in 
dejansko vrednostjo odobrenega programa iz četrte 
alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega 
razpisa.
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VI. Merila za dodelitev podpore

Merila Izpolnjuje pogoj/da Ne izpolnjuje 
pogoja/ne

1. Vlagatelj povezuje 
vsaj eno od naslednjih 
oblik združevanja 
na območju celotne 
Republike Slovenije

Društva podeželske 
mladine 

Društva 
kmečkih/podeželskih 
žena

Kmetovalce v sindikat 
kmetov

2. Vlagatelj deluje na področju kmetijstva

3. Vlagatelj izpolnjuje vse pogoje za dodelitev podpore

(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) bo ocenila 
vse pravočasne in popolne vloge.

(2) Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi 
meril za dodelitev podpore izpolnjevale vse pogoje.

(3) Sredstva bodo razdeljena na osnovi vredno-
sti predloženega programa iz četrte alinee drugega od-
stavka III. poglavja tega javnega razpisa.

VII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija in informacije so vlagate-

ljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na inter-
netni strani http://www.mko.gov.si/ ali na Agencijo, Du-
najska 160, 1001 Ljub ljana, vsak dan v času uradnih ur.

VIII. Rok in način prijave
(1) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno 

pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in oko-
lje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, od naslednjega dne po 
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 
7. 2. 2013 (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče 
v času uradnih ur.

(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen 
na spletni strani Agencije in Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi 
v mapo po vrstnem redu.

(5) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi po-
šta, ali vložišče Agencije, naslov vlagatelja in oznaka 
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.

(6) Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se 
s sklepom zavržejo.

(7) Vloga mora biti poslana oziroma oddana v zaprti 
ovojnici in označena z oznako:

»Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Nevladne or-
ganizacije 2013«.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva 

odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(2) Prepozno prispele vloge se zavržejo.
(3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obrav-

nava Agencija.
(4) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 

izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge.
(5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo 

za odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti 
po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva 
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k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj 
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba o tem 
napravi uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub opozorilu iz 
prvega stavka tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, 
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, da pomanj-
kljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od 
dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ more-
bitne odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po roku, pri 
odločanju ne upošteva.

(6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga 
ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.

(7) Če se med postopkom preverjanja pregleda 
popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, 
se zavrne.

(8) Vlogam, ki so popolne, vsebinsko ustrezne, 
izpolnjujejo vse pogoje, in ki na podlagi meril za do-
delitev podpore izpolnjujejo vse pogoje, se bo ugodilo.

(9) Če skupna višina zaprošenih sredstev presega 
razpoložljiva sredstva, določena za ta ukrep, se pod-
pora na posameznega upravičenca sorazmerno zniža 
na podlagi ponderiranja popolnih vlog.

(10) Podpora se vlagatelju odobri z odločbo o pra-
vici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.

(11) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

(12) Podpora se ne dodeli za izvajanje naložbenih 
ukrepov zunaj Republike Slovenije.

(13) Agencija sredstva izplača na transakcijski ra-
čun prejemnika sredstev. Z nakazilom na transakcijski 
račun se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti 
ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija 
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba 
ni dovoljena.

VII. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi 

o pravici do sredstev.
(2) Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in dokazi-

li o plačilu upravičenih stroškov ter poročilom o izvede-
nem programu iz četrte alinee drugega odstavka III. po-
glavja tega javnega razpisa, mora prejemnik predložiti 
na Agencijo, najkasneje do 30. 10. 2013. Če je zah-
tevek nepopoln se ga lahko na poziv AKTRP dopolni 
največkrat enkrat.

(3) Kopije računov in dokazil o plačilu računov, 
morajo biti oštevilčene, zložene po vrstnem redu in 
v zaporedju prikazane v pregledni zbirni tabeli.

(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene podpore se 
upoštevajo računi, ki se nanašajo na upravičljive aktiv-
nosti v predloženem programu iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa in se bodo 
izvajale od 1. 11. 2012 do 30. 10. 2013 oziroma do 
dneva vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti in sank-
cije

(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plača-
ne pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.

(3) Agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od 
upravičenca v primeru nepravilnosti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, skladno z veljavnimi predpisi.

(4) Prejemnik in Agencija morata vso dokumen-
tacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem 
javnem razpisu, hraniti vsaj še pet let od datuma do-
delitve po moči.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 6140-92/2012/3 Ob-1051/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, št. 56/08, 4/10 in 20/11), Pravil-
nika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10) in Pravilnika o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: 
ministrstvo) objavlja

javni razpis
za (so)financiranje projektov, 

namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju 
slovenskega jezika v letu 2013 

(v nadaljevanju: projektni razpis,  
oznaka JPR-UPRS-2013)

I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
Ljub ljana.

II. Namen in predmet projektnega razpisa:
Dodelitev sredstev za sofinanciranje posameznih 

projektov, ki so namenjeni neposrednemu predstavlja-
nju, uveljavljanju in razvoju slovenščine ali večanju do-
stopnosti te javne dobrine med mladimi govorci sloven-
ščine (do 26 let).

Za projekte se po tem razpisu štejejo naslednje 
akcije:

– jezikovni tečaji, poletne šole, seminarji in dru-
ge oblike dopolnilnega jezikovnega izobraževanja za 
govorce slovenščine kot prvega jezika, za zamejske 
Slovence, za priseljence, gostujoče delavce, azilante, 
tujce idr.;

– projekti, ki pripomorejo k razvijanju jezikovne 
zmožnosti pri otrocih in mladostnikih;

– tekmovanja in druge prireditve, s katerimi se po-
pularizira, širi ali razvija znanje o slovenskem jeziku 
med mladimi;

– drugi mali projekti in akcije, ki prispevajo k bolj-
šemu poznavanju, večjemu uveljavljanju in širjenju slo-
venščine med mladimi.

III. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina razpoložljivih sredstev na razpisu 

je 20.962 €.
Za posamezni projekt se lahko dodeli največ do 

6.000 €.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplače-

vala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki jim 
bodo priložena vsebinska in finančna poročila, iz kate-
rih bodo razvidni posamezni upravičeni stroški izvedbe 
projekta. Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so predvi-
deni v predlagani finančni konstrukciji (ki bo razvidna 
iz predračunskega obrazca, ki je obvezni sestavni del 
posamezne vloge) in so dokazljivo neločljivo povezani 
z izvedbo projekta, projekt pa brez njihove uveljavitve ne 
bi mogel biti izveden.

IV. Splošni pogoji za sodelovanje:
– Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne ose-

be, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, 
v katero sodi predlagani projekt. Ministrstvo si pridržuje 
pravico preveriti ustreznost registracije v podatkih javno-
pravne agencije AJPES.

– Prijavitelji morajo imeti v času prijave na razpis 
izpolnjene in poravnane vse obveznosti do ministrstva.

– Posamezni prijavitelj se lahko na razpis prijavi 
z največ dvema projektoma, ki bosta končana v prora-
čunskem letu 2013.

– Prijavitelji, katerih registrirano nepridobitno dejav-
nost financira država ali lokalna skupnost kot (so)usta-
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noviteljica, ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki 
se vsebinsko uvrščajo v to njihovo dejavnost.

– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s pro-
jekti, ki ne bodo zaključeni do 30. 11. 2013.

– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s pro-
jekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov 
ministrstva.

V. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena in podpisana na obraz-

cu ministrstva (priglasitev projekta) in mora obvezno 
vsebovati:

– razčlenjen opis projekta (3000–5000 znakov brez 
presledkov): vrsta projekta glede na navedbe iz točke II 
tega razpisa, cilji projekta, način in čas izpeljave projek-
ta, potrebni kadri in oprema, predvideni učinki;

– razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obra-
zec ministrstva);

– predstavitev odgovornega izvajalca projekta (po-
datki o njegovi strokovnosti in redni oziroma osnovni de-
javnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti, 
morebitna posebna priporočila) in navedbo odgovorne 
osebe predlagatelja projekta.

Predlagatelji formalno nepopolnih vlog, ki so jih 
sicer pravočasno oddali kot upravičene osebe, bodo 
pozvani, da jih dopolnijo v petih dneh od prejema poziva. 
Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot 
jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentaci-
ja, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo 
štela za nepopolno in bo zavržena.

Prijavitelji morajo vsako posamezno vlogo predložiti 
samo na elektronskem mediju (CD, DVD, USB-ključ, 
ipd.), v pisni obliki pa obvezno priložiti podpisana in ži-
gosana obrazca ministrstva iz prvega odstavka te točke. 
Vsaka vloga z omenjenima prilogama mora biti predlo-
žena v ločeni zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: 
Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JPR-UPRS-2013 ter 
na hrbtni strani z navedbo predlagatelja: naziv in naslov 
oziroma sedež.

Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masaryko-
va 16,, 1000 Ljub ljana, do 11. februarja 2013, oziroma 
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena po-
šiljka v zaprti ovojnici. Prispele vloge bo odpirala poseb-
na komisija za odpiranje vlog. Vloge, ki ne bodo predlo-
žene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvi-
denem roku, se bodo štele za prepozne. Vsaka vloga 
za projekt, ki ga prijavljate na razpis, mora biti oddana 
v svoji (ločeni) ovojnici. Ministrstvo bo iz nadaljnjega 
postopka izločilo vse prepozno oddane vloge in vloge, 
ki jih ni vložila upravičena oseba.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

VI. Način ocenjevanja
Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za 

projekte, ki jih ne bo zavrgla odpiralna komisija ministr-
stva, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s skle-
pom ministra, pristojnega za kulturo. Strokovna komisija 
jih bo ocenila na podlagi naslednjih meril oziroma krite-
rijev za njihovo vrednotenje:

1) splošna ustreznost projekta glede na namen 
razpisa: do 30 točk;

2) kakovost in prepričljivost predstavitve projekta: 
do 20 točk;

3) primernost finančnega predračuna za izvedbo 
projekta in višina predvidenega lastnega deleža sred-
stev: do 15 točk;

4) predstavljena strokovna usposobljenost nosil-
ca oziroma izvajalca projekta: do 8 točk (+2 točki, če 
je predlagatelj ali izvajalec projekta društvo, ki deluje 
v javnem interesu na področju kulture);

5) uporaba sodobnih pristopov pri predstavljanju, 
uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika: do 5 točk;

6) ustreznost vsebinske in/ali didaktične zasnove 
projekta glede na ciljno občinstvo: do 5 točk;

7) dosedanja načrtnost in sistematičnost pri uvelja-
vljanju slovenskega jezika kot kulturne dobrine, zlasti pri 
mladih, ob izvajanju svoje dejavnosti oziroma večletne 
izkušnje pri tem: do 5 točk;

8) načrtovanje posebne popularizacijske dejavno-
sti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta: do 
5 točk;

9) zagotavljanje sodelovanja mlajših avtorjev in iz-
vajalcev pri izvedbi projekta (do 26. leta starosti): do 
5 točk.

Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri 
posameznem merilu navedeno najvišje možno število 
točk, ki jih v njegovem okviru lahko prejme posamezni 
projekt. Najnižje število točk znotraj posameznega meri-
la je 0 točk. Najvišji seštevek dosegljivih točk za projekt 
pa je 100 točk.

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 
ovrednoteni višje. Financirani so lahko programi in pro-
jekti, ki prejmejo več kot 70 točk. Višina odobrenih sred-
stev za posamezni projekt je odvisna od višine seštevka 
prejetih točk ter od obsega in finančne zahtevnosti pro-
jekta, pri čemer se upošteva obseg sredstev, namenje-
nih za izvedbo razpisa. Dokončni izbor programov in 
projektov, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo opravljen 
v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

S predlagatelji izbranih projektov bo ministrstvo 
sklenilo pogodbo o sofinanciranju v skladu z Zakonom 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo in s Pravilni-
kom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.

Izvajalec projekta bo moral dodeljena proračunska 
sredstva porabiti do konca posameznega proračunske-
ga obdobja v proračunskem letu 2013, najpozneje pa do 
31. 12. 2013, ob upoštevanju plačilnih rokov in drugih 
pogojev, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna 
RS za leti 2013 in 2014, ter v skladu z navodili finan-
cerja.

Če se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu 
podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podla-
gi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to 
treba priglasiti Evropski komisiji.

VII. Razpisni rok: razpis se začne 28. decembra 
2012 in se zaključi 11. februarja 2013.

VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno doku-
mentacijo lahko prijavitelji do izteka razpisnega roka 
dvignejo v glavni pisarni ministrstva. Razpisna doku-
mentacija je prav tako dostopna na spletni strani mi-
nistrstva http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpi-
si_in_javna_narocila/javni_razpisi pod oznako razpisa 
JPR-UPRS-2013, na kateri so na voljo tudi vsi drugi 
podatki, ki se nanašajo na ta razpis.

IX. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil: Zoran Pistotnik, tel. 01/400-79-66, e-pošta: zo-
ran.pistotnik (at)gov.si.

X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministr-
stvo bo prijavitelje projektov o izidih razpisa obvestilo 
najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 5100-8/2012-1 Ob-1039/13

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) 
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in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – 
ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske 
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list 
RS-MP, št. 3/94), Protokola devetega zasedanja sku-
pne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje 
med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko 
(16. 6. 2011, Peking), Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Ljudsko republiko Kitajsko  

v letih 2014–2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

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

sebojnih obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev, 
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v 
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2014–2015 na 
skupno dogovorjenih področjih:

– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistične vede.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slove-

nije in Ljudska republika Kitajska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in 

razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
gister zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter iz-
polnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter

– izvajajo s strani agencije financirane programe 
dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije 
financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega 
ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne 
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih 
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenorazisko-

valno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati 
mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj 
vrhunskih kitajskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati 
število prijav slovenskih in kitajskih raziskovalcev na 
razpise okvirnih programov Evropske unije na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega pro-

jekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega 
projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotav-
ljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Mejna 
vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slo-
venski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za 
vse vede enaka 1.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razi-
skovalci obeh držav. Slovenski in kitajski vodja morata 
vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga 
določata pristojni instituciji (v Ljudski republiki Kitajski: 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za med-
narodno sodelovanje Ljudske republike Kitajske, spletna 
stran. http://www.most.gov.cn). Kontaktna oseba na ki-
tajski strani je gospa Gu Min, e-pošta: gumin@most.cn. 
Kitajski razpis je objavljen na spletni strani http://www.
most.cn.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripra-

vi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri 
čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po 
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, poglavje G – 
Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-8 
z dne 19. 11. 2012 (v nadaljevanju: metodologija).

Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje 
bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega 
organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republi-
ko Kitajsko, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki 
bo predvidoma potekalo konec leta 2013. Sklep o izboru 
prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi 
izbora skupne komisije, ki ga je dolžan upoštevati.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financira-
nje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2014–2015 znaša okvirno 
125.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2014–2015 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj eko-

nomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za 
slovenske raziskovalce ob obiskih v Ljudski republiki 
Kitajski;

– stroške bivanja za kitajske raziskovalce ob obi-
skih v Sloveniji v Domovih podiplom cev; v primeru obi-
skov izven Ljub ljane oziroma Maribora ali v primeru 
zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni 
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar naj-
več do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške 
bivanja največ do 1250 EUR mesečno;

– dnevnice za kitajske raziskovalce ob obiskih 
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba 
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 76/08, v nada-
ljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR;

– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja 
raziskovalne organizacije za kitajske raziskovalce ob 
obiskih v Sloveniji.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije kitaj-
skim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki 
ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu 
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po 
uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam 
poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zava-
rovanje.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. 1. 2014 
do 31. 12. 2015.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter 
opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elek-
tronska prijava
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(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijav-
no vlogo na obrazcu ARRS-BI-CN-JR-Prijava/2012 na 
spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če 
je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik 
oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskova-
lec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter 
oddane na spletni portal do 29. 3. 2013 do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo 
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobre-
menjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni 
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci 
(obrazec ARRS-BI-CN-JR-Prijava/2012) in odda v pisni 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavite-
lja-raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofi-
nanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 
2013–2015« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na na-
slov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS 
eObrazci do 29. 3. 2013, do 12. ure in v pisni obliki prispe 
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije do 29. 3. 2013, do 12. ure. Kot 
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po 
pošti iz Slovenije do 29. 3. 2013, do 12. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na pred-

pisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – ele-
ktronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje 
vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Ne-
popolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom 
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 
72/11 in 45/12).

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 2. 4. 2013 ob 10. uri, v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji 
obveščeni predvidoma do konca leta 2013.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni 
obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani 
agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri Panič, 
po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali 
na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 900-19/2012 Ob-1006/13

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweiso-
va c. 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti  

na področju URE in OVE občanov za leto 2013
1. Naziv in sedež posrednega proračunskega upo-

rabnika, ki dodeljuje sredstva: Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad, Bleiweisova c. 30, Ljub ljana (v na-
daljnjem besedilu: Eko sklad).

2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofi-
nanciranje svetovalne dejavnosti s področja učinkovite 
rabe in rabe obnovljivih virov energije (skrajšano: URE 
in OVE) za občane na nacionalni ravni.

3. Pravna podlaga: razpis se izvede na podlagi Pro-
grama Eko sklada za izvajanje nalog po energetskem 
zakonu za leto 2013, potrjenega s sklepom Vlade RS 
(št. 47602-31/2012/4 z dne 18. 12. 2012), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, 99/09), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 110/2011), 65. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 − uradno prečiščeno 
besedilo, 70/08, 22/10 in 10/12) in Nacionalnega akcij-
skega načrta za obdobje 2008-2016 (AN-URE, sprejet 
s sklepom Vlade RS št. 36000-1/2008/13 dne 31. 1. 
2008).

4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravlja-

nja svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni 
na celotnem območju Republike Slovenije na področju 
učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije okvir-
no za obdobje do prve polovice leta 2013 (v nadaljnjem 
besedilu: dejavnost ENSVET).

Dejavnost ENSVET obsega predvsem:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov za uvelja-

vljanje ukrepov URE in OVE;
– svetovanje pri reševanju konkretnih primerov;
– svetovanje o ponudbi opreme in storitev za izved-

bo naložb v URE in OVE.
Dejavnost ENSVET se po tem razpisu izvaja v lo-

kalnih energetskih pisarnah za občane brezplačno in ko-
mercialno neodvisno. Izvajajo jo energetski svetovalci, 
ki so v pogodbenem razmerju z izvajalcem dejavnosti 
ENSVET. Izvajalec dejavnosti ENSVET (v nadaljevanju 
vlagatelj) pa opravlja vodenje in izvajanje operativnih 
del, ki vključujejo strokovni nadzor, organizacijo opra-
vljanja dejavnosti, ustrezen knjigovodsko finančni servis, 
hranjenje dokazil in druge dokumentacije o izvedbi opra-
vil, kot tudi občasno opravljanje informativno svetovalnih 
dejavnosti za občane.

Splošna tematska področja energetskega svetova-
nja dejavnosti ENSVET za občane so:

– izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
– zamenjava ogrevalnih naprav,
– zmanjšanje porabe goriva,
– izbira ustreznega goriva,
– toplotna zaščita stavb,
– izbira ustreznih oken, zasteklitve in zagotavljanje 

prezračevanja,
– sanacija stavb z namenom zmanjšanja rabe ener-

gije,
– uporaba varčnih gospodinjskih aparatov,
– primernost uporabe in uvedba obnovljivih virov 

energije,
– možnost pridobitve finančnih spodbud Eko skla-

da,
– drugi potencialni viri sofinanciranja investicijskih 

ukrepov,
– in druga vprašanja, ki se nanašajo na rabo ener-

gije.
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Svetovalna dejavnost se izvaja občasno v posa-
mezno dogovorjenem obsegu uradnih ur na okvirno 
35 lokacijah, opredeljenih v pogodbah, sklenjenih med 
lokalnimi skupnostmi in Ministrstvom za infrastrukturo in 
prostor (v nadaljevanju: pristojnim ministrstvom).

Naloge svetovalne pisarne so, da:
– izdela letni program dela in organizira svetovanja 

občanom,
– skrbi za promocijo dejavnosti ENSVET na občin-

skem nivoju,
– sodeluje pri promociji učinkovite rabe in rabe ob-

novljivih virov energije na občinskem nivoju,
– sodeluje z lokalno skupnostjo,
– združuje svetovalce na lokalnem nivoju,
– koordinira delo svetovalcev na svojem področju,
– pripravlja poročila o svojem delu in jih posreduje 

v centralno evidenco,
– izvaja ostale aktivnosti v okviru mreže ENSVET.
Seznam lokacij svetovalnih pisarn je objavljen na 

spletnem naslovu: http://www.ensvet.si.
Za način in obseg opravljanja dejavnosti ENSVET 

so predvideni naslednji normativi in pogoji:
– za opravilo enega nasveta se upošteva čas ko-

munikacije svetovalca s svetovancem za opravilo kon-
kretnega nasveta (razgovor ali najmanj trikratna elek-
tronska komunikacija), in sicer 45 minut. O tem mora 
svetovalec vsakokrat po razgovoru oziroma komunika-
ciji izdelati pisno poročilo, ki ga posreduje svetovancu. 
Pričakuje se, da bo v obdobju sofinanciranja opravljeno 
najmanj (število je osnova za namen priprave vloge):

– 3.150 nasvetov na osnovi neposrednega razgo-
vora (normativni obseg nasveta);

– 450 osnovnih razgovorov (skrajšan čas razgovora 
in obseg nasveta);

– 300 nasvetov, opravljenih preko elektronske ko-
munikacije ali svetovnega spleta;

– za namen lokalnega izobraževanja in promocije 
vlagatelj pri pripravi ponudbe upošteva vsebinsko pripra-
vo (brez objave v lokalnih medijih, ki ni upravičeni stro-
šek) določenega števila originalnih avtorskih prispevkov, 
in sicer najmanj:

– 200 strokovnih člankov,
– 150 RTV prispevkov,
– 50 strokovnih predavanj,
– 50 učnih ur predavanj v šolah,
– do 150 ur ostale dogovorjene aktivnosti energet-

skih svetovalcev, kot jih potrjujeta vlagatelj in sofinancer 
(sestanki z vodstvom in sofinancerjem v okviru Sveta 
ENSVET, dogovorjene lokalne aktivnosti svetovalcev).

Vlagatelj v okviru predmeta razpisa poskrbi za pri-
merno izobraževanje in usposabljanje svetovalcev, in 
sicer v pisni obliki (strokovno glasilo) in z zagotovitvijo 
strokovnih publikacij.

5. Upravičeni stroški za financiranje
Sofinanciranje po tem razpisu se nanaša na pokri-

vanje vseh stroškov organizacije, strokovnega nadzora 
ter ustrezen knjigovodsko finančni servis za opravljanje 
dejavnosti informiranja in svetovanja v skladu s potre-
bami v lokalnih okoljih.

Dejavnost svetovanja se primarno opravlja v lokal-
nih svetovalnih pisarnah, organiziranih v sodelovanju 
z občinami, katere zagotavljajo nujno opremljenost in 
pokrivajo materialne stroške delovanja teh pisarn.

Upravičeni so naslednji stroški:
1) stroški dela:
– plače, potni stroški in dodatki za dve delovni mesti 

za polni delovni čas za vodenje in izvajanje operativnih 
del, ki vsebuje strokovni nadzor, organizacijo opravljanja 
dejavnosti, ustrezen knjigovodsko finančni servis, hra-
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njenje dokazil in druge dokumentacije o izvedbi opravil, 
ki jih izvaja izključno vlagatelj za največ 2.060 ur v okviru 
trajanja tega razpisa;

– dodatno opravljanje informativno svetovalnih de-
javnosti za občane okvirno v višini 100 enot (elektronsko 
svetovanje, osnovni ali neposredni razgovor, članki, me-
dijske objave, predavanja ipd.) za osebo, ki je polno za-
poslena pri vlagatelju, obračunanih po stroških v spodnji 
tabeli s priloženimi dokazili o opravljenem delu;

– energetskih svetovalcev za opravljanje informa-
tivno svetovalnih dejavnosti za občane, obračunanih po 
stroških v spodnji tabeli.

Glede posameznih upravičenih stroškov opravil de-
javnosti svetovalcev se upoštevajo naslednja normativ-
na razmerja v tabeli:

Pozicija Vrsta upravičenega stroška Pogoji 

Maksimalni 
upravičeni strošek 

opravila
v €

1 Osnovni razgovor s kratkim 
poročilom v skladu z Navodili za 
pisanje poročil

Ne šteje, če sledi standardni nasvet 
s poročilom

11,06
2 Standardni nasvet s poročilom Poročilo o nasvetu (normativno 0,75 + 0,75 = 

1.5 h) 48,664
3 Objava lastnega poljudnega 

članka v tiskanih medijih, spletnih 
straneh ali kabelski televiziji

Upoštevana samo prva objava, obseg 
članka 5.000 znakov.

44,24
4 Enkratna ponovitev že 

objavljenega lastnega članka ali 
članka iz arhiva ENSVET oziroma 
radijske oddaje

Upošteva se samo prva ponovitev, če gre za 
serijo ponovljenih prispevkov

11,06
5 Strokovno predavanje za občane Trajanje predavanja do 1 ure, vključena 

priprava in organizacija; upravičeni strošek 
se prizna, če je s podpisi evidentiranih vsaj 
15 poslušalcev; dokazilo: vsebina in lista 
prisotnosti 110,6

6 Radijska oddaja po lastnem 
scenariju ali oddaja v živo 
s svetovalcem v studiu

Osnova je pisni scenarij v obsegu 5.000 
znakov ali intervju svetovalca v trajanju 30 
minut; dokazilo: vsebina oziroma po potrebi 
izjava s strani medija. 44,24

7 TV oddaja po lastnem scenariju 
ali oddaja v živo s svetovalcem 
v studiu

Osnova je pisni scenarij v obsegu 5.000 
znakov ali intervju svetovalca v trajanju 30 
minut; dokazilo: vsebina oziroma po potrebi 
izjava s strani medija. 44,24

8 Vodenje pisarne s tremi ali več 
aktivnimi svetovalci (mesečni 
pavšal)

Organizira delovanje večje svetovalne 
pisarne; upravičeni strošek se prizna na 
osnovi ustreznih poročil o izpolnjevanju nalog 
svetovalne pisarne 110,6

9 Vodenje pisarne z manj kot tremi 
aktivnimi svetovalci (mesečni 
pavšal)

Organizira delovanje svetovalne pisarne; 
upravičeni strošek se prizna na osnovi 
ustreznih poročil o izpolnjevanju nalog 
svetovalne pisarne 55,3

10 Predavanje na seminarju za 
energetske svetovalce

Trajanje predavanja do 30 minut; dokazilo: 
vsebina oziroma po potrebi izjava s strani 
organizatorja. 55,3

11 Spodbuda za udeležbo na 
izobraževalnem seminarju

Trajanje do en dan za obvezni seminar; 
dodatno se ob predložitvi potrdila priznava 
nadomestilo za prevoz v višini cene karte za 
javni prevoz. 66,36

12 Ogledi na terenu po posebnem 
nalogu vodstva

Poročilo o ogledu
33,18

13. Mentorstvo pri reaktivaciji/novemu 
energetskemu svetovalcu

Mesečno poročilo
97,328

14. Zamuda časa za izvajanje 
dogovorjenih aktivnosti

Zapisnik ali poročilo
11,06
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2) materialni stroški (razen za namene, ki so opre-
deljeni med neupravičenimi stroški v nadaljevanju), ki 
bodo priznani na osnovi dokazil o dejansko nastalih 
stroških do skupne višine kumulativno, ki ne presega 
8 % vrednosti upravičenih stroškov celotnega predmeta 
razpisa, in sicer:

– izdatki za blago in storitve, ki so nujno potrebni za 
opravljanje dejavnosti, vključno za opravljanje dejavno-
sti z angažiranjem energetskih svetovalcev;

– potni stroški svetovalcev za opravljene poti dogo-
vorjenih aktivnosti in potrjenih izobraževanj, obračunani 
v višini stroškov najugodnejšega javnega prevoza;

– drugi stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje 
javne dejavnosti:

– obratovalni stroški (upravičeni so stroški do naj-
več 50 m2 prostorov);

– stroški vzdrževanja in posodabljanja spletne stra-
ni;

– stroški telefona;
– poštni stroški;
– stroški označevanja zgradbe ob vhodu v zgradbo, 

kjer se vzpostavi delovanje nove lokalne pisarne (logotip 
občine in pristojnega ministrstva, razpored delovnega 
časa in uradnih ur).

3) upravičeni stroški izobraževanja in usposabljanja 
svetovalcev, ki bodo priznani na osnovi dokazil o dejan-
sko nastalih stroških do skupne višine, ki ne presega 
7 % vrednosti upravičenih stroškov celotnega predmeta 
razpisa, in sicer lahko v oblikah:

– pisno informiranje in zagotovitev strokovnih publi-
kacij, naročnina do treh strokovnih revij.

Višina sredstev, ki jih vlagatelj za financiranje upra-
vičenih stroškov dejansko prejme, je lahko največ do 
vrednosti sredstev, določenih s pogodbo. Za upravičene 
stroške dela se priznavajo stroški za:

– vodenje in izvajanje operativnih del, za dve delov-
ni mesti za polni delovni čas, na podlagi izpolnjene tabe-
le o višini urne postavke. Višina teh stroškov bo predmet 
presoje in bo upoštevana pri izboru vlagatelja za sofi-
nanciranje v skladu z merili za ocenjevanje vlog. Sred-
stva za financiranje vseh stroškov, ki niso upravičeni do 
sofinanciranja po tem razpisu, mora zagotoviti vlagatelj 
iz lastnih virov sredstev (pridobitne dejavnosti);

– opravljanje izobraževalnih, informativnih in sve-
tovalnih dejavnosti za občane v primeru najetih ener-
getskih svetovalcev (podjemne pogodbe), za katere se 
priznava cena do maksimalnega upravičenega stroška 
za posamezno opravilo, kot je navedeno v zgornji tabeli 
o upravičenih stroških, vključno z vsemi obveznimi pri-
spevki in dajatvami na delo, razen DDV;

– opravljanje izobraževalnih, informativnih in sve-
tovalnih dejavnosti za občane v primeru neposrednega 
izvajanja dejavnosti ENSVET v lokalnih pisarnah in na 
terenu z lastnimi kadri (potrdilo o opravljenih dejavno-
stih, potrdilo o izplačilu), za katero se priznava cena 
do maksimalnega upravičenega stroška za posamezno 
opravilo, kot je navedeno v zgornji tabeli o upravičenih 
stroških, vključno z vsemi obveznimi prispevki in daja-
tvami na delo, razen DDV.

Stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne morejo 
biti dvojno financirani iz državnega proračuna, s strani 
občanov, iz proračuna lokalne skupnosti ali sredstev 
Evropske unije.

Dejavnost se sofinancira s pokrivanjem navedenih 
upravičenih stroškov v celoti, in sicer samo tistih upra-
vičenih stroškov, ki so nujno potrebni za opravljanje 
dejavnosti ENSVET in ki so nastali po datumu sklenitve 
pogodbe. Nastale stroške prejemnik dokaže z dokumen-
tacijo o opravljenih nalogah, ki je stalno na razpolago 

in na vpogled sofinancerju, o katerih periodično poroča 
s fotokopijami računov, in izjavo, da je fotokopija enaka 
originalu, ki bodo posredovani v preverjanje Eko skla-
du pred izplačilom.

Neupravičeni stroški so vsi dokumentirani upravi-
čeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih 
stroškov. Neupravičeni so tudi stroški plačila DDV.

V skladu s pogodbami med pristojnim ministrstvom 
s posameznimi občinami o delovanju lokalnih svetoval-
nih pisarn nastale materialne stroške iz tega naslova 
sofinancirajo občine in za izvajanje predmeta po tem 
razpisu sodijo med neupravičene stroške, in sicer:

– ustrezen vzdrževan prostor,
– uporabo računalnika s tiskalnikom,
– potreben pisarniški material,
– stroški telefona in elektrike lokalne pisarne,
– poštni stroški lokalne pisarne,
– stroški promocije svetovanja v občinskih glasilih 

in medijih,
– potni stroški za prihod svetovalca v svetovalno 

pisarno.
Sredstva za izvajanje dejavnosti ENSVET se zago-

tovijo v skladu s finančnim načrtom Eko sklada za leto 
2013. Način plačila za opravljene storitve bosta Eko 
sklad in prejemnik uredila s pogodbo.

Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obse-
ga obdobje trajanja pogodbenega razmerja, ki nastane 
z dnem začetka veljavnosti pogodbe in velja do izpolni-
tve vseh pogodbenih obveznosti. Izplačila se izvedejo 
na osnovi zahtevkov za sofinanciranje za periodično 
opravljena dela. Dinamiko zneskov sofinanciranja vla-
gatelj predloži v vlogi, pri čemer upošteva, da bo ob vsa-
kem zahtevku za izplačilo pripravil periodično poročilo 
s priloženimi dokazili o dejanskih upravičenih stroških, 
in sicer prvega najprej naslednji mesec od sklenitve po-
godbe, nato najpogosteje vsak mesec. Zahtevek za za-
ključno izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do 31. 7. 
2013, upoštevajo pa se upravičeni stroški opravljanja 
dejavnosti, nastali do 30. 6. 2013, razen upravičenih 
stroškov, ki se nanašajo na izdelavo zaključnega poro-
čila najkasneje do 31. 7. 2013. Dinamika in datumi izsta-
vitve zahtevkov bodo natančneje dogovorjeni v pogodbi.

Vlagatelj mora imeti pregledno, ustrezno in jasno 
finančno konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni 
vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim 
razpisom in razpisno dokumentacijo nujno potrebni za 
opravljanje dejavnosti ENSVET.

6. Pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki 

posamezniki in pravne osebe, ustanovljene na pod-
lagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 42/06 s spremembami), Zakona o ustanovah (Uradni 
list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 
– popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 
in 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), ki izvajajo posamezne 
strokovne, projektivne in raziskovalne naloge na podro-
čju trajnostne rabe energije v splošnem sektorju rabe. 
Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da 
izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis in omogočajo 
doseganje ciljev javnega razpisa, ki so natančneje opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji, ter njegovega predmeta 
in obsega.

6.1 Splošni pogoji
Posamezni vlagatelj mora izpolnjevati naslednje 

splošne pogoje:
– ima izpolnjene pogodbene obveznosti do Eko 

sklada;
– v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih ob-

veznosti iz naslova prejetih sredstev iz proračuna Re-
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publike Slovenije in EU za izvajanje aktivne politike za 
trajnostno rabo energije;

– ima poravnane vse davke, prispevke in druge 
dajatve, določene z zakonom;

– ima ustrezne strokovne reference kot so sve-
tovanje s področja rabe energije v gospodinjstvih in 
stavbah, posebej s področja učinkovite rabe in rabe 
obnovljivih virov energije ter iz drugih področij delo-
vanja – npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih, 
izvedba izobraževanj;

– ima jasno opredeljeno razvojno vizijo (v poveza-
vi s finančno konstrukcijo odhodkov) za čas izvajanja 
dejavnosti ENSVET s področja učinkovite rabe in rabe 
obnovljivih virov energije občanov;

– zagotavlja, da bo imel za čas izvajanja dejav-
nosti ENSVET v podjemnem pogodbenem razmerju 
angažirane strokovne delavce – energetske svetovalce 
z višjo oziroma univerzitetno izobrazbo naravoslovnih 
ved smeri strojništva, gradbeništva, arhitekture, elek-
trotehnike, fizike in najmanj pet let delovnih izkušenj ter 
v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas za-
poslenega enega strokovnega delavca ustrezne stroke 
in najmanj pet let delovnih izkušenj;

– je pripravljen uporabljati primerno opremljene 
lokalne poslovne prostore za izvajanje dejavnosti EN-
SVET, v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost, 
ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov, 
v katerih se sočasno opravljajo druge dejavnosti pre-
jemnika;

– razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo 
za podporo pri izvajanju dejavnosti ENSVET;

– izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje:
– ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije 

dela,
– ima jasno opredeljena navodila za delo in de-

lovne postopke,
– ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti za-

poslenih,
– ima načrtovano razporeditev obratovalnega 

časa,
– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne 

poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra 
ali katerikoli drug postopek, katerega posledica je pre-
nehanje delovanja,

– da pravna in odgovorna oseba vlagatelja nista 
v kazenskem postopku,

– sredstev na tem javnem razpisu ne more prido-
biti vlagatelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o so-
financiranju operacije oziroma projekta, prepovedano 
sodelovanje na razpisih Republike Slovenije. Vloga, ki 
bi jo vložil tak vlagatelj, neposredni ali posredni udele-
ženec v razpisu, bo zavrnjena.

Izpolnjevanje navedenih pogojev bo vlagatelj v pri-
javi izkazoval v skladu z zahtevami v razpisni doku-
mentaciji.

6.2 Posebni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje posebne po-

goje:
– osebno, elektronsko in telefonsko svetovanje ob-

čanom, ki ga bo lahko izvajal tudi sam,
– dejavnost svetovanja bo opravljal za občane 

brezplačno, med uradnimi urami na vsaki lokaciji in na 
terenu ter na osnovi predhodne najave strank; v prime-
ru naročenih strank uradne ure lokalne pisarne trajajo 
najmanj štiri ure tedensko, od tega vsaj polovično v po-
poldanskem času,

– finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost 
dela izvajanja dejavnosti ENSVET in poslovanja, ki 

ga vlagatelj opravlja na podlagi financiranja dejavnosti 
 ENSVET od drugih svojih dejavnosti,

– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno 
opravljanje nalog javne službe, učinkovit notranji nad-
zor nad opravljanjem nalog, usmerjenost k uporabni-
kom njegovih storitev.

Vlagatelj bo elektronsko svetovalno dejavnost 
opravljal preko enega ali več objavljenih elektronskih 
naslovov ali preko enotne spletne vstopne točke za 
sprejem vprašanj in sporočil občanov. Omogočal bo 
vodenje centralnega informacijskega sistema, ki vklju-
čuje:

– knjiženje sprejema strank osebno, po telefonu 
in elektronski obliki,

– knjiženje in arhiviranje pisnih odgovorov in poro-
čil z osebnimi podatki strank,

– vodenje in izpolnjevanje evidence v e-obrazcu.
Vlagatelj bo z vodenjem projekta izvajal strokovni 

nadzor, organizacijo in koordinacijo delovanja sveto-
valne mreže, zagotavljal poročanje o opravljenem delu 
in doseženih rezultatih projekta ter poslovno koordina-
cijo s sofinancerjem. Vlagatelj mora v ponudbi opisati 
sistem načina preverjanja, ki zagotavlja pregleden in 
strokovni nadzor opravil svetovalcev ter način poroča-
nja sofinancerju v zvezi s tem.

Vlagatelj bo sodeloval s sofinancerjem pri pripravi 
letnega programa del v svetovalni mreži, ki se usklajuje 
s potrebami posameznih občin, in pristojnim sektorjem 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor pri dogovarjanju 
z občinami glede optimalnih pogojev delovanja sveto-
valnih pisarn. Spremembe števila svetovalnih pisarn 
v svetovalni mreži so možne, če so utemeljene glede 
na organizacijske možnosti dejavnosti ENSVET, lokal-
ne potencialne potrebe in interes ene ali več lokalnih 
skupnosti. V pogodbenem obdobju se predvidi vzpo-
stavitev pogojev za delovanje do treh novih svetovalnih 
pisarn.

Vlagatelj mora periodično obveščati sofinancerja 
s pisnimi poročili: redno periodično ali najpogosteje 
mesečno poročilo, kar bosta Eko sklad in prejemnik 
uredila s pogodbo, posebno poročilo (o poteku in iz-
vedbi posameznih aktivnosti po posebni – pisni zahtevi 
sofinancerja) in končno poročilo. Periodično poročilo 
vlagatelj pripravi v enem izvodu in ga dostavi sofinan-
cerju najkasneje 20 dni od zaključnega meseca za 
obdobje, o katerem se poroča. Končno poročilo mora 
biti izdelano v enem izvodu s predstavitvijo projekta 
in vsebinskim poročilom v skladu z navodili, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije. Predano mora biti 
sofinancerju v roku 30 dni od roka zaključka del v sve-
tovalni mreži.

7. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v skladu s Poslovnim in 

finančnim načrtom Eko sklada za leto 2013, na podlagi 
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 
sofinanciranje opravljanja dejavnosti ENSVET v prvi 
polovici leta 2013, je 300.000,00 EUR.

8. Obdobje za porabo sredstev
Sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih v prvi 

polovici leta 2013, se izvaja mesečno in zaključi naj-
kasneje do 30. 6. 2013, razen za upravičene stroške, 
ki se nanašajo na izdelavo zaključnega poročila; za 
slednje se sofinanciranje zaključi najkasneje do 31. 7. 
2013

9. Merila in način izbora vlagatelja
Strokovna komisija bo vse popolne vloge ocenila 

na podlagi meril. Največje možno število točk je 100. 
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Kolikor se za sofinanciranje dejavnosti ENSVET prijavi 
več vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, 
bo strokovna komisija vse popolne vloge ocenila na 
podlagi meril. Merila so:

Merilo TOČKE

1 Delovne izkušnje vseh svetovalcev maks. 25 točk

2 Usposobljenost – referenčni projekti vlagatelja maks. 30 točk

3 Načrtovanje in organizacija projekta maks. 20 točk

4 Specifični delež predračunskih upravičenih stroškov maks. 25 točk

SKUPAJ 100 točk

Merilo 1: Delovne izkušnje svetovalcev:
Povprečna delovna doba za določen in nedoločen čas, ocenjuje se prvih sedem s seznama 
svetovalcev na razpisnem obrazcu št. 10 (zelo veliko – nad 15 let, veliko – od 10 do 15 let, zmerno 
– od 5 do 10 let)
Izkušnje – skupno število let dejavnosti od leta usposobitve za svetovalca, ki je seštevek časa 
pridobivanja vseh svetovalnih izkušenj na razpisnem obrazcu št. 10 navedenih svetovalcev (skupaj 
obseg: zelo veliko nad 100 let, veliko – od 50 do 100 let, zmerno – od 20 do 50 let
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 1 prejme točke po naslednjem kriteriju: 12,5 točk za oceno zelo 
veliko, 7 točk za oceno veliko, 3 točke za oceno zmerno, sicer 0 točk kot neustrezno. 

Priloga: Dokazila merila 1: izjava s pojasnilom vlagatelja o minimalnih delovnih izkušnjah; po potrebi ima 
sofinancer pravico preveriti navedbe oziroma zahtevati dokazila: fotokopija iz delovne knjižice ali 
fotokopija ustreznega potrdila ali dokumenta, ki izkazuje delovno dobo;
za dokazilo o izkušnjah šteje potrdilo o usposobitvi za energetskega svetovalca na področju stavb 
in gospodinjstev ali o pridobitvi naziva energetski upravljavec oziroma druga ekvivalentna dokazila, 
kot je licenca ali pooblastilo za podajanje nasvetov občanom s področja URE in OVE, od leta 
pridobitve dokazila, ki ni starejše od 15 let.

Merilo 2: Usposobljenost – referenčni projekti vlagatelja
– izvedba svetovalnih, ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov s področja URE in OVE v zadnjih 
štirih letih v vrednosti najmanj 20.000 EUR na projekt,
– izvedba projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju s področja široke rabe energije 
v zadnjih štirih letih, razen svetovalnih in izobraževalnih projektov v vrednosti najmanj 100.000 EUR 
na projekt
– izvedba večjih projektov v zadnjih štirih letih v vrednosti najmanj 300.000 EUR na projekt
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 2 prejme po dve točki za vsak naveden ustrezen projekt, vendar 
največ do 10 točk po alineji.

Priloga: Dokazilo merila 2: seznam referenčnih projektov z navedbo naziva projekta sofinancerja in obdobja 
izvedbe

Merilo 3: Načrtovanje in organizacija projekta
– razdelanost, preglednost in jasnost načrta
– opis načina izvedbe posameznih aktivnosti
– skladnost s cilji razpisa in pogoji izvedbe
– natančna predračunska razčlenitev upravičenih stroškov
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 3 prejme točke po naslednjem kriteriju: 5 točk za oceno zelo 
ustrezno, 2,5 točk za oceno ustrezno in 0 točk za oceno neustrezno.

Priloga: Dokumentacija merila 3: vloga z ustreznimi prilogami

Merilo 4: Specifični delež predračunskih upravičenih stroškov za vodenje in izvajanje operativnih del 
vlagatelja na projektu (nesvetovalno delo vlagatelja) na enoto izvedbe nasveta normativnega 
obsega.
Vlagatelj pri merilu 4 prejme točke primerjalno med pravilnimi vlogami po naslednjem: 25 točk za 
najmanjše, ki je najboljše razmerje, nato za vsako nadaljnjo vlogo po vrstnem redu po 5 točk manj.

Priloga: Dokumentacija merila 4: vloga z ustrezno specifikacijo upravičenih stroškov v predračunu 
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Prag doseženih točk za dodelitev financiranja, je 
50 točk. V primeru, da pri oceni noben vlagatelj ne dose-
že 50 % možnih točk, bodo vse vloge zavrnjene.

Izbran bo tisti vlagatelj, ki bo pri ocenjevanju po 
zgornjih merilih dosegel največji zbir točk. V primeru, da 
bo več prijav ocenjenih z enako oceno, se bo kot pred-
nostno upoštevalo merilo 4.

10. Dokumenti in dokazila, ki jih mora vloga obve-
zno vsebovati

Vloga je formalno popolna, če vsebuje naslednje 
obrazce in priloge:

Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 1)

Izjava vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 2)

Podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3)

Kratka predstavitev vlagatelja (razpisni obrazec št. 4)

Podatki o finančnem in materialnem poslovanju za leto 2012 (razpisni obrazec št. 5)

Dispozicija svetovanja občanom (razpisni obrazec št. 6)

Izjava o poslovni sposobnosti vlagatelja za opravljanje dejavnosti ENSVET (razpisni obrazec št. 7)

Izjava o nameri izpolnjevanja kadrovskih pogojev in
podatki o svetovalcih (razpisni obrazec št. 8)

Prikaz predvidenih upravičenih stroškov opravljanja dejavnosti ENSVET (razpisni obrazec št. 9)

Predvidena dinamika sofinanciranja za opravljanje dejavnosti ENSVET (razpisni obrazec št. 10)

Popis posameznih podatkov, ki so označeni za poslovno skrivnost (razpisni obrazec št. 11)

Tabela izračuna urnih postavk vlagatelja (razpisni obrazec št. 12)

Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani in podpisan na zadnji strani) (razpisni obrazec št. 13)

Vmesno vsebinsko poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET  
(z navedbo vlagatelja in podpisano) (pogodbeni obrazec št. 1)

Kočno vsebinsko poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET
(z navedbo vlagatelja in podpisano) (pogodbeni obrazec št. 2)

Vmesno finančno poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET  
(z navedbo vlagatelja in parafo na zadnji strani) (pogodbeni obrazec št. 3)

Zaključno finančno poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET
(z navedbo vlagatelja in parafo na zadnji strani) (pogodbeni obrazec št. 4)

Zahtevek za sofinanciranje (z navedbo vlagatelja in podpisan) (pogodbeni obrazec št. 5)

11. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz 

javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna 
vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do-
stavljena na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova c. 30, 
1000 Ljub ljana (po pošti ali oddaja v glavni pisarni Eko 
sklada, Bleiweisova c. 30, Ljub ljana), v zaprti ovojnici, 
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinan-
ciranje svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE 
občanov za leto 2013« ter navedbo polnega naslova 
pošiljatelja, najkasneje do 30. 1. 2013, do 12. ure.

Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na 
navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer se 
bodo štele za nepravočasne. Nepravočasne in nepra-
vilno označene vloge bo Eko sklad s sklepom zavrgel. 
Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo Eko sklad 
s sklepom zavrnil.

12. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 

so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlaga-
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telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma 
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na 
celotno vlogo. Podatki iz prejete dokumentacije se bodo 
obravnavali kot poslovna skrivnost, vendar le kolikor 
bo vlagatelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se 
v skladu z internimi akti vlagatelja štejejo kot poslovna 
skrivnost.

13. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 30. 1. 2013, z začet-

kom ob 12. uri, v prostorih Eko sklada, j.s., Bleiweisova 
c. 30, 1000 Ljub ljana. Odpiranje bo javno. Pri odpiranju 
se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način 
dostave, prispele v vložišče Eko sklada, Bleiweisova 
c. 30, Ljub ljana, do 30. 1. 2013 do 12. ure.

Eko sklad je za vodenje postopka javnega razpi-
sa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno 
označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu 
prejema na zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog bo 
komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse prispele vloge 
strokovno pregledala ter jih ocenila na podlagi pogojev 
in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma 
razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
vseh pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije, bodo s sklepom zavrnjene.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno po-
zvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da 
jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopol-
nitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva 
ne bo mogla sama preveriti ter v primeru, da vloga ne 
bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zah-
tevami razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku, 
ki ga komisija določi na podlagi Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07 in 61/08), se zavržejo.

Eko sklad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da 
v določenem roku poda dodatna pojasnila glede podat-
kov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumen-
tacije ter v primeru dvoma preveriti resničnost in vero-
dostojnost podatkov, navedenih v vlogi in v predloženi 
dokumentaciji. Kolikor se v postopku javnega razpisa 
ugotovi, da je posamezni vlagatelj predložil neresnične 
in zavajajoče podatke in dokazila, bo Eko sklad vlagate-
lja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa.

Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo predložila 
dva ali več vlagateljev, ki bodo oddali popolne vloge 
in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed 
prejetih vlog izbrala najugodnejše vloge skladno s po-
stavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v jav-
nem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo 
o opravljenem strokovnem pregledu popolnih vlog in 
o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.

14. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obvešče-

ni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. 
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in se 
objavijo tudi na spletnih straneh Eko sklada.

Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu pogodbe. 
Kolikor se izbrani vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na 
poziv, se šteje, da je odstopil od prijave za opravljanje 
dejavnosti ENSVET. V tem primeru se Eko sklad lahko 
odloči za izbor naslednjega vlagatelja, ki izpolnjuje po-
goje razpisa, po vrstnem redu zbranih točk.

15. Upravni spor
Zoper odločitev Eko sklada o vlogi za dodelitev so-

financiranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana, v roku trideset dni od dneva vročitve 

sklepa, in sicer se neposredno vloži na sodišču ali pa 
se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, 
kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti 
upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih 
taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) ob vložitvi 
tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni 
številki 6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na 
prehodni podračun sodišča, določen za plačevanje taks.

16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je 

na voljo na spletni strani Eko sklada: http://www.eko-
sklad.si/html/razpisi/main.html. Potencialni vlagatelji jo 
lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom ali po elektron-
ski pošti na naslovu: kkafadar@ekosklad.si do roka 
za predložitev vlog.

17. Dodatne informacije: dodatne informacije 
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po 
tel. 01/241-48-75, kontaktna oseba: Katarina Kafadar. 
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontak-
tni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: kkafa-
dar@ekosklad.si.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-1025/13

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slove-
nije na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona 
o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva 
(Uradni list RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika o delu 
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva 
št. 0070-106/2010 z dne 6. 1. 2011, objavlja

javni razpis
nagrad Republike Slovenije  

na področju šolstva za leto 2013
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje na-

grad Republike Slovenije na področju šolstva (v nada-
ljevanju: odbor).

2. Predmet javnega razpisa: nagrade Republike 
Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: nagrade).

3. Splošno o nagradah:
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji 

in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke 
h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju 
organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uve-
ljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in hu-
manizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih 
vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in 
pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati pode-
litve posmrtne nagrade.

Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupi-
na, zavod ali druga organizacija s področja predšolske 
vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glas-
benega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in 
mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, 
izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, di-
jaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov ma-
džarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, 
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji 
in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega 
jezika in kulture za Slovence po svetu.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 
6 za življenjsko delo. Posameznik, skupina, zavod ali 
druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat. 
Oseba, ki je bila že nagrajena kot član skupine, je lahko 
nagrajena tudi kot posameznik, vendar za druge poseb-
ne dosežke oziroma življenjsko delo.
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Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice), skupine, za-
vodi ali druge organizacije, če na posameznem področju 
delujejo najmanj 10 let.

Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a) za življenj-
sko delo, če je na posameznem področju deloval (-a) 
najmanj 30 let.

Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, 
ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.

4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje 

in izobraževanja se lahko podeli kandidatu, če njegovi 
učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nad-
povprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na do-
mačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega nadpovprečne 
rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, 
strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu ali če 
se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podi-
plomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja učiteljev oziroma vzgojiteljev.

4.2. Nagrada za izjemne dosežke v vzgoji in izobra-
ževanju se lahko podeli:

– če je kandidat dosegel v šolski praksi oziroma pri 
organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobra-
ževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in 
potrjene rezultate,

– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in obja-
vil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot 
izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil 
več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in so 
se širše uveljavili na področju vzgoje in izobraževanja,

– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in ob-
javil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje 
in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju 
vzgoje in izobraževanja.

5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata (-ke), naslov stalnega 

bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov (-tk), naslove stalnih 

bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino po-
sameznikov,

– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natan-
čen opis dejavnosti,

– pisna vsebinska utemeljitev (1-3 tipkane strani) 
z dokazili,

– osnovni podatki o predlagatelju.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in 

v njem navede:
– kako je kandidat (-ka) zaznamoval (-a) področje 

vzgoje in izobraževanja, na katerem deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata 

odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in 
okolja;

– skrajšano bibliografijo kandidata (-ke) na največ 
dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnej-
ših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.

Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko 
podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj 
o kandidatu (-ki). Predlagatelj ne more predlagati sebe 
oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem de-
luje. Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor pričakuje, 
da bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki 
ne sodijo med redne delovne naloge.

7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na sple-
tni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport http://www.mizks.gov.si/. Dodatne informacije 
dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta ro-
sanda.lenart@gov.si.

8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predla-
gatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in 

z označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport RS, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za na-
grade na področju šolstva«. Predloge ne glede na način 
dostave sprejemamo do petka, 24. 5. 2013 do 13. ure.

Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne 
bo odpiral in bodo zavržene.

Odbor  
za podeljevanje nagrad Republike Slovenije  

na področju šolstva

 Ob-1035/13

Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega dru-
štva na podlagi 20. člena Statuta Slovenskega konser-
vatorskega društva in Pravilnika o Steletovi nagradi in 
Steletovih priznanjih objavlja

razpis
za Steletovo nagrado in Steletova priznanja  

za leto 2013
Kandidate za nagrado in priznanja lahko predlagajo 

strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva na-
ravnih vrednot in kulturne dediščine in člani Slovenske-
ga konservatorskega društva.

Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za 
vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohrani-
tvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine 
v Republiki Sloveniji. Steletovo nagrado lahko prejmejo 
člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.

Steletovo priznanje lahko prejmejo člani društva 
za pomembne dosežke, ki so sad izvirnih strokovnih, 
tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi 
in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine 
v Republiki Sloveniji.

Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi imetniki kul-
turnih spomenikov in območij kulturne krajine za izjemna 
prizadevanja pri vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kul-
turnih spomenikov in območij kulturne krajine, za sode-
lovanje pri njihovi celoviti prezentaciji ali drugi za poseb-
ne zasluge pri ohranjanju naravnih vrednot in kulturne 
dediščine na območju Republike Slovenije.

Predlogi za Steletovo nagrado in Steletova prizna-
nja morajo biti pisni in utemeljeni predvsem s sledečimi 
kriteriji: zaključenost projekta, objava v strokovni publi-
kaciji, prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitaliza-
ciji in korektnost strokovnih odločitev.

Predloge sprejemamo 30 dni po objavi, pošljite pa 
jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konservator-
skega društva, Ljub ljana, Poljanska 40, v zaprti ovojni-
ci, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Steletova 
nagrada in priznanja«.

Slovensko konservatorsko društvo

Št. 1/2013 Ob-5341/12

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o javno-zasebnem 
partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna 
dvorana ob OŠ Gornja Radgona (Uradno glasilo Obči-
ne Gornja Radona, lokalni časopis Prepih, št. 75/2012 
z dne 31. 12. 2012) Občina Gornja Radgona objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije storitev  

za izvedbo projekta večnamenska športna dvorana  
ob OŠ Gornja Radgona

1. Koncedent: Občina Gornja Radgona, Partizan-
ska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
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2. Predmet koncesije: gradnja, vzdrževanje, zava-
rovanje in energetsko upravljanje objekta Večnamenska 
športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona (v nadaljevanju 
objekt) v Občini Gornja Radgona v skladu z Odlokom 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Več-
namenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona.

Koncesija obsega:
– gradnjo objekta v skladu s projektno nalogo kon-

cedenta, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa 
tveganja gradnje;

– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi, 
pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja 
obsega tekočega vzdrževanja;

– energetsko upravljanje objekta v koncesijski dobi, 
pri čemer koncesionar izrecno prevzema tveganja obse-
ga fizičnih količin porabe energentov;

– zavarovanje objekta;
– zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom;
– IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumenta-

cijo in projekt opreme zagotovi koncesionar na svoje 
stroške.

Koncesija gradenj se izvede po modelu DBOT (mo-
del projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in 
posest).

3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za ob-
dobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskih 
let 2013 in 2014, v katerih bo potekalo projektiranje in 
gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela poleti 2013 
in končala do konca avgusta 2014, ko mora koncesionar 
pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pra-
vico in obveznost izvajanja storitev projektiranja, gradnje 
objekta, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, energet-
skega upravljanja objekta in zaračunavanja uporabe 
športnih prostorov uporabnikom 15 let, z začetkom 1. 9. 
2014.

4. Območje izvajanja koncesije: območje je defini-
rano v projektni nalogi koncedenta.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije 

za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagota-
vlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri opra-
vljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in 
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije 
(vzdrževanje objekta, energetsko upravljanje objekta, 
ki je predmet koncesije),

– da pripravi in predloži izhodiščno ceno ure upora-
be in potrdi strukturo cene za ves čas trajanja koncesije,

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega inte-
resa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobiva-
njem donosa na vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo iz-
bran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz 
razpisne dokumentacije,

– da predloži zahtevane garancije in izjave o ga-
rancijah,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za 
odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem konce-
sije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal 
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da upo-
rablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi 
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih or-
ganizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumen-
taciji.

6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalite-

tno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje aktivnosti 
uporabnikov,

– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upošteva-
nje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in 
potrebe uporabnikov,

– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in 
druge standarde ter normative za opravljanje koncesio-
nirane dejavnosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju 
koncesionirane dejavnosti,

– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije 
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem 
koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno 
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesionirane 
dejavnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti 
koncedentu v last in posest objekt, v katerem bo izvajal 
koncesionirano dejavnost in v posest zemljišče, za ka-
tero mu bo podeljena stavbna pravica,

– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz 
koncesije.

7. Vsebina ponudb je določena v razpisni doku-
mentaciji. Pogoji za oddajo skupne ponudbe so določeni 
v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena 
skladno z razpisno dokumentacijo, ki bo objavljena na 
spletni strani Občine Gornja Radgona, www.gor-rad-
gona.si.

8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za 
objekt in naprave koncesije v primeru stečaja koncesio-
narja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnega 
partnerstva.

9. Merili za izbiro koncesionarja:
– povprečna cena ure uporabe objekta,
– zanesljivost finančne konstrukcije.
Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumen-

taciji.
10. Pravica koncedenta: koncedent si pridržuje pra-

vico pogajanj z najugodnejšim ponudnikom in pravico, 
da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.

11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upošteva-
ne vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 25. 2. 2013 do 
10. ure, v sprejemno pisarno Občine Gornja Radgona.

12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih 
ponudb bo 25. 2. 2013 ob 11. uri, v sejni sobi Občine 
Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja 
Radgona.

13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi 
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 31. 3. 
2013.

14. Razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani Občine Gornja Radgona, www.gor-radgona.si. 
Projektna naloga bo ponudnikom na voljo v elektronski 
obliki (pdf format).

15. Kontaktna oseba je skrbnik projekta Vladimir 
Mauko.

Občina Gornja Radgona

 Ob-1019/13

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o so cialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, št. 57/12 ter 7. člena Odloka o koncesi-
ji za izvajanje javne službe pomoči družini na domu 
v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 89/11) Občina Idrija 
objavlja
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javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 

pomoči družini na domu v Občini Idrija
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Idrija, Mestni 

trg 1, 5280 Idrija.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za 

izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Občini 
Idriji.

3. Vrsta in opis storitve: storitev obsega socialno 
oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter 
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti in-
stitucionalno varstvo in mobilno pomoč.

Storitev obsega: pomoč pri temeljnih dnevnih opra-
vilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju soci-
alnih stikov.

4. Čas opravljanja koncesije: koncesija se podeli 
za 10 let, z možnostjo podaljšanja za enako časovno 
obdobje.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: Javno 
službo pomoči na domu na območju Občine Idrija lahko 
izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrira-
na za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije ozi-
roma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje 
te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, 
da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, ka-
drov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in podzakon-
ski predpisi za opravljanje javne službe,

– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje 
javne službe,

– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje 
javne službe,

– da ima reference,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponu-

dnik predložiti v ponudbi, so določena v razpisni doku-
mentaciji.

Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik: po-
nudnik, kateremu bo podeljena koncesija, bo v redno de-
lovno razmerje za nedoločen čas prevzel vse izvajalce(ke) 
neposredne oskrbe, ki so že zaposleni(e) pri dosedanjem 
izvajalcu te storitve na območju Občine Idrija, DU Idrija.

6. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-
cesija: Območje Občine Idrija

7. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje konce-
sija: upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, 
ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje 
v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude 
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi 
svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo 
možnosti.

8. Način financiranja storitev, ki so predmet konce-
sije: storitev se financira iz proračunskih sredstev kon-
cedenta ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih 
zavezancev.

9. Merila za izbor: Pri izbiri koncesionarja se upošte-
vajo naslednja merila:

– cena storitve na efektivno uro – do 50 točk,
– program dela – do 20 točk,
– reference ponudnika – do 10 točk,
– oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od obmo-

čja izvajanja storitve – do 10 točk,
– začetek izvajanja koncesije – do 10 točk.
10. Rok za prijavo na javni razpis: ponudnik mora 

svojo ponudbo na javni razpis oddati do 5. 2. 2013, do 
10. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici na na-
slov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, s pripisom« 
Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za izvaja-
nje javne službe pomoči družini na domu v Občini Idrija 
– Ne odpiraj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan 
točen naziv in naslov ponudnika.

Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja 
do preteka razpisnega roka.

11. Čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 
7. 2. 2013 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Idrija, Mestni 
trg 1, 5280 Idrija. Odpiranje bo javno. Na odpiranju so 
lahko prisotni ponudniki-prijavitelji. Predstavnik prijavite-
ljev se bo moral izkazati s pisnim pooblastilom.

Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila ali je pra-
vočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisa-
ne pogoje, ali je podana za v razpisu določeno krajevno 
območje izvajanja storitve. O vsaki ponudbi, ki izpolnju-
je predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje so-
cialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po 
pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku 
roka za podajo mnenja, opravila pregled in presojo po-
polnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej 
podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice (če 
je bilo dano), pripravila predlog za podelitev koncesije.

12. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in or-
gan, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: 
koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval 
vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo 
zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. 
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
prijavitelja.

Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokov-
ne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb pode-
lila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar bo 
koncesijsko pogodbo podpisal z županom Občine Idrija.

13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: 
razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu konce-
denta ter na spletni strani Občine Idrija, www.idrija.si.

Kontaktna oseba za dajanje dodatnih pojasnil in 
informacij: Maja Majnik, služba za družbene dejavnosti, 
maja.majnik@idrija.si, tel. 05/373-45-16.

Občina Idrija

Št. 354-34/2010-6 Ob-1036/13

Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, ob-
javlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11 in 42/12) in Proračuna Občine Majšperk 
za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12)

javni razpis
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje je: nepremičnina, parcelna šte-
vilka 866/5, cesta, v izmeri 128 m2, k.o. 436 – Sestrže, 
v deležu 1/1, za izklicno ceno 13,00 EUR/m2 zemljišča 
oziroma 1.664,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).

Vse stroške postopka, davek na dodano vrednost 
in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.

2. Nepremičnina, opredeljena v 1. točki javnega 
razpisa, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo, dne 
6. 2. 2012, ob 12. uri v sejni sobi št. 10, na naslovu Ob-
čina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.

3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje 

pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na 

javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa 
svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom,
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– pravne in fizične osebe, ki so na občinsko upra-
vo Občine Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, do 
torka, dne 5. 2. 2013 do 12. ure, dostavile naslednje 
dokumente:

– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, 
ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki 
ni starejše od 30 dni,

– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu 
(lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, 
samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,

– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju 
ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo davčnega organa, da ima pravna ose-
ba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke 
in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,

– potrdilo Občine Majšperk, da ima pravna ose-
ba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravna-
ne vse obveznosti do Občine Majšperk,

– davčno številko in številko računa pravne ose-
be, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe 
z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne 
ustanove,

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti ne-
premičnine v RS,

– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik 
oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne 
dražbe in osnutkom pogodbe,

– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstot-
kov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni 
dražbi, na račun enotnega zakladniškega računa Obči-
ne Majšperk, številka 01269-0100017182, z navedbo 
»Plačilo varščine za javno dražbo«. Plačana varščina se 
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa se 
brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva javne licitacije.

– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke 
razpisa.

4. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z naj-
ugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi ozi-
roma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. 
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, 
mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo var-
ščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

5. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik 
poravnal na račun, št. 01269-0100017182 Občine Maj-
šperk v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od 
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo 
celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sesta-
vina pravnega posla.

6. Davek na dodano vrednost oziroma davek na 
promet z nepremičninami, ter druge morebitne stroške 
na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.

7. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob nav-

zočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepre-

mičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz 3. točke tega 
razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljav-
no pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnine, lahko dvigajo za 
večkratnik zneska 50 EUR,

5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni 
podana višja ponudba,

6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat 

neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,

8. ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
8. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se 

opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
9. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje pro-

računa samoupravnih lokalnih skupnosti, ali poobla-
ščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

10. Ogled nepremičnin je možen na podlagi pred-
hodnega dogovora, na tel. 02/795-08-30.

11. Natančnejše podatke o nepremičninah ter osta-
le informacije so na voljo na naslovu: Občina Majšperk, 
Majšperk 39, 2322 Majšperk.

Občina Majšperk

 Ob-1038/13

Občina Šempeter  - Vrtojba na podlagi 20. in 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12) objavlja

javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  

v najem v Občini Šempeter  - Vrtojba 
z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema je:
– poslovni prostor, na naslovu Cesta goriške fron-

te 2, Šempeter pri Gorici, z ID oznako stavbe 2315-2462, 
parc. št. 3079/2, k.o. Šempeter, v skupni izmeri 102 m2, 
od tega 54 m2 v pritličju ter 48 m2 v nadstropju, primeren 
za opravljanje trgovske, obrtne ali podobne dejavnosti. 
Izklicna mesečna najemnina znaša 510,00 €;

– poslovni prostor – v pritličju poslovnega večna-
menskega nestanovanjskega objekta, na naslovu Uli-
ca IX. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, 
na parc. št. 2794, k.o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 
2316-1131-2, poslovni prostor, v izmeri 342 m2 in letnim 
vrtom, v izmeri 350 m2, primeren za opravljanje go-
stinske dejavnosti. Izklicna mesečna najemnina znaša 
1.419,71 €.

Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v skladu 

z razpisno dokumentacijo (vključno s potrdilom o plačani 
varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora«, 
navede se naslov prostora, za katerega je najemnik za-
interesiran« (npr. Cesta goriške fronte 2 ali Ulica IX. sep-
tembra 137) z oznako 47803-1/2013, na naslov: Občina 
Šempeter  - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter 
pri Gorici, najpozneje do 25. 1. 2013.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov po-
nudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo 
ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni 
Občine Šempeter  - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 
Šempeter pri Gorici, vsak delovni dan od 8. do 12. ure 
in v sredo tudi od 14. do 16.30.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo 
ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene 
pošiljatelju.

Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo po-

nudb bo dne 30. 1. 2013, ob 9. uri, na sedežu občine, 
sejna soba/pritličje.

Razpisno dokumentacijo za prijavo na javni raz-
pis lahko zainteresirani ponudniki iztiskajo na spletni 
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Občine Šempeter  - Vrtojba na naslovu: www.sem pe-
ter-vrtojba.si. ali jo prevzamejo v sprejemni pisarni Ob-
čine Šempeter  - Vrtojba v času uradnih ur.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponu-
dniki pokličejo na tel. 05/335-10-00 ali 05/335-16-26 – 
kontaktna oseba Regina Dragoljević.

Ogled poslovnih prostorov je možen po predho-
dnem dogovoru na zgornjo telefonsko številko.

Občina Šempeter  - Vrtojba

Št. 430-84/2012 Ob-1040/13

Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98), Pravilnika in meril za sofinanciranje špor-
tnih programov v Občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 
12/11), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 105/12), Lokalnega programa športa 
v Občini Litija za leto 2013, sprejetega dne 19. 12. 2012 
na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje  

programov športa za leto 2013  
v Občini Litija

1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih 

dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetniki 
oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Litija,
– da izvajajo program športa v javnem interesu,
– da so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti 

v športu najmanj eno leto od prijave na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtova-
nih športnih programov,

– da društva ob prijavi na razpis občini dostavijo 
tudi poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili so-
financirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter 
podatke o evidenci članstva in plačani članarini v za-
dnjem koledarskem letu,

– da drugi izvajalci (neprofitne ustanove, gospo-
darske družbe in zasebniki) ob prijavi na razpis občini 
dostavijo poročilo o realizaciji tistih programov, ki so 
bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem 
letu, ter dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so 
na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opra-
vljanje dejavnosti v športu, ter druge podatke o finanč-
ni in poslovni sposobnosti za gospodarske družbe in 
zasebnike.

2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračun-
ska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih progra-
mov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Lokalni 
program športa v Občini Litija za leto 2013.

3. Višina sredstev za sofinanciranje programov 
športa in prireditev v letu 2013, ki je določena v Odlo-
ku o proračunu Občine Litija za leto 2013 in v LPŠ za 
leto 2013 ter znaša 260.000 EUR. Izvajalci športnih 
programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij 
na izbranem področju športa v skladu z merili in točk-
ovanjem prijav.

4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi 
posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali pri-
reditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko 
dobijo na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si.

5. Zadnji rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 11. 2. 
2013, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 
44 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po 
pošti (datum poštnega žiga: do vključno 11. 2. 2013). 

Javno odpiranje prijav bo v torek, 12. 2. 2013, ob 10. uri, 
v mali sejni sobi Občine Litija.

6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih 
obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, 
Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne 
odpiraj – Javni razpis za šport 2013!« Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in na-
slov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma 

ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka 
za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu 
o dopolnitvi.

7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skla-
du s pravilnikom in merili za vrednotenje programov 
športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo skle-
njene pogodbe za sofinanciranje športnih programov. 
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti 
porabljena v letu 2013 za namene, za katere so bila 
dodeljena.

8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejme-
jo preko e-pošte: Občina Litija, Oddelek za družbene de-
javnosti, Marjana Weilgoni Anžel; marjana.weilgoni@liti-
ja.si ali obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 430-83/2012 Ob-1041/13

Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Odloka o proračunu Občine 
Litija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12), Pravil-
nika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti 
na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni 
list RS, št. 53/05, 12/09, 12/11), Lokalnega kulturnega 
programa Občine Litija za leto 2013, sprejetega dne 
19. 12. 2012 na 16. redni seji Občinskega sveta Občine 
Litija, objavlja

javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov  

za sofinanciranje kulturnih programov  
in projektov v Občini Litija za leto 2013

1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubi-

teljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove 
zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in po-
samezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih 
ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo, za posamezne 
projekte in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi 
javni zavodi in javni skladi s področja kulturnih dejavno-
sti), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da se prijavijo na javni razpis oziroma na javni 
poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,

– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Ob-
čini Litija,

– da so kot pravne osebe ustanovljeni ali registrirani 
za opravljanje dejavnosti v kulturi najmanj že eno leto od 
prijave na javni razpis oziroma javni poziv za razdelitev 
proračunskih sredstev,

– da kot posamezniki ali neformalna skupina iz-
kažejo nepridobitni značaj programa oziroma projek-
ta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih 
sredstev,
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– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti 
za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,

– da je izvedba njihovega programa ali projekta 
primerljiva s povprečno kakovostjo dejavnosti drugih 
izvajalcev na področju ljubiteljske kulture,

– da društva in drugi izvajalci vsako leto ob prijavi 
na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji progra-
mov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli 
iz proračunskih sredstev, ter ostale podatke in dokumen-
tacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja.

2. Višina sredstev za razpisane programe v letu 
2013 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za 
leto 2013, in znaša:

– na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
prireditve: 78.000 EUR;

– na p.p. 1835 Najemnine: 3.600 EUR;
– na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti v KS: 

15.500 EUR;
– na p.p. 1841 Vzdrževanju kulturnih spomenikov 

lokalnega pomena: 8.000 EUR.
3. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lo-

kalnim kulturnim programom Občine Litija za leto 2013. 
Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske 
kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na iz-
branem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav.

4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi 
posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali pri-
reditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko 
dobijo na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si.

5. Zadnji rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 11. 2. 
2013, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 
44 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po 
pošti (datum poštnega žiga: do vključno 11. 2. 2013). 
Javno odpiranje prijav bo v sredo, 13. 2. 2013, ob 10. uri, 
v mali sejni sobi Občine Litija.

6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obraz-
cih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jere-
bova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne od-
piraj – javni razpis/poziv za kulturo 2013!« Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in na-
slov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma 

zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, 
ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skla-
du s pravilnikom in merili, z izbranimi izvajalci pa bodo 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva 
na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti porabljena 
v letu 2013 za namene, za katere so bila dodeljena.

8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejme-
jo preko e-pošte: Občina Litija, Oddelek za družbene de-
javnosti, Marjana Weilgoni Anžel: marjana.weilgoni@liti-
ja.si ali obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 430-82/2012  Ob-1042/13

Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in 
merilih za sofinanciranje programov na področju soci-
alnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08), 
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 105/12), in Lokalnega programa social-
nega varstva v Občini Litija za leto 2013, sprejetega 

dne 19. 12. 2012 na 16. redni seji občinskega sveta, 
objavlja

javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov/projektov s področja socialnega 
varstva v Občini Litija v letu 2013

1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva
Predmet javnega razpisa in javnega poziva je sofi-

nanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s po-
dročja socialnega varstva, ki jih bodo izvajalci izvajali 
na območju občine ali izven Občine Litija, vendar za 
občane Občine Litije v letu 2013. Pri sofinanciranju se 
bodo upoštevali stroški dela in materialni stroški, ki so 
nujni za izvajanje programa/projekta, in sicer: stroški 
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški strokov-
nih delavcev in sodelavcev ter materialni stroški v zve-
zi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za 
izvedbo programa (npr. obratovalni stroški) in stroški 
administracije (obveščanje in informiranje) v zvezi z iz-
vedbo predlaganega programa.

Programi in projekti, za katere so predlagatelji 
z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz 
drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih prora-
čunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri 
razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
Na javnem razpisu/pozivu lahko sodelujejo prav-

ne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne 
pogoje:

– Imajo sedež ali podružnico v Občini Litija oziroma 
ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da 
aktivno vključuje občane Občine Litija (velja izključno za 
invalidske in dobrodelne organizacije, ki so zasnovane 
tako, da združujejo člane na področju dveh ali več občin, 
regije ali države, pri čemer se kot dokazilo upošteva šte-
vilo članov s stalnim prebivališčem v Občini Litija in pla-
čana članarina, če so jo le-ti dolžni plačati). Javni zavodi 
se lahko javijo na javni razpis za pridobitev sredstev za 
programe, ki so predmet tega pravilnika samo, če imajo 
sedež zavoda na območju Občine Litija.

– So ustrezno registrirani, tako da imajo humanitar-
no dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih,

– Na področju izvajanja programov in projektov, 
ki so predmet tega pravilnika, delujejo že najmanj eno 
leto pred objavo javnega razpisa/poziva.

– Imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-
mentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,

– Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrto-
vanih programov.

– Prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, 
ki je predmet javnega razpisa/poziva.

– Imajo izdelano finančno konstrukcijo programa, 
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo 
programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in 
sredstva, pridobljena iz drugih virov (občinski proračun, 
sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo, državni 
proračun, FIHO …).

– Iz njihovih finančnih poročil za preteklo leto je 
razvidno, da so za realizacijo programa v preteklem letu 
zagotovili vsaj 10 % lastnih ali neproračunskih sredstev.

Izvajalci lahko v posameznem vsebinskem sklopu 
razpisa/poziva socialno varstvenih programov prijavijo 
največ pet različnih programov naenkrat, katere pa lah-
ko strokovna komisija, imenovana s strani župana za 
vodenje postopka razpisa/poziva, po svoji presoji tudi 
združi, če meni, da je to smotrno in da se programi po 
vsebini ali uporabnikih prekrivajo. Odstopanje od tega 
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števila je možno samo za programe, ki so v posebnem 
interesu Občine Litija.

3. Okvirna višina sredstev: za predmetne programe 
in projekte je v letu 2013 namenjenih 22.000 EUR na 
p.p. 2048, Humanitarna društva in 4.000 EUR na p.p. 
2054, Veteranska društva.

4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov:
Programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in 

kriterijih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih 
za sofinanciranje programov na področju socialnega 
varstva v Občini Litija.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti 
porabljena v letu 2013 za programe/projekte, za katere 
so bila dodeljena.

6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do po-

nedeljka, 11. 2. 2013, osebno v tajništvo Občine Litija, 
soba 44, do 12. ure, ali poslane priporočeno po pošti 
(datum poštnega žiga: do vključno 11. 2. 2013) na na-
slov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za socialno varstvo 
v letu 2013«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naziv in poštni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
a) oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
b) neustrezno naslovljeni in
c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziro-

ma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolni-
tev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o do-
polnitvi.

7. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na raz-

pis bo izvedla pristojna komisija v četrtek, dne 14. 2. 
2013, ob 10. uri, in ne bo javno.

Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje 
z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. 
Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predla-
gatelji svojega predloga ne bodo ustrezno dopolnili, bo 
taka prijava zavržena.

8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 

30 dni po prejemu popolnih vlog. Izbrani predlagatelji 
programa bodo prejeli sklep o izboru programov/projek-
tov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, 
in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.

Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od pre-
jema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se 
bo štelo, da je umaknil svojo prijavo oziroma vlogo za 
pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinan-
ciranju izbranega programa/projekta.

9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na spletnih straneh http://www.litija.si, dodatne 
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo preko e-pošte: 
Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti: marja-
na.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 430-6/2013-3  Ob-1043/13

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na pod-
lagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Odloka o proračunu 
Občine Litija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12) in 
34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 
33/06, 139/06 in 12/11) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektnih aktivnosti  

za mlade v Občini Litija v letu 2013
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Litija, Je-

rebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-38, e-mail: 
občina.litija@litija.si.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje stroškov projektnih aktivnosti za 
mlade, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2013. Za 
projektne aktivnosti za mlade se štejejo vse dejavnosti, 
ki so namenjene mladim in se izvajajo kot projekti or-
ganizacij v mladinskem sektorju. Pomen izrazov mladi, 
organizacije v mladinskem sektorju in mladinski sektor 
določa Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju. 
Projektne aktivnosti za mlade so aktivnosti izvajalca, ki 
imajo za posledico posamičen zaključen enkratni eno 
ali večdnevni dogodek. Občina Litija bo s sredstvi tega 
javnega razpisa sofinancirala izobraževalne, tečajne in 
druge oblike projektnih aktivnosti, ki spodbujajo:

– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa 
mladih v času šolskih počitnic,

– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 
sodelovanje mladih,

– zdrav način življenja in preprečevanje različnih 
oblik odvisnosti mladih,

– ustvarjalnost in inovativnost mladih,
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev 

v družbi,
– neformalno učenje, informiranje in svetovanje 

mladim,
– k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vpra-

šanjih,
– razvoj mladinskega sektorja v Občini Litija v pri-

hodnjem obdobju,
– posamične dejavnosti organizacij in društev, ki se 

vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte.
Predmet tega razpisa niso stroški:
– projektov vzdrževanja in investicije v prostor ter 

opremo za izvajanje dejavnosti v mladinskem sektorju,
– projektov, za katere so sredstva zagotovljena na-

mensko na drugih posebnih proračunskih postavkah 
Občine Litija,

– projektnih aktivnosti pretežno komercialne, za-
bavne, turistične in rekreativne narave kot je organiza-
cija družabnih izletov in letovanj,

– promocijskih dejavnosti (koledarji, razglednice, 
ipd.) in jezikovnih tečajev,

– projektnih aktivnosti, ki jih izvajajo prijavitelji kot 
posredniki in ne organizatorji.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: na jav-
nem razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki deluje 
v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska 
organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet,

– izvajajo aktivnosti, namenjene mladim in za mla-
de, ki so predmet razpisa,

– da imajo sedež ali registrirano enoto na območju 
Občine Litija,

– trajnejše, vsaj že enoletno delovanje (šteto od 
dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS) na po-
dročju, ki je predmet tega razpisa,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske možnosti za izva-
janje prijavljenih projektnih aktivnosti,

– da imajo izdelano pregledno in jasno finančno 
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene la-
stne in druge vire financiranja,
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– da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega znača-
ja in se izvajajo izven rednih šolskih oziroma študijskih 
programov,

– prijavitelji prijavljajo samo projektne aktivnosti, ki 
bodo izvedene v letu 2013,

– da so projekti po presoji strokovne komisije v jav-
nem interesu Občine Litija,

– prijavitelji lahko z vsebinsko istim projektom kan-
didirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 
2013.

4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo 
dodeljenih sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 
5.000 EUR. Občina Litija bo posamezen projekt sofi-
nancirala največ do 80 % vseh predvidenih stroškov. 
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti 
porabljena v letu 2013 za namene, za katere so bila 
dodeljena.

6. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih 
prijav: za vrednotenje prispelih prijav za sofinanciranje 
projektnih aktivnosti bodo upoštevana naslednja merila: 
a) strokovna utemeljenost projekta, b) predviden obseg 
(vsebinski in časovni) projekta, c) izvedba projekta, d) 
finančna konstrukcija projekta, e) dostopnost projekta 
ter f) delovanje društva v javnem interesu.

Iz tega razpisa bo financiranih do največ 10 progra-
mov, ki bodo v postopku vrednotenja dosegli največje 
število točk. Kolikor bo posamezen projekt pri vrednote-
nju dosegel manj kot 40 % vseh možnih točk, bo izločen 
iz nadaljnje obravnave in iz tega razpisa ne bo mogel 
biti sofinanciran. Merila za ocenjevanje in vrednotenje 
prijav so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni 
dokumentaciji.

7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija bo na voljo po objavi tega razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije. Zainteresirani kandidati 
jo pridobijo na spletnih straneh Občine Litija http://www.
litija.si/.

8. Posredovanje potrebne dokumentacije: izpol-
njena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki 
in prilogami, ter s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije 
naročnika (Občine Litija).

9. Rok za oddajo prijav in način oddaje: zadnji rok 
za zbiranje prijav je četrtek, 14. 2. 2013, do 12. ure. 
Prijave so lahko oddane osebno v sobi št. 44 – tajništvo 
Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum 
poštnega žiga: do vključno 14. 2. 2013), na naslov Ob-

čina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Prijave je po-
trebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, 
z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanci-
ranje projektov za mlade 2013«. Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti naveden polni naziv in naslov prijavitelja. 
Prijave, ki bodo prispele po izteku prijavnega roka, se ne 
bodo odpirale in bodo zaprte vrnjene naslovniku.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma 

zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, 
ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

10. Odpiranje prispelih prijav: odpiranje prispelih 
prijav na javni razpis bo izvedla pristojna komisija v to-
rek, dne 19. 2. 2012 ob 11. uri. Odpiranje prijav ne bo 
javno.

Po pregledu prijav bo komisija v roku 8 dni prijavi-
telje z nepopolnimi prijavami pisno pozvala k dopolnitvi 
v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Prijave, ki 
ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom 
zavržene kot nepopolne.

11. Postopek dodelitve sredstev in način obvešča-
nja o izidu razpisa: komisija bo pripravila predlog o iz-
biri upravičencev in deležu sredstev za sofinanciranje 
posameznega projekta. Na podlagi predloga komisije 
o izbiri upravičencev bo pooblaščena oseba sofinan-
cerja sprejela sklep o izbiri, na podlagi katerega bo 
pristojni organ financerja vsakemu prijavitelju izdal od-
ločbo, v kateri se bo določilo upravičenost do pridobi-
tve finančnih sredstev in njihov obseg glede na izbrani 
projekt. Ko bo odločba iz prejšnjega odstavka postala 
izvršljiva, se bo z upravičencem sklenila pogodba o so-
financiranju izbranega projekta v mladinskem sektorju. 
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti 
porabljena v letu 2013 za namene, za katere so bila 
dodeljena.

12. Pritožbeni postopek: prijavitelji bodo imeli na iz-
dano odločbo možnost upravnega spora, katerega pred-
met ne morejo biti v razpisu postavljeni pogoji in merila 
za ocenjevanje in vrednotenje prijav. V upravnem sporu 
odpravljena ali razveljavljena odločba ne vpliva na že 
sklenjene pogodbe z drugimi upravičenci.

13. Kontaktna oseba za dodatne informacije Občine 
Litija: Karmen Merela, tel. 01/896-34-38 in e-pošta kar-
men.merela@litija.si ali obcina.litija@litija.si.

Občina Litija
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 Ob-1020/13

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, 
Prešernova cesta 32, 4260 Bled, ki jo zastopa v.d. 
direktorice Rožica Slavica Ferjančič (v nadaljevanju: 
organizator javne dražbe), v skladu 33. členom v zvezi 
z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) objavlja

3. javno dražbo
za prodajo premičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Višja 
strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Prešerno-
va cesta 32, 4260 Bled.

Postopek javne dražbe premičnin vodi Komisija 
Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, ime-
novana s Sklepom št. 005/2013, z dne 3. 1. 2013.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po me-
todi javne dražbe.

3. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je inventar oziroma osnovna 

sredstva Šolskega hotela Astoria Bled, Prešernova 44, 
4260 Bled – učni center Višje strokovne šole za gostin-
stvo in turizem Bled, po seznamu inventarja oziroma 
osnovnih sredstev z inventarnimi številkami, ki je sestav-
ni del in priloga te objave javne dražbe.

Izklicna cena posameznih premičnin izhaja iz se-
znama inventarja z inventarnimi številkami, ki je sestavni 
del in priloga te objave javne dražbe. Ponudnik lahko 
dviguje izklicno ceno za naslednje vrednosti:

od 1,00 EUR do 50,00 EUR za 5,00 EUR

od 51,00 EUR do 100,00 EUR za 10,00 EUR
od 101,00 EUR do 200,00 EUR za 20,00 EUR
od 201,00 EUR do 400,00 EUR za 30,00 EUR
od 401,00 EUR do 5.000,00 EUR za 50,00 EUR

Prodaja bo potekala po načelu »videno – kuplje-
no«. Organizator javne dražbe ne odgovarja za kvaliteto 
prodajanega inventarja, zato poznejših reklamacij ne bo 
upošteval.

4. Datum javne dražbe in ogleda nepremičnin
Javna dražba bo v ponedeljek, dne 28. 1. 2013, 

s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Šolskega hotela Astoria 
Bled, na naslovu Prešernova 44, 4260 Bled.

Ogled premičnin bo možen v četrtek, dne 24. 1. 
2013, od 9. ure do 11. ure, na naslovu Prešerno-
va 44, 4260 Bled. Za informacije v zvezi z ogledom 
ali v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite 
na Vidic Markota, tel. 051/313-363, e-pošta marko.vi-
dic@vgs-bled.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne 
dražbe, prijavo udeležbe ter sama objava javne draž-
be s prilogo bo objavljena na internetni strani, www.
vgs-bled.si.

5. Plačilni pogoji: kupnino za predmetno premični-
no je potrebno plačati v gotovini takoj po končani dražbi 
posameznega predmeta prodaje. Kupcu se za plačani 
znesek takoj izda blagajniški prejemek.

6. Opozorilo: organizator javne dražbe ali poobla-
ščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do skleni-

tve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri 
čemer se dražiteljem povrne nastale stroške.

7. Pogoji in pravila javne dražbe
Dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komi-

siji na vpogled predložiti:
– izpisek iz poslovnega registra za pravne osebe in 

samostojne podjetnike (ne starejši od 10 dni) oziroma 
identifikacijski dokument (potni list ali osebna izkaznica) 
za fizične osebe;

– pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, kolikor 
pravno ali fizično osebo zastopa pooblaščenec;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (velja za 
pravne osebe in s.p.);

– izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden ali 
začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, 
likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posle-
dica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali 
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postop-
kom, skladno s pravili države v kateri ima sedež (velja 
za pravne osebe in s.p.);

– izjavo ponudnika, član poslovodstva ali nadzor-
nega organa ali zastopnika ponudnika, kot ga določa 
ZFPPIPP, v dveh letih pred iztekom roka za oddajo 
ponudb ni bil družbenik z lastniškim deležem, večjim od 
25 % ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 % ali 
član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik 
sub jekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali 
postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega pre-
nehanja (velja za pravne osebe in s.p.);

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, 
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz 
postopka.

Ponudnik poda svojo višjo ponudbo na sledeč na-
čin:

– ko voditelj javne dražbe omeni višjo ponudbo od 
tedaj dosežene, ponudnik dvigne številko, ki jo dobi pred 
začetkom javne dražbe. Kolikor znesek dvigne več po-
nudnikov ima prednost tisti, ki številko dvigne prvi. Ko-
likor ni mogoče ugotoviti zaradi istočasnega dviga več 
številk, ima prednost ponudnik z nižjo številko;

– na dražbi uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo 
ceno, v primeru enakih ponudb pa ponudnik z najnižjo 
številko;

– dražba za posamezno nepremičnino je končana, 
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo;

– ponudnik je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
podana višja ponudba. V primeru, da je ponudnik samo 
eden, je predmet prodaje prodan za izklicno ceno, če 
sta ponudnika dva ali več in nihče ne zviša izklicne 
cene, je predmet prodaje prodan ponudniku z nižjo 
številko.

Višja strokovna šola za gostinstvo  
in turizem Bled

Št. 003/13 Ob-1052/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in 
javno upravo, Župančičeva 3, Ljub ljana, skladno z do-
ločbami Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju 

Javne dražbe
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in št. 42/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, 
Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
a) Parc. št. *131/0, k.o. 2434-Voglje, v izmeri 626 m2, 

na kateri stoji stavba št. 26, z naslovom Dol pri Vogljah 19, 
Sežana, ki v naravi predstavlja opuščeni objekt na mej-
nem prehodu Repentabor. Na nepremičnini ima predku-
pno pravico Občina Sežana.

b) Stanovanje št. 23, v izmeri 23,68 m2, v pritličju 
stavbe in s samostojnim vhodom, na naslovu Podvozna 
cesta 2, Lucija, Portorož, št. stavbe 3580, št. dela stav-
be 3, k.o. (2631) Portorož (ID 5813349), stoječe na par-
celi št. 1872/1, k.o. (2631) Portorož (ID 1672884).

c) Parc. št. 3684, k.o. 2616-Podpeč, v izmeri 169 m2, 
ki v naravi predstavlja stavbišče z objektom. Na nepre-
mičnini ima predkupno pravico Občina Koper.

Izklicna cena za nepremičnino pod a): 
82.000,00 EUR.

Izklicna cena za nepremičnino pod b): 
46.240,00 EUR.

Izklicna cena za nepremičnino pod c): 
36.000,00 EUR.

Navedene cene ne vključujejo 2 % davka na promet 
nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu davčnemu 
organu.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Po-
godba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru naju-
godnejšega ponudnika in pri nepremičnini pod točko 2a) 
in 2c) izdaji potrdila občine, da ne uveljavlja predkupne 
pravice.

4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za 
vse tri nepremičnine je 1.000,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača 
v 30-ih dneh po sklenitvi pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena 
sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe bodo potekale na Ministrstvu za pravo-

sodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub ljana, 
v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 12. 2. 2013, 
s pričetkom:

– ob 10. uri za nepremičnino pod točko 2a),
– ob 11. uri za nepremičnino pod točko 2b) in
– ob 12. uri za nepremičnino pod točko 2c).
7. Višina varščine
a) Varščina za nepremičnino s parc. št.*131/0, 

k.o. 2434 Voglje, znaša 8.200,00 EUR in se pla-
ča na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 
20303-7220013-75601013, z navedbo namena nakazi-
la: javna dražba–Repentabor.

b) Varščina za stanovanje št. 23, ki se nahaja v stav-
bi št. 3580, št. dela stavbe 3, k.o. (2631) Portorož znaša 
4.624,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, 
sklic na številko 18 20303-7200013-75491013, z navedbo 
namena nakazila: javna dražba – stanovanje Podvozna.

c) Varščina za nepremičnino s parc. 
št. 3684, k.o. 2616-Podpeč, znaša 3.600,00 EUR in 
se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 
20303-7220013-93901013, z navedbo namena nakazila: 
javna dražba–Podpeč.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela 
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 
30 dni po opravljeni javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, se varščina zadrži.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
metov javne dražbe

Za dodatne informacije v zvezi s predmetoma jav-
ne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, 
tel. 01/478-86-24, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si ali 
Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, tel. 01/478-16-67, 
e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Ogled predmetov 
javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.

Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne 
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe, bodo objavlje-
ne na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno 
upravo: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/po-
drocje_javne_uprave/investicije_in_nepremicnine/sek-
tor_za_stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvar-
nim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/.

9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali poobla-
ščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do skleni-
tve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri 
čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške prevzema 
dokumentacije.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
in Republike Hrvaške lahko postanejo lastniki nepre-
mičnin.

– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili 
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapeča-
teni pisemski ovojnici na vložišče Ministrstva za pravo-
sodje in javno upravo, Direktorat za investicije in nepre-
mičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub ljana, najkasneje 
do 16. ure dne 11. 2. 2013.

– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora 
vsebovati naslednja dokazila:

– 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 dražitelj ne more pridobiti pa lastno izjavo over-
jeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno od-
govornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).

– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institu-
cije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor 
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo over-
jeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno od-
govornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega TRR).

– Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dra-
žitelj ni zastopnik.

– Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, 
ki jo dražijo.

– Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali oseb-
no izkaznico).

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, 
izločeni iz postopka.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, 
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
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Št. 30 Ob-5342/12

Svet Centra za socialno delo Velenje na podlagi skle-
pa 10. seje z dne 13. 12. 2012, v skladu z določili Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 
8/96, 18/98 – Odl. US 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB2, 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre 
in 62/10 – ZUPJS) ter 26. člena Statuta Centra za social-
no delo Velenje razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
 Velenje.

Skladno s Statutom Centra za socialno delo Velenje 
mora kandidat/ka poleg splošnih, z zakonom določenih 
pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene v 56. 
in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu (socialne, psi-
hološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, 
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer 
delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializaci-
jo) in pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobraz-
bo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (socialne, psi-
hološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, 
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer 
delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializa-
cijo), dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet 
let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje ozi-
roma ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim di-
rektorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen 
čas trajanja mandata. Rok za prijavo je 8 dni po objavi 
razpisa.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj ter vizijo razvoja zavoda, naj kandidati 
pošljejo v zaprti ovojnici z opombo »Ne odpiraj – Prijava 
na razpis« na naslov: Center za socialno delo Velenje, 
Prešernova cesta 10, 3320 Velenje. Nepopolne vloge 
bodo takoj izločene.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Svet Centra za socialno delo Velenje

 Ob-5346/12

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 in 45/08), Notarska zbornica Slovenije 
na predlog notarke Frančiške Persee Cetin razpisuje:

– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri 
notarki Frančiški Persei Cetin iz Velenja.

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 
2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-

vanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 110-1/2013 Ob-5347/12

Svet Centra za socialno delo Nova Gorica, Delpino-
va 18 b, Nova Gorica, na podlagi sklepa 6. seje Sveta 
Centra za socialno delo Nova Gorica, z dne 7. 11. 2012, 
razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Nova Gorica.

Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. čle-
na Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 451/94 
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I-34/98, 
36/00 – ZPD- ZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 –
ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 
– ZUTPG in 73/08 – ZUTPG) in 31. in 32. člena Statuta 
Centra za socialno delo Nova Gorica, lahko imenovan-a 
kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu,

– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 

varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstve-

nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja

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 socialnovarstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Zaželjeno je, da kandidati vlogi priložijo program 
dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo.

Od kandidatov se pričakuje, da Svetu zavoda pred-
stavijo program dela oziroma vizijo dela Centra za soci-
alno delo Nova Gorica.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 

o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti 
na naslov: Center za socialno delo Nova Gorica, Del-
pinova 18b, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Prijava za 
razpis za direktorja – Ne odpiraj«.

Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri 

v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Nova Gorica

Razpisi delovnih mest
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Št. 1/2012 Ob-1007/13

Znanstveni svet Znanstveno-raziskovalnega sredi-
šča Univerze na Primorskem (UP ZRS) v skladu s 83. in 
85. členom Statuta UP ter skladno s 14. členom Pravil 
UP ZRS, objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja UP ZRS.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
– ima doktorat znanosti,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje raz-

iskovalnega dela,
– ima objavljena znanstvena dela v zadnjih petih 

letih,
– aktivno obvlada slovenski in dva tuja jezika 

s prednostjo znanja italijanskega jezika in
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon, ki 

ureja raziskovalno dejavnost.
Direktorja imenuje rektor univerze na predlog Znan-

stvenega sveta UP ZRS. Kandidati za direktorja UP 
ZRS se predstavijo na Zboru raziskovalcev UP ZRS, ki 
poda svoje mnenje o kandidatih na tajnem glasovanju. 
Znanstveni svet UP ZRS izvoli direktorja UP ZRS izmed 
kandidatov, ki pridobijo pozitivno mnenje na Zboru razi-
skovalcev UP ZRS. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno 
delovno razmerje za določen čas – za 5-letni mandat.

Pisno prijavo s prilogami je potrebno poslati 
po pošti kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z označbo: »Javni razpis za imenovanje direktorja UP 
ZRS« na naslov: Univerza na Primorskem, Znanstve-
no-raziskovalno središče, Garibaldijeva ulica 1, 6000 
Koper, in sicer v roku 15 dni od dne objave.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska 
oblika, poslana na elektronski naslov: Kristjan.Hrva-
tin@zrs.upr.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena 
z elektronskim podpisom.

Prijavi morajo biti priložene naslednje priloge:
– dokazilo o opravljenem doktoratu,
– dokazila o znanju tujih jezikov,
– življenjepis,
– bibliografija (s poudarkom na zadnjih petih letih),
– program dela in razvoja zavoda (UP ZRS) za 

mandatno obdobje.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 90 dni od 

dneva objave razpisa.
Oseba pristojna za posredovanje informacij v zvezi 

z javnim razpisom je Kristjan Hrvatin, kadrovska služba 
UP ZRS, tel. 05/663-77-84; Kristjan.Hrvatin@zrs.upr.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Znanstveni svet Znanstveno-raziskovalnega 
središča Univerze na Primorskem

Št. 1/2013 Ob-1050/13

Svet Vrtca Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dravo-
grad, v skladu s sprejetim sklepom 9. redne seje Sveta 
Vrtca Dravograd, z dne 7. 1. 2013, na podlagi 34. in 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 
in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF), razpisuje prosto 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ice Vrtca Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dra-
vograd, izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF), in 
sicer:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor in

– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pri-
dobi v enem letu po začetku mandata.

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let (zapo-
slitev za določen čas, to je za čas trajanja mandata, če 
bo imenovan zunanji kandidat).

Pisno izjavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev o:

– izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu,

– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga 
izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,

– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče,

– pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču 
zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za ka-
znivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,

kot tudi
– program vodenja vrtca in
– kratek življenjepis,
pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na 

naslov: Svet Vrtca Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dra-
vograd s pripisom »Za razpis ravnatelja/ico«.

Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet Vrtca Dravograd

Št. 110-885/2012 Ob-1058/13

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 pre-
čiščeno besedilo, 91/09 in 33/11):

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Delov-
nem in socialnem sodišču v Ljub ljani.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogo-
je za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene 
v 10. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– 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.
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Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v ob -
liki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni uni-
verzitetni 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 Mi-
nistrstvo za pravosodje in javno upravo.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje in javno upra-
vo 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, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po 
objavi.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
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Št. 900-19/2012 Ob-1001/13

Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 
– ZFO-1A, 70/08,108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljeva-
nju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 112/09, 1/12 in 98/12), Splošnih pogojev poslova-
nja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.
ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni 
pogoji poslovanja), Sheme državnih pomoči »Spodbude 
Eko sklada j.s.«, št. priglasitve BE01-5854067-2011/I, ter 
programa Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in 
finančnega načrta Eko sklada za leto 2013 in potrjenega 
skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 
in 57/11) s strani Vlade Republike Slovenije dne 18. 12. 
2012, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nada-
ljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv 21SUB-EVPO13
nepovratne finančne pomoči pravnim osebam  

za baterijska električna vozila
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in 
zasebnikom za nove naložbe nakupa:

– novih (serijsko pro izvedenih) baterijskih električ-
nih vozil;

– novih (serijsko pro izvedenih) priključnih (plug-in) 
hibridnih vozil (z motorjem z notranjim zgorevanjem in 
z baterijo).

Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finanč-
ne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom 
in zasebnikom za nove naložbe:

– predelave obstoječih vozil, predelanih na način, 
da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje 
nadomeščen z elektro pogonskim agregatom;

– prvega nakupa na zgoraj navedeni način prede-
lanih vozil.

Vloga mora biti vložena pred nakupom nove-
ga, pred predelavo oziroma pred prvim nakupom prede-
lanega vozila.

2. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Predmet nepovratne finančne pomoči so lahko vo-

zila, ki bodo registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnju-
jejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej:

– nova električna vozila, brez emisij CO2 na izpustu, 
kategorije M1;

– nova električna vozila, brez emisij CO2 na izpustu, 
kategorije L7e;

– nova električna vozila, brez emisij CO2 na izpustu, 
kategorije L6e;

– nova električna vozila, brez emisij CO2 na izpustu, 
kategorije N1;

– nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z motor-
jem z notranjim zgorevanjem in z baterijami, ki se polnijo 
iz omrežja), kategorije M1;

– vozila, kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana 
v električna, tako, da bo serijsko vgrajeni motor na no-
tranje izgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom 
na elektriko.

Kratek opis kategorij:
– M1: vozila za prevoz potnikov z največ osmimi 

sedeži poleg vozniškega sedeža;
– L7e: štirikolesa z maso neobremenjenega vozila, 

ki ne presega 400 kg;
– N1: vozila za prevoz blaga z največjo maso do 

vključno 3,5 tone;
– L6e: lahka štirikolesa z maso neobremenjenega 

vozila, manjšo od 350 kg.
Kategorije M1, L7e, L6e in N1 so natančno določe-

ne s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odo-
britvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/20, 78/09 in 
106/10) ter Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in triko-
lesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 
75/05, 82/07, 96/09 in 106/10).

Ob oddaji vloge vozilo, ki bo predmet pomoči, še ne 
sme biti kupljeno oziroma predelano. To pomeni, da pred 
oddajo vloge ne sme biti sklenjen noben zavezujoč do-
govor o začetku naložbe (podpis pogodbe o finančnem 
zakupu, datum opravljene storitve, plačan predujem za 
nakup ali predelavo vozila ipd.).

Nepovratna finančna pomoč je lahko dodeljena 
samo za nove naložbe. Nova naložba je nakup vozila 
ali predelava obstoječega vozila, za katero je dobavitelj 
ali predelovalec vozila (izvajalec naložbe) prosilcu po-
moči (v nadaljevanju: vlagatelju), izdal ustrezen predra-
čun za nakup novega vozila, za prvi nakup predelanega 
vozila ali za predelavo vozila, ki je predmet nepovratne 
finančne pomoči, kar bo izvedeno po oddaji vloge za 
pridobitev nepovratne finančne pomoči po tem javnem 
pozivu.

Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli in iz-
plača samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe 
prvi lastnik/zakupnik novega ali predelanega vozila, ki 
je predmet pomoči na podlagi:

– plačanega računa, ki se navezuje na ob vlo-
gi predložene dokumente;

– sklenjene pogodbe o finančnem zakupu (leasin-
gu);

– preverjene skladnosti vozila s predpisi (homolo-
gacija in registracija).

Nepovratna finančna pomoč bo lahko dodeljena 
tudi za vozilo, kupljeno, zakupljeno ali predelano v tu-
jini, pod pogojem, da bo vlagatelj prvi lastnik oziroma 
zakupnik novega vozila ali prvi lastnik oziroma zakupnik 
vozila po predelavi in da bo prva registracija novega 
ali predelanega vozila opravljena v Republiki Slove-
niji. Tranzitna registracija ne šteje za prvo registracijo 
po pro izvodnji novega ali predelavi obstoječega vozila. 
Stroški, ki nastanejo zaradi uvoza, niso predmet pomoči.

Pri pogodbi o finančnem zakupu mora iz pogodbe 
izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti 
vlagatelj kot zakupnik in prejemnik pomoči postane la-
stnik vozila, oziroma je upravičen do prenosa lastninske 
pravice na vozilu. Vozila, pridobljena z operativnim za-
kupom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena 
do dodelitve pomoči.

Vlagatelj je za nakup ali predelavo vozila, ki je 
lahko predmet pomoči, upravičen pridobiti nepovra-
tno finančno pomoč in hkrati tudi kredit Eko sklada, 
vendar le v primeru, ko maloprodajna cena vozila ozi-
roma predelave ne presega 50.000 € (z DDV). V nobe-
nem primeru pa višina nepovratne finančne pomoči in 

Druge objave
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kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov 
nakupa vozila.

Vozilo mora najmanj tri leta po izdaji odločbe o do-
delitvi pomoči ostati v lasti prejemnika pomoči. Če se 
ugotovi, da je prejemnik pomoči vozilo odtujil prej kot 
v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi in v naslednjih desetih letih 
od dneva kršitve ne more zaprositi za državno pomoč. 
Dopustna je odpoved finančnega zakupa zaradi odkupa 
vozila s strani prejemnika nepovratne finančne pomoči. 
Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dne 
ponovne prijave v promet se ne všteva v triletno obdo-
bje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves 
čas lastnik oziroma, v primeru finančnega zakupa, prvi 
zakupnik vozila.

Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za nepovratno 
finančno pomoč za nakup več vozil in/ali za predelavo 
več vozil.

Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne fi-
nančne pomoči za naložbo, s katero bo, skladno z vse-
mi zgoraj navedenimi določili, izveden nakup, finančni 
zakup ali predelava ustreznega vozila. Vlagatelj, ki kan-
didira na javnem pozivu, pridobi pravico do nepovratne 
finančne pomoči po javnem pozivu ob upoštevanju vi-
šine razpisanih sredstev, omejitev in višine pomoči po 
javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja 
popolne vloge na Eko sklad.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 
pomoči je pravočasna in popolna vloga. Za popolno 
vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, in pri-
padajočih prilog, kot to določa javni poziv. Iz dokumenta-
cije posamezne vloge mora biti razvidno, da je naložba 
izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva.

Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vlo-
ge za dodelitev nepovratne finančne pomoči z ogledi, 
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti 
namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost 
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega 
poziva in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepo-
vedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugoto-
vljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov 
in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne pomoči je prejemnik pravice do pomoči dolžan 
Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi.

3. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-

ša 300.000,00 EUR.
4. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 

pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo:
– Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
– javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, 

ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesio-
narji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;

– gospodarske družbe in druge pravne osebe s se-
dežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic 
v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;

– podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Re-
publiki Sloveniji;

– samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične 
osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, 
s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju: zasebniki).

5. Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči
Nepovratna finančna pomoč za nakup novih elek-

tričnih vozil ali predelavo obstoječih vozil na električni 

pogon, ki se dodeljujejo s tem pozivom, se šteje kot 
državna pomoč podjetju, prejemniku pomoči.

Do pomoči so upravičena podjetja v vseh gospodar-
skih panogah, razen iz:

– dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, kakor 
jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1);

– dejavnosti v sektorju premogovništva.
Državno pomoč je podjetju mogoče dodeliti samo, 

če je vlagatelj zanjo vložil vlogo pred začetkom izvaja-
nja naložbe.

Pri dodelitvi pomoči, ki se upoštevajo kot državna 
pomoč, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih 
stroškov v okviru posamezne naložbe, ne glede na to, iz 
katerih javnih sredstev (sredstva občinskih proračunov, 
državnega proračuna ali virov EU) je pomoč dodeljena, 
in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali indivi-
dualnih pomoči hkrati. Pomoči za ta namen ni mogoče 
kumulirati z nobeno drugo pomočjo v okviru kakršnekoli 
lokalne, regionalne in nacionalne sheme ali sheme Sku-
pnosti, ob upoštevanju istih upravičenih stroškov, ki se 
deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila s tako kumulacijo 
presežena dovoljena višina dodeljene državne pomoči, 
kot jo določa 19. člen Uredbe komisije ES št. 800/2008.

Vlagatelj mora pred dodelitvijo pomoči priložiti pisno 
izjavo o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste 
upravičene stroške.

V primeru, da je upravičeno podjetje že prejelo 
sredstva v zvezi s tveganim kapitalom, ter v prvih treh 
letih po prvi naložbi v okviru ukrepa tveganega kapitala 
zaprosi za pomoč v okviru uporabe splošnih skupinskih 
izjem, se najvišji pragovi pomoči ali najvišji zneski pomo-
či zmanjšajo za 20 %, in zmanjšanje ne sme presegati 
skupnega zneska, prejetega na podlagi ukrepa tvega-
nega kapitala.

Pomoč sklada ni dovoljena:
– za upravičence, ki so v postopku vračanja neu-

pravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe 
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– za podjetja v težavah (stečajni postopek ali po-
stopek prisilne poravnave), v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) in 
Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07). 
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od 
registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu 
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnju-
jejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo 
finančno poslovanje podjetij.

Državno pomoč velikemu podjetju je mogoče do-
deliti samo, če je poleg tega vlagatelj analiziral možnost 
izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo in brez nje. 
Analiza prosilca mora potrditi, da bo upravičenec zaradi 
prejete državne pomoči izpolnil enega od naslednjih 
meril:

– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali ak-
tivnosti, ki jih bo izvajal ali

– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki 
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki ali

– skrajšal dejanski čas, ki ga bo vlagatelj porabil za 
dokončanje projekta ali

– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali 
aktivnosti, ki jih bo izvajal.

Velikost podjetja se ugotavlja v skladu z Uredbo Ko-
misije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razgla-
sitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom 
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z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah, Priloga I), in sicer:

– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih 
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 10 milijonov EUR;

– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi za-
dnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj 
kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 mili-
jonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 
milijonov EUR;

– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih 
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več kot 250 
zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR 
in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. 
Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za kon-
solidacijo.

6. Višina pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči znaša največ:
– 5.000 EUR za novo električno vozilo, kategorije 

M1, brez emisij CO2 na izpustu;
– 4.000 EUR za obstoječe vozilo, kategorije 

M1, predelano na električni pogon;
– 4.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno 

vozilo (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z bateri-
jo), kategorije M1;

– 3.000 EUR za novo električno vozilo, kategorije 
N1, brez emisij CO2 na izpustu;

– 3.000 EUR za novo električno vozilo, kategorije 
L7e, brez emisij CO2 na izpustu;

– 2.000 EUR za obstoječe vozilo, kategorije N1 ali 
L7e, predelano na električni pogon;

– 2.000 EUR za novo električno vozilo, kategorije 
L6e, brez emisij CO2 na izpustu;

– 1.000 EUR za obstoječe vozilo, kategorije 
L6e, predelano na električni pogon.

Višine nepovratnih finančnih pomoči so omejene 
z določbami Sheme državnih pomoči »Spodbude Eko 
sklada j.s.«, št. priglasitve BE01-5854067-2011/I, na 
podlagi Uredbe komisije ES št. 800/2008.

7. Pridobitev dokumentacije za prijavo in vsebina 
vloge

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki 
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, 
ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna ti-
skanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem po-
zivu so na voljo po tel. 01/241-48-75, vsak dan med 
9. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo 
z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj nave-
deni telefonski številki, s pisnim zahtevkom, poslanim 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si ali po fa-
ksu št. 01/241-48-60, do zaključka poziva.

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati v celoti izpol-
njen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi 
ter vsa obvezna naslednja dokazila in priloge:

– v primeru nakupa vozila, kopijo veljavnega pred-
računa za nakup vozila, ki je predmet vloge ali v pri-
meru predelave vozila, kopijo veljavnega predračuna 
za predelavo (nakup sestavnih delov in storitev predela-
ve in homologacije) vozila, ki je predmet vloge;

– v primeru nakupa vozila, podatke pro izvajalca 
o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih je jasno raz-
viden tip vozila ali v primeru predelave vozila, podat-
ke predelovalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih 
je jasno razviden tip vozila pred predelavo ter tip vozila 
po predelavi;

– izjavo, da bo vozilo ostalo v lasti oziroma bo pred-
met finančnega zakupa prejemnika najmanj tri leta po 
prejemu pomoči;

– izjavo o statusu podjetja in v primeru velikega 
podjetja tudi analizo izvedbe naložbe s prejeto državno 
pomočjo in brez;

– kopijo zadnjih računovodskih izkazov vlagatelja, 
oddanih na AJPES, potrjenih s strani odgovornih oseb 
vlagatelja s priloženim potrdilom o oddaji letnega poro-
čila s strani AJPES-a ali pooblastilom za pridobitev teh 
podatkov;

– izjavo o višini oziroma intenzivnosti prejete dr-
žavne pomoči;

– izjavo vlagatelja, da nima neporavnanih dolgov 
zaradi nezdružljivih pomoči;

– izjavo o prejemu sredstev ukrepov tveganega 
kapitala;

– v primeru finančnega zakupa podpisano in po-
trjeno izjavo vlagatelja, da je prvi zakupnik in dejanski 
uporabnik vozila, ki je predmet vloge;

– izjavo, da zoper vlagatelja ni uveden postopek 
stečaja ali prisilne poravnave.

V primeru predelave vozila je dodatno potreb-
no predložiti še:

– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za obstoje-
če vozilo, ki je predmet nepovratne finančne pomoči, 
izdanega na ime vlagatelja (ni potrebno v primeru, ko 
vlagatelj kupi vozilo po predelavi in postane prvi la-
stnik predelanega vozila);

– čitljivo kopijo potrdila o ustreznosti vozila za vo-
zila, izdelana pred letom 2004, ali potrdila o skladnosti 
homologiranega tipa obstoječega vozila, za vozila, iz-
delana po letu 2004, ki so predmet vloge (ni potrebno 
v primeru, ko vlagatelj kupi vozilo po predelavi in posta-
ne prvi lastnik predelanega vozila).

Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa doka-
zila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.

8. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave 

v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv 
velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem 
listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obraz-
cih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne pomoči vlagatelju se uporablja postopek, dolo-
čen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 
65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne 
določa drugače.

Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive 
vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev 
poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določe-
nem roku 15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpra-
vil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena 
takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj 
pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo 
Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel.

Razpisana sredstva se do objave zaključka javne-
ga poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem 
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za 
pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči je 
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in pri-
loge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad 
bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge 
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o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči 
odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni 
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor 
skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne pomoči ter v skladu z 11. členom splošnih 
pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepo-
vratne finančne pomoči sklenjena pogodba o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne pomoči. En izvod pod-
pisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne 
finančne pomoči moral v 15 dneh vrniti na naslov: Eko 
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana oziroma 
bo moral v primeru napačnih podatkov o prejemniku Eko 
skladu sporočiti pravilne podatke za sklenitev pogodbe. 
Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisane-
ga izvoda pogodbe ali opozorila o napačnih podatkih je 
pogoj za izvršitev odločbe.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne pomoči se taksa skladno z drugim odstav-
kom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 
besedilo) ne plačuje.

10. Izplačilo nepovratne finančne pomoči
Pomoč bo izplačana prejemniku na podlagi sklenje-

ne pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
pomoči, skladno z izdano odločbo o dodelitvi pravice 
do nepovratne finančne pomoči. Izplačilo bo izvedeno 
v roku 30 dni od prejema pravočasno sklenjene pogod-
be o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči 
in po predložitvi vseh dokazil o izvedbi naložbe, za ka-
tero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne 
finančne pomoči, ki vključujejo:

– v primeru nakupa oziroma predelave vozila, ko-
pijo računa/računov, v primeru finančnega zakupa pa 
tudi kopijo pogodbe o finančnem zakupu za vozilo, ki 
je predmet vloge;

– analitično (konto) kartico kupca, iz katere bo raz-
vidno plačilo računa za nakup vozila ali predelave, ki 
je predmet vloge;

– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki 
je predmet nepovratne finančne pomoči, izdanega na 
ime prejemnika pomoči;

– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti homologirane-
ga tipa vozila, ki je predmet vloge.

Izplačilo nepovratne pomoči se izvede v 30 dneh po 
prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe, 
praviloma na bančni račun, naveden v vlogi prejemnika. 
Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob 
upoštevanju pogojev javnega poziva.

Rok za nakup vozila je 12 mesecev od sklenitve 
pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
pomoči, sicer pravica preneha.

Eko sklad,  
Slovenski okoljski javni sklad

Št. 900-19/2012 Ob-1002/13

Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v na-
daljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni 
list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12) in Splošnih pogojev po-
slovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani 
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljeva-
nju: splošni pogoji poslovanja), ter na podlagi programa 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta 

Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
za leto 2013 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe 
o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemal-
cih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) s strani Vlade Re-
publike Slovenije dne 18. 12. 2012, Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv 18SUB-OB13
nepovratne finančne spodbude občanom  

za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije  
in večje energijske učinkovitosti  

stanovanjskih stavb
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije 
in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na 
območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovra-
tne finančne spodbude) za nove naložbe.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec na-
ložbe investitorju, ki financira naložbo in uveljavlja pra-
vico do nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: 
vlagatelj), izdal ustrezen veljaven predračun za izvedbo 
enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki 
bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne 
finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem jav-
nem pozivu:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-
novanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe, 
ki vključuje popis del, opreme in sprejemnikov sončne 
energije. Površina sprejemnika sončne energije (v na-
daljevanju: SSE) se določi skladno s standardom SIST 
EN 12975-2 oziroma SIST EN 12976, in sicer se upo-
števa svetla površina SSE oziroma aperturna površina, 
navedena v merilnem poročilu neodvisne institucije za 
tip SSE, ki je predmet vloge.

Vlagatelj, ki bo udeležen v skupinsko organizira-
ni gradnji (krožki za samogradnjo solarnih sistemov), 
mora predložiti originalno potrdilo organizatorja gradnje, 
izdano na ime vlagatelja, ki mora vključevati popis ma-
teriala, podatek o številu SSE in podatek o svetli (aper-
turni) površini SSE ter spisek članov skupine, v katero 
bo vlagatelj vključen. Organizator krožka za samogra-
dnjo solarnega sistema mora pridobiti potrdilo izvajalca 
svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni 
po celotnem območju Republike Slovenije na področju 
učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije (v 
nadaljevanju: dejavnost ENSVET), ki potrdi strokovno 
ustreznost tehnologije samogradnje in površino SSE, ki 
bodo izdelani v samogradnji.

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne ener-

gije;
– nabavo in vgradnjo hranilnika toplote;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne 

elemente sistema.
B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogreva-

nje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-

deli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca nalož-
be za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in 
sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena 
na centralno ogrevanje, in mora imeti, skladno z zahte-
vami standarda SIST EN 303-5, naslednje toplotno-teh-
nične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči 
mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega 
prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij 
ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3. Za 
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vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom 
(kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, pa 
mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 
14785, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: iz-
koristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 
90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša 
od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa 
manjša od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave 
morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tla-
ku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih 
dimnih plinih.

Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) 
mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino 
najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, 
vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino 
najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.

Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s pe-
leti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim 
prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni 
zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne 
toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika 
ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem 
goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna 
naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno 
z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nasta-
vljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne 
moči), določene po standardu SIST EN 303-5.

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo ene kurilne naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-

ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, tran-

sportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne 
opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih 
armatur ter opreme za priključitev na centralno ogre-
vanje.

C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitar-
ne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske 
stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude za to-
plotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno 
črpalko za ogrevanje prostorov in/ali sanitarne tople 
vode, ki bo vgrajena na podlagi veljavnega predračuna 
izvajalca naložbe, ki vključuje nabavo in vgradnjo toplo-
tne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne 
črpalke, in sicer za:

Vrsta toplotne črpalke Tip toplotne črpalke Grelno število pri določenih pogojih po standardu SIST EN
priprava sanitarne tople 
vode 

zrak/voda 3,2 A15/W15-W45 SIST EN 255-3*
2,7 A15/W10-W55 SIST EN 16147

ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode

voda/voda 5,2 W10/W35 SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode

zemlja/voda 4,4 B0/W35 SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode

zemlja/voda
(direktni uparjalnik) 4,6 E4/W35 SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode 

zrak/voda 3,4 A2/W35 SIST EN 14511

* samo za toplotne črpalke na obstoječem seznamu do dneva objave tega javnega poziva

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo ene toplotne črpalke;
– nabavo in vgradnjo hranilnika toplote ter poveza-

vo s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, 

ustrezno varovalno in krmilno opremo.
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D – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv 
vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogreva-
nja v starejši stanovanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli le v primeru, ko se pri obnovi starejše stanovanjske 
stavbe prvič vgradi sistem centralnega ogrevanja, ki bo 
priključen na sistem daljinskega ogrevanja, ki upora-
blja izključno obnovljiv vir energije. Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stav-
be, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izda-
no pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za 
legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo elementov razvoda ogrevalne-

ga sistema, grelnih teles in termostatskih ventilov;
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
E – vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohi-

štva v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-

deli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe 
za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohi-
štva, tj. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev sta-
rejše stanovanjske stavbe, in vgradnjo energijsko učin-
kovitega lesenega, s toplotno prehodnostjo celotnega 
okna U ≤ 1,2 W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj), skladno 
s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST 
EN ISO 12567-1(2). Okna, balkonska vrata in fiksne za-
steklitve morajo biti vgrajene po načelu tesnjenja v treh 
ravninah, kar opredeljuje RAL smernica za načrtovanje in 
izvedbo montaže zunanjega stavbnega pohištva. Nepo-
vratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stano-
vanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovo-
ljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovo-
ljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 
1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat ozi-

roma fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, 
skladno s smernico RAL montaže;

– nabavo in vgradnjo senčil;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic;
– popravilo in zaključno obdelavo špalet.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nabave 

ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje 
dodatnega novega stavbnega pohištva in povečanja po-
vršine zasteklitev obstoječih oken, balkonskih vrat in 
fiksnih zasteklitev.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvosta-
novanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli 
na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za 
toplotno izolacijo fasade skupaj s coklom, ki mora biti 
izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s to-
plotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK, ali ustrezno debe-
lino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje 
λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K 
mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izola-
cijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne 
prevodnosti (λ). Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad 
so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnič-
no soglasje ETAG 004.

V primeru, da je na obstoječi eno ali dvostano-
vanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izo-
lacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost 
λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede to naložbo z do-
datno toplotno izolacijo v razliki do najmanj 15 cm izola-
cijskega materiala. Predložiti mora fotografije, iz katerih 
bo razvidna debelina že vgrajenega izolacijskega ma-

teriala, in ustrezna dokazila o toplotni prevodnosti tega 
materiala. Nepovratna finančna spodbuda je lahko do-
deljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je 
bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, more-
bitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih 
stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge 
po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega mate-

riala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega 
sistema;

– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali 

ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidro-
izolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih 
polic;

– obdelavo špalet;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neo-

grevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski 
stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za izvedbo 
toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru z najmanj 25 cm izolacijskega materiala s to-
plotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debe-
lino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje 
λ/d ≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,180 
W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje narav-
nih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost 
toplotne prevodnosti (λ). Nepovratna finančna spodbuda 
je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo 
katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 
2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo 
stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materi-

ala, vključno s parno zaporo;
– nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma 

drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavč-

no-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji 
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo 
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;

– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve 
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo 
estriha oziroma druge zaključne obloge.

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za nakup 
in vgradnjo ene od oblik centralnega sistema prezrače-
vanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Naprave za 
centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati me-
ritev po standardu SIST EN 308 izkazovati: vsaj 80 % 
energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zra-
ka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega 
sistema ter specifično rabo električne energije za pogon 
največ 0,45 W/(m3/h). Naprave za lokalno prezračevanje 
morajo dosegati vsaj 65 % energijsko učinkovitost pri 
vračanju toplote odpadnega zraka.

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokal-

no prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka 

z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi 
elementi;
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– nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zra-
ka s toploto zemlje ali vode.

I – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne 
eno ali dvostanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za gradnjo ali nakup nove oziroma celovito pre-
novljene eno ali dvostanovanjske stavbe, za katero je 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere 
energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe 
energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pa-
sivne stavbe »PHPP 7«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. 
Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokaci-
jo gradnje stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske 
razmere mesta Ljub ljana.

Načrtovana gradnja se preverja na podlagi izraču-
na »PHPP 7«, projekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta 
za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštala-
cij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).

Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega po-
hištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vho-
dna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, 
skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziro-
ma SIST EN ISO 12567-1(2). Za okna, fiksne zastekli-
tve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zaste-
klitev. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po 
načelu tesnjenja v treh ravninah skladno s smernicami 
RAL. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohi-
štva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v to-
plotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih 
dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega 
sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadne-
ga zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo 
skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 
izkazovati vsaj: 80 % energijsko učinkovitost vračanja 
toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratoval-
nem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo 
električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h), kar 
mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila 
pro izvajalca naprave.

Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri če-
mer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavlja-
nju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST 
EN 13829: n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a oziroma 
n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a.

Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev 
toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje 
in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno 
gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega 
kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe 
in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 
10 % toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba 
najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih vi-
rov energije.

Za novo naložbo po točki I se šteje nakup eno ali 
dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje ukrepa I, 
s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila pro-
dajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiško-
knjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice 
v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2013.

J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stav-
bi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem ra-
zredu

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za nakup stanovanja v novi ali celovito preno-
vljeni tri- in večstanovanjski stavbi, katere energijska 
učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za 
ogrevanje stavbe (Qh), izračunane po metodi za pasiv-

ne stavbe »PHPP 7«, manjša ali enaka 15 kWh/m2a. 
V primeru večnamenskega objekta se izračun energij-
ske učinkovitosti omeji zgolj na stanovanjski del stavbe. 
Vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo tri- in 
večstanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere 
mesta Ljub ljana.

Načrtovana gradnja se preverja na podlagi izraču-
na »PHPP 7«, projekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta 
za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštala-
cij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).

V tri- in večstanovanjski stavbi je dovoljena le 
vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne 
zasteklitve, balkonska vrata) s trojno zasteklitvijo in 
s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s stan-
dardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 
12567-1(2). Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgraje-
no po načelu tesnjenja v treh ravninah skladno s smer-
nicami RAL. Povprečna toplotna prehodnost neprosoj-
nega dela toplotnega ovoja mora skupaj z upošteva-
nimi toplotnimi mostovi znašati v primeru novogradnje 
U ≤ 0,15 W/m2K, v primeru prenove pa U ≤ 0,20 W/m2K. 
Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in 
toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem 
ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, 
skladno z dokumentacijo za prijavo.

Stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, ki 
so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spod-
bud, morajo imeti vgrajeno eno od oblik centralnega 
sistema prezračevanja prostorov z vračanjem toplote 
odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračeva-
nje morajo skladno z rezultati meritev po standardu 
SIST EN 308 izkazovati vsaj: 80 % energijsko učinkovi-
tost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem 
obratovalnem pretoku centralnega sistema ter speci-
fično rabo električne energije za pogon največ 0,45 
W/(m3/h), kar mora biti razvidno iz ustreznega tehnič-
nega dokazila pro izvajalca naprave.

Obvezen je preizkus zrakotesnosti posameznih 
stanovanj ali preizkus celotne tri- in večstanovanjske 
stavbe ali preizkus delov stavbe, ki so predmet ne-
povratnih finančnih spodbud, pri čemer mora izmer-
jena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih kon-
strukcij skladno s standardom SIST EN 13829 znašati 
n50 ≤ 0,60 h-1.

Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev 
toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje 
in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno 
gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega 
kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe 
in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 
10 % toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba 
najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih vi-
rov energije.

Za novo naložbo po točki J se šteje nakup stanova-
nja, ki izpolnjuje pogoje ukrepa J, s strani prvega kupca 
– fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga 
veljavna listina z zemljiško knjižnim dovolilom prodajalca 
za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 
1. 1. 2013.

2. Višina sredstev
Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 

15.500.000 €.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 

pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična 

oseba, ki je investitor in:
– lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali sta-

novanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bodo izve-
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deni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali solastnik 
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavb-
ne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v 
nadaljevanju: lastnik);

– ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski par-
tner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) 
lastnika z njegovim pisnim dovoljenjem;

– najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanja 
v tri- in večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem 
lastnika.

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa 
nepremičnine iz točke 1.I ali 1.J sodeluje vsaka fizična 
oseba, ki je:

– prvi kupec nizkoenergijske in pasivne stanovanj-
ske stavbe oziroma stanovanja v pasivni tri- in večsta-
novanjski stavbi (v nadaljevanju: kupec);

– ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski par-
tner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji) 
kupca z njegovim pisnim dovoljenjem.

Upravičeni občan oziroma fizična oseba ne sme 
izvajati naložbe kot zasebnik (to je kot samostojni 
podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno 
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za 
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona).

4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo 

pravico do nepovratne finančne spodbude za novo na-
ložbo, s katero bo izveden en ali več zgoraj navedenih 
ukrepov. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne fi-
nančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju vi-
šine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne 
finančne spodbude po javnem pozivu in prednostnega 
vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.

Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezen 
ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem pozi-
vu, že prejel kredit Eko sklada in ima iz naslova tega 
kredita obveznosti do Eko sklada, za ta ukrep ne more 
pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po 
tem javnem pozivu. Ne glede na prejšnji stavek je vla-
gatelj v primeru, da kandidira za nepovratno finančno 
spodbudo po tem ali drugem javnem pozivu za katero-
koli naložbo ali več različnih naložb v isti stanovanjski 
stavbi, in če priznani stroški teh naložb znašajo več kot 
10.000 €, za izvedbo teh upravičen pridobiti tudi kredit 
Eko sklada. Tudi vlagatelj, ki kandidira za gradnjo ali 
nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, 
ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, je upravičen 
pridobiti tudi kredit Eko sklada. V nobenem primeru pa 
višina nepovratne finančne spodbude in kredita sku-
paj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane 
naložbe.

Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma 
opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to 
usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme 
oziroma stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in 
večstanovanjski stavbi, ki so bili predmet nepovratne 
finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma od-
straniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne 
spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne do-
deljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo 
prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.

Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega pozi-
va in bo izveden na določeni nepremičnini, je možno 
dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za 
katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih 
soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica do nepovra-
tne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvesti-
torju sorazmerno deležu njegove udeležbe pri finan-

ciranju naložbe. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira 
tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega 
javnega poziva. Vlagatelj mora skladno s Pravilnikom 
o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obno-
vljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 
58/12) za izvedbo posameznega ukrepa po tem jav-
nem pozivu prispevati lastna sredstva v višini najmanj 
25 % upravičenih stroškov naložbe, ki ne vsebujejo 
javnih sredstev.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. 
Vloga mora biti oddana pred pričetkom izvedbe na-
ložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Za popolno 
vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je 
sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih 
prilog, kot to določa javni poziv oziroma dokumentacija 
za prijavo. Iz dokumentacije posamezne vloge mora 
biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno s pogoji 
in kriteriji javnega poziva in da je vloga pripravljena 
skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge 
za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, 
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preve-
riti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost 
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega 
poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi 
odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovlje-
ne nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov 
in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne 
spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

5. Višina nepovratne finančne spodbude
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-

novanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 

priznanih stroškov naložbe in se lahko dodeli za največ 
20 m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno 
stanovanje, vendar ne več kot:

– 150 € na m2 svetle oziroma aperturne površine 
pri sistemih s ploščatimi sprejemniki;

– 200 € na m2 svetle oziroma aperturne površine 
pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki.

Za sisteme s ploščatimi sprejemniki sončne ener-
gije, ki bodo izdelani v samogradnji, nepovratna finanč-
na spodbuda znaša 75 € na m2 svetle oziroma apertur-
ne površine vgrajenih sprejemnikov sončne energije.

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 2.000 €, če gre za kurilno napravo na sekance, 
pelete ali peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom 
(kamin);

– 1.500 €, če gre za kurilno napravo na polena.
C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitar-

ne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske 
stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar za toplotne črpal-
ke za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ne 
več kot:

– 2.500 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali 
zemlja/voda;

– 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim 
številom 3,65 in več;

– 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim 
številom od 3,35 do 3,64.
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Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne 
črpalke za pripravo sanitarne tople vode znaša največ 
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
250 €.

D – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv 
vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogre-
vanja v starejši stanovanjski stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 € 
na posamezno stanovanje.

E – vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohi-
štva v starejši stanovanjski stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 € 
na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, iz-
delanih iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega 
zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stano-
vanje.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvo-
stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € 
na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade eno-
stanovanjske stavbe in za največ 150 m2 toplotne izo-
lacije fasade na posamezno stanovanje pri dvostano-
vanjski stavbi.

G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neo-
grevanemu prostoru starejše eno ali dvostanovanjske 
stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 € 
na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe ali 
stropa proti neogrevanemu prostoru posameznega sta-
novanja.

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 € 
za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema za 
posamezno stanovanje oziroma največ 400 € na vgra-
jeno enoto lokalnega sistema prezračevanja.

I – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne 
eno ali dvostanovanjske stavbe

Nepovratna finančna spodbuda pokriva delež do-
datno investiranih sredstev za izvedbo energijsko učin-
kovitega toplotnega ovoja stavbe, izvedbo ene od oblik 
sistema centralnega prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka in vgradnjo učinkovitega ogrevalne-
ga sistema z generatorjem toplote. Določena je glede 
na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega ma-
teriala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogre-
vano površino stavbe, in sicer za največ

– 150 m2 za samostojno stoječo enostanovanjsko 
hišo in

– 120 m2 za vrstno hišo ali za eno stanovanje 
v dvojčku ali za stanovanje v samostojni hiši z dvema 
stanovanjema, pri čemer mora stavba kot celota izpol-
njevati pogoje ukrepa I javnega poziva.

Najvišja nepovratna finančna spodbuda, 125 € 
na m2 neto ogrevane površine stavbe, se dodeli za 
gradnjo stanovanjskih stavb v energijskem razredu do 
10 kWh/m2a, toplotno zaščitenih z volumskim deležem 
najmanj 75 % naravnih toplotno izolacijskih materialov. 
Za ostale kombinacije razredov energijske učinkovitosti 
in uporabljenih toplotno izolacijskih materialov v toplo-
tnem stavbnem ovoju je višina nepovratne finančne 
spodbude na m2 neto ogrevane površine prikazana 
v tabeli:
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Najvišji znesek na enoto €/m2

Energijska učinkovitost stavbe Qh 
(kWh/m2a)

I. skupina II. skupina III. skupina

≤ 10 125 100 75

≤ 15 105 80 62

≤ 20 85 60 48

≤ 25 60 46 36

Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega 

deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega 
izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni 
kosmiči, pluta, ovčja volna, bombaž ipd.);

– II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega 
deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineral-
nega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) 
in naravnega izvora;

– III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega 
deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetič-
nega in ostalega izvora (npr. penjeni in ekstrudirani 
polistiren ipd.).

Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude 
se dodeli vlagatelju za stavbo, ki izpolnjuje pogoje ukrepa 
I javnega poziva in v katero bo vgrajeno leseno zunanje 
stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 € na m2 vgrajenega 
zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda je 
lahko dodeljena za največ 30 m2 zunanjega lesenega 
stavbnega pohištva (do 1.500 €), pri čemer vhodna in 
garažna vrata niso predmet dodatne spodbude.

J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stav-
bi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem ra-
zredu

Nepovratna finančna spodbuda je namenjena 
spodbujanju energijsko učinkovite tri- in večstanovanj-
ske gradnje ali prenove. Upravičeni osebi delno pokriva 
višje stroške naložbe, ki so posledica gradnje energij-
sko učinkovitega toplotnega ovoja stavbe, izvedbe cen-
tralnega prezračevanja prostorov z vračanjem toplote 
odpadnega zraka in vgradnje energijsko učinkovitega 
ogrevalnega sistema.

Nepovratna finančna spodbuda se upravičeni ose-
bi lahko dodeli za nakup stanovanja v tri- in večstano-
vanjski stavbi, in sicer v višini 250 € na m2 za največ 
80 m2 neto ogrevane površine stanovanja. Nepovratna 
finančna spodbuda v okviru tega javnega poziva je po-
samezni upravičeni osebi lahko dodeljena le za nakup 
enega stanovanja.

6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 

sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki 
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki 
si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim 
obrazcem. Za telefonske informacije o javnem pozivu 
lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-28/61/67/70 
ali 83, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in 
dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi 
naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedenih telefonskih 
številkah in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumen-
tacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, po-
slanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen 
obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter 

vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posa-
mezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo.

7. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva 

objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni 
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ura-
dnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obraz-
cih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, 
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor 
ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive 
vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev 
poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določe-
nem roku 15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpra-
vil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena 
takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj 
pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo 
Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti 
dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg načrtovanih 
del in ukrepov.

Razpisana sredstva se do objave zaključka javne-
ga poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem 
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za 
pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je 
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in pri-
loge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad 
bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge 
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude 
odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni 
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor 
skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepo-
vratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom 
splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice 
do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba 
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. 
En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do 
nepovratne finančne spodbude moral v 15 dneh vrniti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, oziroma bo moral v primeru napačnih podat-
kov o prejemniku Eko skladu sporočiti pravilne podatke 
za sklenitev pogodbe. Pravočasen odziv prejemnika 
s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila 
o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
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nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo), ne plačuje.

9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude 

za ukrepe A do vključno H:
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku iz-

plačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, 
ki vključujejo:

– originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se nahaja 
na obrazcu 18SUB-OB13 V-AH in ki jo za vsak izvedeni 
ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica 
do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik 
pravice do nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi 
prejemniki pravice do nepovratne finančne spodbude 
skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude) in izvajalec posameznega ukrepa;

– izstavljeni račun izvajalca naložbe s popisom del 
in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje 
računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podat-
kov na računu oziroma posameznih verodostojnih doku-
mentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne 
finančne spodbude, ne izhaja drugače);

– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje 
alineje;

– fotografije o izvedeni naložbi; pri ukrepih F in 
G mora biti poleg fotografij stanovanjske stavbe po iz-
vedeni toplotni izolaciji fasade oziroma strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru vsaj ena fotografija posne-
ta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in de-
belina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala 
(posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu); pri 
ukrepu E morajo biti poleg fotografij vsega novo vgraje-
nega – zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva – 
priložene še fotografije, posnete med vgradnjo, tako da 
so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnje-
nje v treh ravninah skladno s smernicami RAL montaže.

Za organizirane skupine samograditeljev solarnih 
sistemov bo nepovratna finančna spodbuda prejemniku 
izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku nalož-
be, ki vključujejo:

– originalno potrdilo organizatorja gradnje o izvedbi 
sistema, ki mora vključevati podatke o številu in površini 
vgrajenih sprejemnikov sončne energije;

– fotografije vgrajenih sprejemnikov sončne energi-
je in hranilnika toplote.

Izplačilo sredstev se izvrši po predložitvi računov 
izvajalcev in ostalih zahtevanih dokumentov za posa-
mezne ukrepe, izvedene v skladu z odločbo o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude. Znesek iz-
plačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju 
pogojev javnega poziva. Izplačilo nepovratnih sredstev 
se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj na-
vedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni 
račun prejemnika.

Rok za zaključek naložbe za ukrepe A do H je 
6 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice 
do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te 
spodbude preneha.

V primeru, da je prejemnik pridobil pravico do nepo-
vratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj 
treh ukrepov v okviru iste stanovanjske stavbe, je rok 
za zaključek naložbe 12 mesecev od sklenitve pogodbe 
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, 
sicer pravica do te spodbude preneha.

Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude 
za ukrep I:

Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku iz-
plačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, 
ki vključujejo:

– originalne izjave o izvedbi naložbe, ki se nahaja 
na obrazcu 18SUB-OB13 V-IJ in ki jo za vsak izvedeni 
ukrep, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, 
podpišeta prejemnik nepovratne finančne spodbude 
(oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude 
skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude) in izvajalec posameznega ukrepa;

– račune za izvedbo ukrepov s popisom izvedenih 
del in materiala za celoten obseg naložbe (datum iz-
daje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz 
podatkov na računu oziroma posameznih verodostoj-
nih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo 
nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače), in 
sicer za:

– izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe:
– za nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega po-

hištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna 
vrata),

– za nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščit 
tal, obodnih zidov in strehe,

– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezrače-
vanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;

– nakup in vgradnjo ogrevalnega sistema z gene-
ratorjem toplote;

– veljavni račun za izvedbo meritev zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih 

alinej;
– fotografije izvedenih ukrepov, in sicer: izvedbe to-

plotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgra-
dnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., 
vse posneto med vgradnjo z merilnim trakom ter rešitve 
toplotnih mostov), vgradnje zunanjega stavbnega pohi-
štva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgra-
dnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zago-
tavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno s smernicami 
RAL), vgrajenega centralnega sistema prezračevanja 
z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, napra-
ve), ogrevalni sistem z generatorjem toplote in vsaj eno 
fotografijo dokončane stavbe;

– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti 
(n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0 h-1 za 
15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a) po standardu SIST EN 13829;

– izjavo o skladnosti izvedenih del in obrato-
valni sposobnosti stavbe, ki se nahaja na obrazcu 
18SUB-OB13 V-IJ in ki jo podpišejo prejemnik nepovra-
tne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki nepo-
vratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude), odgovorni 
nadzornik gradnje in odgovorni vodja projekta.

V primeru nakupa eno ali dvostanovanjske stav-
be, grajene v nizkoenergijski in pasivni tehnologiji, bo 
prejemniku nepovratna finančna spodbuda izplačana 
po predložitvi naslednjih dokazil o zaključku naložbe, 
ki vključujejo:

– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhi-
tekture in strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja 
s popisom vgrajene opreme in naprav z navedenimi 
tehničnimi karakteristikami;

– originalno izjavo o skladnosti izvedenih del in 
obratovalni sposobnosti stavbe, ki se nahaja na obrazcu 
18SUB-OB13 V-IJ in ki jo podpišejo prejemnik nepovra-
tne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki nepo-
vratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude), odgovorni 
nadzornik gradnje in odgovorni vodja projekta;

– fotografije izvedene naložbe, in sicer: izvedbe to-
plotne zaščite vseh elementov toplotnega ovoja stavbe 
(vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho 
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ipd., vse posneto med vgradnjo z merilnim trakom ter 
rešitve toplotnih mostov), vgradnje zunanjega stavbne-
ga pohištva (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni 
vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh 
ravninah skladno s smernicami RAL), vgrajenega cen-
tralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote od-
padnega zraka (razvodi, naprave), generatorja toplote 
in vsaj eno fotografijo dokončane stavbe;

– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti 
(n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0 h-1 za 
15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a) po standardu SIST EN 13829;

– dokazilo o plačilu celotne kupnine in dokazilo 
o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kup-
ca oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne 
spodbude.

Rok za zaključek naložbe za ukrep I je 18 mesecev 
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude 
preneha. Eko sklad si pridržuje pravico, da od preje-
mnika nepovratne finančne spodbude zahteva poročilo 
s termografskimi posnetki toplotnega ovoja stavbe ter 
izpostavljenih notranjih mest tudi po izplačilu navedene 
spodbude.

Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude 
za ukrep J:

Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku iz-
plačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, 
ki vključujejo:

– uporabno dovoljenje za tri- in večstanovanjsko 
stavbo z zapisnikom o opravljenem tehničnem pregle-
du stavbe;

– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitek-
ture in načrt strojnih instalacij ogrevanja in prezračeva-
nja s popisom vgrajene opreme in naprav z navedenimi 
tehničnimi karakteristikami;

– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti po-
sameznega stanovanja ali celotne tri- in večstanovanj-
ske stavbe (n50 ≤ 0,6 h-1) po standardu SIST EN 13829;

– fotografije izvedene naložbe, in sicer: izvedbe to-
plotne zaščite vseh elementov toplotnega ovoja stavbe 
(vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho 
ipd., vse posneto z merilnim trakom ter rešitve toplotnih 
mostov), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (po-
snete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni ma-
teriali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno 
s smernicami RAL), vgrajenega centralnega sistema 
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka 
(razvodi, naprave), generatorja toplote oziroma hladu in 
več fotografij dokončane stavbe;

– dokazilo o plačilu celotne kupnine in dokazilo 
o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kup-
ca oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne 
spodbude.

Dokumentacijo o zaključku naložbe lahko predloži 
tudi prodajalec posameznega stanovanja. Kolikor je za 
nakup stanovanja v isti tri- in večstanovanjski stavbi 
odobrena nepovratna finančna spodbuda več prejemni-
kom, zadošča predložitev enega izvoda projektne in 
ostale zahtevane dokumentacije.

Rok za zaključek naložbe za ukrep J je 24 mesecev 
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude 
preneha.

Izplačilo sredstev za ukrepa I in J se izvrši po predlo-
žitvi zgoraj navedene dokumentacije o zaključku nalož-
be, ki vključuje preveritev obsega in skladnosti izvede-
ne naložbe s predloženo projektno dokumentacijo in 
z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 

spodbude. Izplačilo nepovratne finančne spodbude se 
izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj na-
vedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni 
račun prejemnika.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 900-19/2012 Ob-1003/13

Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 48/12 in 57/12; v na-
daljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Ura-
dni list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12), Splošnih pogojev 
poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega jav-
nega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni 
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v na-
daljevanju: splošni pogoji poslovanja), Sheme držav-
nih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.«, št. priglasitve 
BE01-5854067-2011/I, ter na podlagi programa Eko 
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega 
načrta Eko sklada za leto 2013 in potrjenega skladno 
s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 
57/11) s strani Vlade Republike Slovenije dne 18. 12. 
2012, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nada-
ljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv 22SUB-AVPO13
nepovratne finančne pomoči za vozila  
na stisnjen zemeljski plin ali bioplin  

za javni potniški promet
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega po-

ziva je nepovratna finančna pomoč pravnim osebam 
in samostojnim podjetnikom za nakup novih vozil na 
stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu 
potniškemu prometu.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Prosilec pomoči (v nadaljevanju: vlagatelj), ki kandi-

dira na javnem pozivu, lahko pridobi pravico do dodeli-
tve nepovratne finančne pomoči za nova vozila, kupljena 
po oddaji vloge na ta javni poziv.

Pred oddajo vloge ne sme biti sklenjen noben za-
vezujoč dogovor o začetku naložbe (podpis pogodbe 
o finančnem zakupu, datum opravljene storitve, pla-
čan predujem za nakup vozila).

Po programu spodbujanja nakupa vozil na stisnjen 
zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniške-
mu prometu, se bodo dodeljevale nepovratne finančne 
pomoči za nakup novih gospodarskih vozil za cestni 
promet, t.i. avtobusov, ki se lahko uporabljajo izključno 
za prevoz potnikov (v nadaljevanju: vozilo), za katere so 
izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:

– so serijsko pro izvedeni;
– kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemelj-

ski plin ali bioplin;
– imajo več kot devet sedežev (poleg voznikovega 

več kot osem sedežev) in so:
1. z nosilnostjo do vključno 5.000 kg uvrščena v ka-

tegorijo M2 ali
2. z nosilnostjo nad 5.000 kg uvrščena v kategorijo 

M3;
– bodo kupljena po objavi tega javnega poziva in
– bodo prvič po pro izvodnji registrirana v Republiki 

Sloveniji na ime vlagatelja.
Kategoriji M2 in M3 sta določeni s Pravilnikom 

o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil 
(Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10).
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Novo vozilo pomeni vozilo, kupljeno ali zakupljeno 
s strani vlagatelja kot prvega lastnika oziroma zakupni-
ka na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem zakupu 
(leasingu).

Pri pogodbi o finančnem zakupu (leasingu) mora 
iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih 
obveznosti zakupnik in prejemnik pomoči postane la-
stnik vozila, oziroma je upravičen do prenosa lastninske 
pravice na vozilu. Vozila, pridobljena z operativnim le-
asingom oziroma poslovnim najemom niso upravičena 
do dodelitve pomoči.

Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo, kupljeno ali 
zakupljeno v tujini, pod pogojem, da za to vozilo ni bila 
izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za 
iste upravičene stroške. Tranzitna registracija ne šteje 
za prvo registracijo po pro izvodnji.

Vozilo mora tri leta po izdaji odločbe o dodelitvi 
pomoči ostati v lasti prejemnika. Če se ugotovi, da je 
prejemnik vozilo odtujil prej kot v treh letih, mora preje-
ta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi in v naslednjih desetih letih od dneva kršitve ne 
more zaprositi za državno pomoč. Dopustna je odpoved 
finančnega zakupa zaradi odkupa vozila s strani preje-
mnika pomoči. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi 
višje sile do dne ponovne prijave v promet se ne všteva 
v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti 
prejemnik ves čas lastnik oziroma v primeru finančnega 
zakupa prvi uporabnik vozila.

3. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za namen, ki je predmet 

javnega poziva, znaša 300.000,00 EUR.
4. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 

pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo naslednje upra-

vičene osebe (v nadaljevanju: pravne osebe), ki imajo 
sedež v Republiki Sloveniji in izvajajo javno službo de-
javnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem 
cestnem prometu ali javnega mestnega potniškega pro-
meta, z ustrezno registrirano dejavnostjo in veljavno 
licenco za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev 
z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje te dejav-
nosti:

– javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, 
ustanovljene za opravljanje javnih služb, ter koncesio-
narji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb, ali

– gospodarske družbe in druge pravne osebe, ra-
zen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost, ali

– podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Re-
publiki Sloveniji, ali

– samostojni podjetniki posamezniki.
5. Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči
Nepovratna finančna pomoč pravnim osebam za 

nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, name-
njenih javnemu potniškemu prometu, ki se dodeljujejo 
po tem pozivu, se šteje kot državna pomoč podjetju, 
prejemniku pomoči.

Državno pomoč podjetjem je mogoče dodeliti samo, 
če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za dodelitev pomo-
či pred začetkom izvajanja naložbe.

Pri dodelitvi pomoči, ki se upoštevajo kot državna 
pomoč, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih 
stroškov v okviru posameznih naložb, ne glede na to, iz 
katerih javnih sredstev (sredstva občinskih proračunov, 
državnega proračuna ali virov EU) je pomoč dodeljena 
in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individu-
alnih pomoči hkrati. V primeru, da izvajalec gospodarske 
javne službe oziroma koncesionar ne izpolnjuje pogojev, 

določenih v Odločbi komisije ES 842/2005, se uporabijo 
določila Uredbe komisije ES št. 800/2008. Pri tem po-
moči za ta namen ni mogoče kumulirati z nobeno drugo 
pomočjo v okviru kakršnekoli lokalne, regionalne in naci-
onalne sheme ali sheme Skupnosti, ob upoštevanju istih 
upravičenih stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, 
če bi bila s tako kumulacijo presežena dovoljena višina 
dodeljene državne pomoči, kot jo določa 19. člen Ured-
be komisije ES št. 800/2008.

Vlagatelj mora pred dodelitvijo pomoči priložiti pi-
sno izjavo o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih 
za iste upravičene stroške nakupa vozila, ki je predmet 
vloge.

V primeru, da je upravičenec do pomoči že prejel 
sredstva v zvezi s tveganim kapitalom ter v prvih treh 
letih po prvi naložbi v okviru ukrepa tveganega kapitala 
zaprosi za pomoč v okviru uporabe splošnih skupinskih 
izjem, se najvišji pragovi pomoči ali najvišji zneski po-
moči zmanjšajo za 20 % in zmanjšanje ne sme presegati 
skupnega zneska, prejetega na podlagi ukrepa tvega-
nega kapitala.

Pomoč sklada ni dovoljena:
– za upravičence, ki so v postopku vračanja neu-

pravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe 
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– v primeru podjetij v težavah (stečajni postopek 
ali postopek prisilne poravnave), v skladu s Smernicami 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07). 
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od 
registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu 
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnju-
jejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo 
finančno poslovanje podjetij.

Državno pomoč velikemu podjetju je mogoče do-
deliti samo, če je poleg tega vlagatelj analiziral možnost 
izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo in brez nje. 
Analiza prosilca mora potrditi, da bo upravičenec zaradi 
prejete državne pomoči izpolnil enega od naslednjih 
meril:

– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali ak-
tivnosti, ki jih bo izvajal, ali

– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki 
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki ali

– skrajšal dejanski čas, ki ga bo vlagatelj porabil za 
dokončanje projekta, ali

– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali 
aktivnosti, ki jih bo izvajal.

Velikost podjetja se ugotavlja v skladu z Uredbo Ko-
misije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razgla-
sitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom 
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah, Priloga I), in sicer:

– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih 
računovodskih izkazov oddanih na AJPES manj kot 
50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;

– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi za-
dnjih računovodskih izkazov oddanih na AJPES manj 
kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 mi-
lijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov EUR;

– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi za-
dnjih računovodskih izkazov oddanih na AJPES več 
kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 mili-
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jonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijo-
nov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano 
za konsolidacijo.

6. Višina pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči za posamezno 

vozilo znaša:
– 10.000 EUR za vozilo kategorije M3, kolikor je 

vlagatelj veliko podjetje;
– 12.500 EUR za vozilo kategorije M3, kolikor je 

vlagatelj srednje podjetje;
– 15.000 EUR za vozilo kategorije M3, kolikor je 

vlagatelj malo podjetje;
– 2.500 EUR za vozilo kategorije M2, kolikor je vla-

gatelj veliko podjetje;
– 3.000 EUR za vozilo kategorije M2, kolikor je vla-

gatelj srednje podjetje;
– 4.000 EUR za vozilo kategorije M2, kolikor je vla-

gatelj malo podjetje.
7. Pridobitev dokumentacije za prijavo in vsebina 

vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci je 

na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Raz-
pisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo 
vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obraz-
cem. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo 
po tel. 01/241-48-46, vsak dan med 9. in 12. uro. Javni 
poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandi-
dati tudi naročijo na zgoraj navedeni telefonski številki, 
s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, na e-naslov: eko-
sklad@ekosklad.si oziroma po faksu (št. 01/241-48-60), 
do zaključka poziva.

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati v celoti izpol-
njen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi, 
ter vsa obvezna naslednja dokazila in priloge:

– kopijo predračuna/ponudbe za nakup vozila, ki 
je predmet nepovratne finančne pomoči;

– kopijo veljavne licence za prevoz potnikov ter 
v primeru koncesionarjev veljavna koncesijska pogodba 
za izvajanje te dejavnosti;

– kopijo zadnjih računovodskih izkazov vlagatelja, 
oddanih na AJPES, potrjenih s strani odgovornih oseb 
vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega 
poročila s strani AJPES-a, ali pooblastilo za pridobitev 
teh podatkov;

– podatke pro izvajalca o vozilu, ki je predmet vloge, 
iz katerih bo jasno razviden tip vozila in vrsta goriva;

– izjavo o statusu podjetja in v primeru velikega 
podjetja tudi analiza izvedbe naložbe s prejeto državno 
pomočjo in brez;

– izjavo, da bo vozilo ostalo v lasti oziroma bo pred-
met finančnega zakupa prejemnika najmanj tri leta po 
prejemu pomoči;

– izjavo o višini oziroma intenzivnosti prejete dr-
žavne pomoči;

– izjavo vlagatelja, da nima neporavnanih dolgov 
zaradi nezdružljivih pomoči;

– izjavo o prejemu sredstev ukrepov tveganega 
kapitala;

– v primeru finančnega zakupa (leasinga) podpisa-
na in žigosana izjava vlagatelja, da je prvi zakupnik in 
dejanski uporabnik vozila, ki je predmet vloge;

– izjavo, da zoper vlagatelja ni uveden postopek 
stečaja ali prisilne poravnave.

8. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave 

v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv 
velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem 
listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obraz-
cih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

9. Postopek obravnave vlog
Osnovni pogoj za dodelitev pomoči je pravočasna, 

pravilno vložena in popolna vloga. Za popolno vlogo šte-
je vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni 
del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot 
to določa javni poziv oziroma dokumentacija za prija-
vo. Iz dokumentacije mora biti razvidno, da bo nakup 
ustreznega vozila izveden skladno s pogoji poziva in 
kriteriji ter da je vloga pripravljena skladno z zahtevami 
javnega poziva.

Vlagatelj, ki kandidira na javnem pozivu, pridobi 
pravico do dodelitve nepovratne finančne pomoči po jav-
nem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, 
omejitev in višine pomoči po javnem pozivu ter predno-
stnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko 
sklad.

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne fi-
nančne pomoči prosilcu se uporablja postopek, določen 
z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), 
kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive 
vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev 
poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določe-
nem roku 30 (trideset) dni. Ta rok se lahko podaljša 
na predlog, ki ga mora podati vlagatelj pred iztekom tega 
roka z navedenimi opravičenimi razlogi za podaljšanje. 
Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem 
roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so po-
manjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti 
v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad s skle-
pom vlogo zavrgel.

Razpisana sredstva se do objave zaključka javne-
ga poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem 
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za 
pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči je 
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in 
priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko 
sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po 
prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do ne-
povratne finančne pomoči odločil z odločbo. Pritožba 
zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima 
pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja 
upravni spor.

Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepo-
vratne finančne pomoči ter v skladu z 10. in 11. členom 
splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravi-
ce do nepovratne finančne pomoči sklenjena pogodba 
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči. En 
izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do ne-
povratne finančne pomoči moral v 15 (petnajstih) dneh 
vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana. Pravočasen odziv prejemnika s predlo-
žitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila o na-
pačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne pomoči se taksa skladno z drugim odstav-
kom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 
besedilo) ne plačuje.

Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vlo-
ge za dodelitev nepovratne finančne pomoči z ogledi, 
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti 
namensko porabo pomoči ter skladnost dokumenta-
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cije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in 
veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanje prepovedi od-
tujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in do-
ločil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
pomoči je prejemnik nepovratne finančne pomoči dolžan 
Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi.

10. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne pomoči
Pomoč bo izplačana prejemniku na podlagi sklenje-

ne pogodbe o sofinanciranju, skladno z izdano odločbo 
o dodelitvi pravice do izplačila pomoči. Izplačilo bo iz-
vedeno v roku 30 (trideset) dni od prejema pravočasno 
sklenjene pogodbe o dodelitvi pomoči in po predložitvi 
vseh dokazil o izvedenem nakupu vozila, ki je predmet 
vloge v skladu z odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne pomoči, ki vključujejo:

– kopijo računa za nakup vozila oziroma pogodbe 
o finančnem leasingu;

– analitično (konto) kartico kupca, iz katere bo raz-
viden plačan nakup vozila, ki je predmet vloge;

– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki 
je predmet nepovratne finančne pomoči, izdanega na 
ime prejemnika pomoči;

– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti homologirane-
ga tipa vozila, ki je predmet vloge.

Izplačilo pomoči se izvede v 30 dneh po prejemu 
zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe, praviloma 
na bančni račun, naveden v vlogi prejemnika.

Rok za nakup vozila je 12 mesecev od sklenitve 
pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
pomoči, sicer pravica preneha.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 900-19/2012 Ob-1004/13

Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v na-
daljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni 
list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12) in Splošnih pogojev po-
slovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani 
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljeva-
nju: splošni pogoji poslovanja), ter na podlagi programa 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
za leto 2013 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe 
o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemal-
cih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) s strani Vlade Re-
publike Slovenije dne 18. 12. 2012, Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv 19SUB-OB13
nepovratne finančne spodbude občanom  

za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije  
in večje energijske učinkovitosti  

večstanovanjskih stavb
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije 
in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb 
na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepo-
vratne finančne spodbude) za nove naložbe v večsta-
novanjskih stavbah.

Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več 
stanovanji, če ta javni poziv ne določa drugače.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec na-
ložbe investitorjem, ki financirajo naložbo in uveljavljajo 
pravico do nepovratne finančne spodbude (v nadalje-
vanju: investitor), izdal ustrezen veljaven predračun za 
dobavo in izvedbo enega ali več v nadaljevanju nave-
denih ukrepov, ki bodo izvedeni v ali na večstanovanj-
skih stavbah po oddaji vloge za pridobitev nepovratne 
finančne spodbude:

A – toplotna izolacija fasade
Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-

deli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe 
za toplotno izolacijo fasade skupaj s coklom, ki mora 
biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala 
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno 
debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo raz-
merje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30 
W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje narav-
nih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost 
toplotne prevodnosti λ. Za sisteme kontaktno-izolacijskih 
fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko 
tehnično soglasje ETAG 004.

V primeru, da je na stavbi že vgrajen fasadni sistem 
s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna 
prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko investitor izvede 
to naložbo z dodatno toplotno izolacijo v razliki do naj-
manj 15 cm izolacijskega materiala. Predložiti mora fo-
tografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega 
toplotno izolacijskega materiala in dokazila o toplotni 
prevodnosti tega materiala.

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega mate-

riala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega 
sistema;

– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali 

ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidro-
izolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih 
polic;

– obdelavo špalet;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogre-

vanemu prostoru
Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-

deli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca nalož-
be za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru z najmanj 25 cm izolacijskega 
materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali 
ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), 
da bo razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje 
λ/d ≤ 0,180 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru 
vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne 
glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materi-

ala, vključno s parno zaporo;
– nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma 

drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavč-

no-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji 
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo 
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;

– pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev starih 
slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha 
oziroma druge zaključne obloge.

C – vgradnja naprave za centralno ogrevanje na 
obnovljiv vir energije

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe 
za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in si-
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cer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na 
centralno ogrevanje, in mora imeti skladno z zahtevami 
standarda SIST EN 303-5, naslednje toplotno-tehnične 
karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora 
biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu 
mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljiko-
vega monoksida pa manjša od 500 mg/m3. Za vgradnjo 
peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), 
ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, pa mora imeti 
skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785 naslednje 
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni to-
plotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij 
celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost 
emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3. 
Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri 
normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski 
vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.

Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) 
mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino 
najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, 
vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino 
najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.

Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. 
s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplo-
tnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni 
toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW 
nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega 
zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim 
polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči ta-
krat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi 
v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi 
pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali 
enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST 
EN 303-5.

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo ene kurilne naprave za celo-

tno večstanovanjsko stavbo;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-

ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, tran-

sportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne 
opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih 
armatur ter opreme za priključitev na centralno ogre-
vanje.

Pravica do nepovratne finančne spodbude za to-
plotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno 
črpalko za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode, 
ki bo vgrajena na podlagi originalnega predračuna izva-
jalca naložbe, ki vključuje nabavo in vgradnjo toplotne 
črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne 
črpalke, in sicer za:

Tip toplotne črpalke
Grelno število pri določenih 

pogojih po standardu  
SIST EN 14511

voda/voda 5,2 W10/W35
zemlja/voda 4,4 B0/W35
zemlja/voda
(direktni uparjalnik) 4,6 E4/W35

zrak/voda 3,4 A2/W35

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo ene toplotne črpalke za celo-

tno večstanovanjsko stavbo;
– nabavo in vgradnjo hranilnika toplote ter poveza-

vo s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, 

ustrezno varovalno in krmilno opremo.

D – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično 
uravnoteženje ogrevalnega sistema

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za nabavo 
in vgradnjo termostatskih ventilov in izvedbo hidravlič-
nega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema. 
Vgradnja termostatskih ventilov in izvedba hidravlične-
ga uravnoteženja ogrevalnega sistema mora biti izve-
dena z obveznim postopkom načrtovanja, s katerim se 
zagotavlja korektno delovanje saniranega ogrevalnega 
sistema.

Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo projekta oziroma izračunov, potrebnih za 

zagotovitev ustreznega delovanja ogrevalnega sistema;
– nabavo in vgradnjo termostatskih ventilov s pred-

nastavitvijo pretoka (prednastavitev pretoka termostat-
skih ventilov ni potrebna pri enocevnih ogrevalnih sis-
temih);

– nabavo in vgradnjo ventilov za hidravlično urav-
noteženje;

– nabavo in vgradnjo regulatorjev diferenčnega 
tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok 
v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri 
kateremkoli pretoku preseže 25 kPa;

– nastavitev pretokov na termostatskih ventilih 
po predhodnih izračunih prednastavitve, s pripravo po-
ročila o teh nastavitvah;

– izvedbo hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega 
sistema s pripravo poročila o hidravličnem uravnoteže-
nju ogrevalnega sistema in nastavitve pretokov z analizo 
rezultatov doseženih pretokov;

– nabavo in vgradnjo elementov za odzračevanje 
ter vzdrževanje tlaka v ogrevalnem sistemu;

– nabavo in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno 
regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v ogrevalnem 
sistemu, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno 
dimenzionirana, kar mora izkazovati tudi priložena do-
kumentacija.

Predložena dokumentacija mora vsebovati:
– pregled obstoječega ogrevalnega sistema pred 

izvajanjem ukrepov za hidravlično uravnoteženje (popis 
dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih termostat-
skih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk 
in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja);

– izračun pretoka na termostatskih ventilih in dolo-
čitev prednastavitve ventilov za izbran tip ventila; pri tem 
morajo imeti termostatski ventili avtoriteto večjo od 0,3;

– shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega 
ogrevalnega sistema, ki mora vključevati: moč radia-
torjev, temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, 
izračunane pretoke in prednastavitve na termostatskih 
ventilih, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in 
regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzi-
jami in nastavitvami;

– popis materiala in specifikacijo del.
2. Višina sredstev
Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 

4.500.000 €.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 

pozivu
Do nepovratne finančne spodbude je upravičena 

fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik 
stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla 
naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zu-
najzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali 
posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen 
pri financiranju naložbe.

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, 
ki so lastniki, etažni lastniki ali najemniki stanovanj ozi-
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roma poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso 
upravičeni do nepovratne finančne spodbude.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do nepo-

vratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi 
bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi, ob upoštevanju 
višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po 
javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja 
popolne vloge na Eko sklad. Za posamezen ukrep, ki 
je predmet javnega poziva, je možno dodeliti največ eno 
nepovratno finančno spodbudo.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 
spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vlogo na jav-
ni poziv v imenu upravičenih oseb lahko vloži upravnik, 
ki upravlja stavbo v skladu s prvim odstavkom 48. člena 
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 
in 87/11), skupnost lastnikov, ki upravlja stavbo v skladu 
s prvim odstavkom 72. člena stanovanjskega zakona, ali 
pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb. Za popolno 
vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je 
sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih 
prilog, kot določa javni poziv oziroma dokumentacija za 
prijavo. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti 
razvidno, da je pripravljena skladno z zahtevami doku-
mentacije za prijavo in da bo naložba izvedena skladno 
s pogoji in kriteriji javnega poziva.

Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi za prido-
bitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih 
ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva.

Višji del nepovratne finančne spodbude za izvajanje 
ukrepov v večstanovanjskih stavbah, ki so predmet tega 
javnega poziva, se nameni upravičenim socialno šibkim 
občanom, in sicer v obsegu 100 % priznanih stroškov 
naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja 
naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik ali eta-
žni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je 
bil v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do 
denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna 
socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo 
pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude 
z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe 
Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

Upravičena oseba, ki je v okviru iste naložbe za 
posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem 
javnem pozivu, že prejela kredit Eko sklada in ima iz 
naslova tega kredita obveznosti do Eko sklada, za ta 
ukrep ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem pozivu.

Vgradnja prototipne in rabljene opreme oziroma 
naprav ni predmet dodelitve nepovratne finančne spod-
bude. Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma 
opreme, ki je predmet naložbe, lahko opravi le za to 
usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme, 
ki je predmet spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma 
odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne 
spodbude.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodelje-
na le za večstanovanjsko stavbo, za gradnjo katere 
je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, 
morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, 
zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem 
javnem pozivu.

Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge 
za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, 
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preve-
riti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost 
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega 
poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi 
odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene 

nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in do-
ločil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude 
dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi.

5. Višina nepovratne finančne spodbude
A – toplotna izolacija fasade
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 

priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € 
na m2 za največ 150 m2 na stanovanje v večstanovanj-
ski stavbi.

B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogre-
vanemu prostoru

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne več kot 
10 € na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neo-
grevanemu prostoru večstanovanjske stavbe.

C – vgradnja naprave za centralno ogrevanje na 
obnovljiv vir energije

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 
priznanih stroškov nabave in vgradnje kurilne naprave 
za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotne čr-
palke za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople 
vode oziroma druge naprave na obnovljiv vir energije.

D – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično 
uravnoteženje ogrevalnih sistemov

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % 
priznanih stroškov naložbe vgradnje termostatskih ven-
tilov in hidravličnega uravnoteženja, skladno s predlo-
ženo dokumentacijo in predračuni izvajalca naložbe, 
vendar ne več kot 30 € na grelno telo. Navedena spod-
buda vključuje tudi del sredstev za izdelavo ustreznega 
projekta oziroma izvedbo postopka načrtovanja tega 
ukrepa.

6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 

sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki 
Razpisi. Elektronska oblika javnega poziva oziroma do-
kumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, 
je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije 
o javnem pozivu so na voljo po tel. 01/241-48-36, vsak 
dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za 
prijavo z obrazci lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu 
na zgoraj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po 
pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo 
tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, 
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen 
obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter 
vsa potrebna dokazila in priloge, ki jih za vsak posame-
zen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo.

7. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave 

v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv 
velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem 
listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obraz-
cih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko 
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne fi-

nančne spodbude se uporablja postopek, določen z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 
in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa 
drugače.

Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive 
vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev 
poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v roku 
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15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v na-
vedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena ta-
krat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj 
pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo 
Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti 
dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg načrtovanih 
del in ukrepov.

Razpisana sredstva se do objave zaključka javne-
ga poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem 
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za 
pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je 
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in pri-
loge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad 
bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge 
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude 
odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni 
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor 
skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepo-
vratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom 
splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice 
do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogod-
ba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbu-
de. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice 
do nepovratne finančne spodbude moral v 15 (petnaj-
stih) dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana oziroma bo moral v primeru 
napačnih podatkov o prejemniku Eko skladu sporoči-
ti pravilne podatke za sklenitev pogodbe. Pravočasen 
odziv prejemnika s predložitvijo podpisanega izvoda 
pogodbe ali opozorila o napačnih podatkih je pogoj za 
izvršitev odločbe.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo), ne plačuje.

9. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spod-
bude

Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana iz-
vajalcu naložbe po predložitvi vseh dokazil o zaključku 
naložbe, ki vključujejo:

– originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se naha-
ja na obrazcu 19SUB-OB13 V in ki jo za vsak izvedeni 
ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica 
do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik 
pravice do nepovratne finančne spodbude in izvajalec 
naložbe;

– izstavljeni račun izvajalca naložbe s popisom del 
in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje 
računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podat-
kov na računu oziroma posameznih verodostojnih doku-
mentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne 
finančne spodbude, ne izhaja drugače) in

– fotografije izvedene naložbe (za ukrepa A in 
B mora biti poleg fotografij večstanovanjske stavbe po 
izvedeni toplotni izolaciji fasade ali stropa proti neogre-
vanemu prostoru vsaj ena fotografija posneta v času 
izvajanja naložbe, tako da bo vidna debelina vgrajenega 
izolacijskega materiala – posnetek merilnega traku ob 
vgrajenem izolacijskem materialu).

Za izplačilo nepovratne finančne spodbude za 
ukrep D mora prejemnik obvezno predložiti poročilo o hi-
dravličnem uravnoteženju ogrevalnega sistema z ana-
lizo rezultatov doseženih pretokov ter poročilo o izved-
bi prednastavitev termostatskih ventilov.

V primeru, da bo vlagatelj takoj po zaključku nalož-
be v celoti poravnal račun izvajalcu naložbe za izvedeni 
ukrep, za katerega je pridobil pravico do nepovratne 

finančne spodbude, mora ob predložitvi dokumentacije 
o zaključku naložbe predložiti tudi dokazilo o plačilu ce-
lotnega računa za izvedeni ukrep.

Izplačilo nepovratnih sredstev se izvrši po predlo-
žitvi vseh računov izvajalcev in ostalih zahtevanih do-
kumentov za celoten obseg naložbe, izveden v skladu 
z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi 
računi ob upoštevanju pogojev, ki jih določa javni poziv 
oziroma dokumentacija za prijavo. Izplačilo nepovratnih 
sredstev se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi 
zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe pravi-
loma na bančni račun izvajalca naložbe, v primeru že 
plačanega računa za naložbo, ki je predmet nepovratne 
finančne spodbude, pa na bančni račun prejemnika pra-
vice do nepovratne finančne spodbude.

Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od skle-
nitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finanč-
ne spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne 
spodbude preneha. V primeru, da je prejemnik pridobil 
pravico do nepovratne finančne spodbude za izvaja-
nje najmanj treh ukrepov obnove iste večstanovanjske 
stavbe hkrati, je rok za zaključek naložbe 18 mesecev.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 900-19/2012 Ob-1005/13

Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v na-
daljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni 
list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12), Splošnih pogojev po-
slovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani 
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljeva-
nju: splošni pogoji poslovanja), ter na podlagi programa 
Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančne-
ga načrta Eko sklada za leto 2013 in potrjenega skladno 
s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije 
pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 
57/11) s strani Vlade Republike Slovenije dne 18. 12. 
2012, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nada-
ljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv 20SUB-EVOB13
nepovratne finančne spodbude občanom  

za baterijska električna vozila
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove naložbe nakupa okolju pri-
jaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova 
(serijsko pro izvedena) električna vozila in nova (serijsko 
pro izvedena) priključna (plug-in) hibridna vozila (z mo-
torjem z notranjim zgorevanjem in z baterijami) za cestni 
promet. Vloga mora biti vložena pred nakupom novega 
(serijsko pro izvedenega) vozila.

Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finanč-
ne spodbude občanom za nove naložbe predelave ob-
stoječih vozil za cestni promet, ki bodo predelana na na-
čin, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje 
nadomeščen s pogonskim agregatom na elektriko, in za 
nove naložbe prvega nakupa na ta način predelanega 
vozila. Vloga mora biti vložena pred predelavo vozila 
oziroma pred prvim nakupom predelanega vozila.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Predmet nepovratne finančne spodbude so lahko 

vozila za cestni promet, ki bodo registrirana v Republiki 
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Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj 
navedenih alinej:

– nova električna vozila brez emisij CO2 na izpustu, 
kategorije M1;

– nova električna vozila brez emisij CO2 na izpustu, 
kategorije L7e;

– nova električna vozila brez emisij CO2 na izpustu, 
kategorije L6e;

– nova električna vozila brez emisij CO2 na izpustu, 
kategorije N1;

– nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z mo-
torjem z notranjim zgorevanjem in z baterijami), kate-
gorije M1;

– vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana 
v električna, tako da bo serijsko vgrajeni motor na no-
tranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom 
na elektriko.

Kratek opis kategorij:
– M1: vozila za prevoz potnikov z največ osmimi 

sedeži poleg vozniškega sedeža;
– L7e: štirikolesa z maso neobremenjenega vozila, 

ki ne presega 400 kg;
– N1: vozila za prevoz blaga z največjo maso do 

vključno 3,5 tone;
– L6e: lahka štirikolesa z maso neobremenjenega 

vozila manjšo od 350 kg.
Kategorije M1, L7e, L6e in N1 so določene s Pra-

vilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi mo-
tornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10) in 
Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motor-
nih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 75/05, 82/07, 
96/09 in 106/10).

Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet spodbude, še 
ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Nepovratna 
finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove 
naložbe. Nova naložba je nakup vozila ali predelava ob-
stoječega vozila, za katero je dobavitelj ali predelovalec 
vozila (izvajalec naložbe) prosilcu spodbude (v nadalje-
vanju: vlagatelju) kot investitorju izdal ustrezen predra-
čun za nakup novega vozila ali prvi nakup predelanega 
vozila ali predelavo vozila, ki je predmet nepovratne 
finančne spodbude, kar bo izvedeno po oddaji vloge 
za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem 
javnem pozivu. Datum izdaje računa se šteje za datum 
izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma 
posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih do-
kumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, 
ne izhaja drugače.

Nepovratna finančna spodbuda za novo naložbo 
nakupa novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, 
da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi lastnik vozila, ki 
je predmet spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene 
pogodbe o finančnem leasingu, prvi zakupnik vozila, ki 
je predmet spodbude. V primeru novih vozil bo nepovra-
tna finančna spodbuda lahko dodeljena samo za vozila, 
za katera bo preverjena skladnost vozila s predpisi (ho-
mologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in 
registracija.

Nepovratna finančna spodbuda za novo nalož-
bo predelave obstoječega vozila se lahko dodeli za 
ustrezno predelavo vozila ali za prvi nakup (ali finanč-
ni zakup) ustrezno predelanega vozila. Nepovratna fi-
nančna spodbuda za ustrezno predelavo ali za prvi 
nakup (ali finančni zakup) ustrezno predelanega vozila 
se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po izved-
bi predelave prvi lastnik vozila, ki je predmet spodbude, 
oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem 
leasingu, prvi zakupnik vozila, ki je predmet spodbu-
de. V primeru predelanih vozil bo nepovratna finančna 

spodbuda lahko dodeljena samo za vozila, za katera 
bo po predelavi preverjena skladnost vozila s predpisi 
(homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti 
in registracija.

Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena 
tudi za vozilo, kupljeno, zakupljeno ali predelano v tu-
jini, pod pogojem, da bo vlagatelj prvi lastnik oziroma 
zakupnik novega vozila ali prvi lastnik oziroma zaku-
pnik vozila po predelavi in bo prva registracija novega 
ali predelanega vozila opravljena v Republiki Sloveniji. 
Tranzitna registracija ne šteje za prvo registracijo po 
pro izvodnji novega ali predelavi starega vozila. Stroški, 
ki nastanejo zaradi uvoza vozila, vključno z uvoznimi 
dajatvami, niso predmet spodbude.

V primeru finančnega zakupa (leasinga) je nepo-
vratna finančna spodbuda dopustna le, če pogodba 
o finančnem zakupu (leasingu) določa, da po poplačilu 
vseh pogodbenih obveznosti zakupnik in vlagatelj po-
stane lastnik vozila oziroma je upravičen do prenosa 
lastninske pravice na vozilu. Vozila, pridobljena z ope-
rativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso 
upravičena do nepovratne finančne spodbude.

Nepovratne finančne spodbude ni mogoče pridobiti 
za nakup ali predelavo vozila z maloprodajno ceno, višjo 
od 50.000 EUR (z DDV).

Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo 
za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne 
in rabljene opreme oziroma naprav.

Vlagatelj je za nakup vozila, ki je lahko predmet 
spodbude, upravičen pridobiti nepovratno finančno 
spodbudo in hkrati tudi kredit Eko sklada. V nobenem 
primeru pa višina nepovratne finančne spodbude in 
kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov 
kreditiranega nakupa vozila.

Vozilo mora najmanj tri leta po sklenitvi pogodbe 
o dodelitvi spodbude ostati v lasti vlagatelja. Če se ugo-
tovi, da je prejemnik nepovratne finančne spodbude vo-
zilo odtujil prej kot v treh letih, mora nepovratno finančno 
spodbudo vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi. Dopustna je odpoved finančnega zakupa (leasinga) 
zaradi odkupa vozila s strani prejemnika nepovratne 
finančne spodbude. V primeru odjave vozila iz prometa 
zaradi višje sile se tek triletnega roka pretrga in se nada-
ljuje z dnem ponovne prijave v promet, pri čemer mora 
biti prejemnik nepovratne finančne spodbude še vedno 
lastnik oziroma, v primeru finančnega zakupa, zakupnik.

Za nakup ali predelavo posameznega vozila je mo-
žno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo 
po tem javnem pozivu.

Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za nepovra-
tno finančno spodbudo za največ eno naložbo (nakup 
največ enega vozila ali za največ eno predelavo vozila).

Vlagatelj, ki kandidira na javnem pozivu, pridobi 
pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem 
pozivu za naložbo, s katero bo, skladno z vsemi zgo-
raj navedenimi določili, izveden nakup, finančni zakup 
ali predelava ustreznega vozila, ob upoštevanju višine 
razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po jav-
nem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja 
popolne vloge na Eko sklad.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 
spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno 
vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga« in pri-
padajočih prilog, kot to določa javni poziv. Iz dokumenta-
cije posamezne vloge mora biti razvidno, da je naložba 
izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva.

Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za 
dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, pre-
verjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti na-
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mensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost do-
kumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva 
in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanje prepovedi 
odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in do-
ločil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude je prejemnik pravice do nepovratne finančne 
spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

3. Višina sredstev
Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 

200.000 EUR.
4. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 

pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidira vsaka fizična 

oseba, ki je investitor v novo naložbo skladno s tem 
javnim pozivom ter ima stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji.

Upravičena fizična oseba naložbe ne sme izvajati 
kot zasebnik (samostojni podjetnik posameznik ali kot 
fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot po-
klic oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na 
podlagi posebnega zakona).

Do spodbude niso upravičene fizične osebe, ki:
– nimajo poravnanih zapadlih finančnih obveznosti 

do Eko sklada;
– nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 

do Republike Slovenije.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij 

CO2, kategorije M1;
– 4.000 EUR za vozilo, predelano na električni po-

gon, kategorije M1;
– 4.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno 

vozilo (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z bateri-
jo), kategorije M1;

– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij 
CO2 na izpustu, kategorije N1;

– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij 
CO2 na izpustu, kategorije L7e;

– 2.000 EUR za vozilo, predelano na električni po-
gon, kategorije N1 ali L7e;

– 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij 
CO2 na izpustu, kategorije L6e;

– 1.000 EUR za vozilo, predelano na električni po-
gon, kategorije L6e.

Skladno z 29. členom Pravilnika o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energi-
je (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12) nepovratna 
finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti pri-
znanih stroškov naložbe.

6. Pridobitev dokumentacije za prijavo
Javni poziv in obrazec »Vloga« sta na voljo na 

spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlaga-
telji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po 
tel. 01/241-48-68, vsak dan med 9. in 12. uro. Javni po-
ziv in obrazec »Vloga« lahko kandidati tudi naročijo pri 
Eko skladu na zgoraj navedeni telefonski številki in ju 
prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko 
zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: 
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

7. Vsebina vloge
Vsaka vloga mora v primeru nakupa novega vozila 

obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« 
s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa naslednja do-
kazila in priloge:

– kopijo veljavnega predračuna za nakup novega 
vozila, ki je predmet vloge;

– podatke pro izvajalca o vozilu, ki je predmet vloge, 
iz katerih je jasno razviden tip vozila (znamka, model, 
vrsta pogona, kategorija vozila), ki so lahko vključeni 
v predračun ali podani ločeno v specifikaciji (katalogu, 
certifikatu itd.);

– v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo 
pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki 
je predmet vloge, če je le-ta ob oddaji vloge že skle-
njena.

Vsaka vloga mora v primeru nakupa predelane-
ga vozila obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec 
»Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa nasle-
dnja dokazila in priloge:

– kopijo veljavnega predračuna za nakup predela-
nega vozila, ki je predmet vloge;

– podatke prodajalca o vozilu, ki je predmet vloge, 
iz katerih je jasno razviden tip vozila pred predelavo in 
po predelavi (znamka, model, vrsta pogona pred prede-
lavo in vrsta pogona po predelavi), ki so lahko vključeni 
v predračun ali podani ločeno v specifikaciji;

– v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo 
pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki 
je predmet vloge, če je ta ob oddaji vloge že sklenjena.

Vsaka vloga mora v primeru predelave vozila obve-
zno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s po-
datki o vlagatelju in naložbi ter vsa naslednja dokazila 
in priloge:

– kopijo veljavnega predračuna za storitev predela-
ve vozila, ki je predmet vloge;

– kopije veljavnih predračunov za tehnične kom-
ponente, potrebne za predelavo vozila, ki je predmet 
vloge, kolikor stroški teh komponent niso vključeni že 
v predračun iz prejšnje alineje;

– podatke predelovalca o vozilu, ki je predmet vloge, 
iz katerih je jasno razviden tip vozila pred predelavo in 
po predelavi (znamka, model, vrsta pogona pred prede-
lavo in vrsta pogona po predelavi), ki so lahko vključeni 
v predračun ali podani ločeno v specifikaciji.

Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa doka-
zila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.

8. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave 

v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv 
velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem 
listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obraz-
cih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne fi-

nančne spodbude se uporablja postopek, določen z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 
in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa 
drugače.

Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive 
vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev 
poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v dolo-
čenem roku 15 (petnajst) dni. Če bo pomanjkljivosti 
odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga 
vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če 
vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo od-
pravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne 
smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg 
naložbe.
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Razpisana sredstva se do objave zaključka javne-
ga poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem 
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za 
pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je 
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in pri-
loge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad 
bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu po-
polne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne 
spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno 
odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti 
upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepo-
vratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom 
splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice 
do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba 
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. 
En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do 
nepovratne finančne spodbude moral v 15 dneh vrniti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana oziroma bo moral v primeru napačnih podat-
kov o prejemniku Eko skladu sporočiti pravilne podatke 
za sklenitev pogodbe. Pravočasen odziv prejemnika 
s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila 
o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo) ne plačuje.

10. Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana preje-

mniku na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice 
do dodelitve nepovratne finančne spodbude, skladno 
z izdano odločbo o dodelitvi pravice do dodelitve nepo-
vratne finančne spodbude. Izplačilo bo izvedeno v roku 
30 (trideset) dni po pravočasnem prejemu podpisane 
pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude in po predložitvi ter preveritvi vseh dokazil 
o izvedbi naložbe, za katero je bila vlagatelju dodeljena 
pravica do nepovratne finančne spodbude, ki vključu-
jejo:

– v primeru nakupa vozila, račun za nakup vozila, ki 
je predmet vloge, ali v primeru predelave vozila, račun 
za predelavo vozila, ki je predmet vloge;

– kopijo dokazila o plačilu celotnega računa iz zgor-
nje alineje;

– v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo 
pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki 
je predmet vloge, če vlagatelj ob oddaji vloge le-te še 
ni predložil;

– kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je pred-
met vloge, izdanega na ime vlagatelja;

– kopijo potrdila o skladnosti homologiranega tipa 
vozila, ki je predmet vloge.

Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob 
upoštevanju pogojev javnega poziva.

Rok za zaključek naložbe (izvedbo nakupa 
ali predelave vozila in registracijo) je šest mesecev 
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude 
preneha.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 1811-12-0710 Ob-1065/13

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 215. člena 
Pravilnika o postopkih za izvajanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07) pooblastila 
št. 51145-3/2012/1 z dne 5. marca 2012, Ministrstvo za 

zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova 25, 
Ljub ljana objavlja

javni poziv
za sofinanciranje projektov  

slovenskih nevladnih organizacij, izbranih  
v okviru instrumentov za financiranje  

zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 
2007–2013

1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projek-

tov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru 
naslednjih instrumentov Evropske komisije za financi-
ranje zunanje pomoči Skupnosti (v nadaljevanju: izbrani 
instrumenti):

– DCI – Non State Actors and Local Authorities
– DCI – Food Security
– DCI – Investing in People
– DCI – Environment and Sustainable Management 

of Natural Resources
– DCI – Asylum and Migration
– European Instrument for Democracy and Human 

Rights (EIDHR)
– European Neighbourhood and Partnership Instru-

ment (ENPI)
– Instrument for pre-accession assistance (IPA)
– Instrument for humanitarian aid (HAI)
ki so bili plačani v letu 2012 in niso bili sofinancirani 

iz drugih virov, ampak iz lastnih sredstev.
Za namene tega javnega poziva lastna sredstva 

pomenijo sredstva, ki niso pridobljena iz sredstev izbra-
nih instrumentov ali drugih EU programov, državnega 
ali lokalnih proračunov, drugih javnih virov ali zasebnih 
sredstev, namenjenih za določen projekt (namenske 
donacije).

Z javnim pozivom so objavljeni pogoji ter način 
vložitve vloge, okvirna višina sredstev, merila za raz-
delitev sredstev, dokumentacija, ki jo morajo predložiti 
vlagatelji, rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
ter rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu jav-
nega poziva.

Ministrstvo za zunanje zadeve si pridržuje pravico, 
da ta javni poziv kadarkoli prekliče.

2. Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo vlagateljem, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
– vlagatelj je ustanovljen na podlagi Zakona o dru-

štvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo 
zasebni zavodi), je humanitarna organizacija, ki ima 
sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana 
v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizaci-
jah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni del, ki 
ji/mu je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo 
o pravni osebnosti. Vlogi mora biti priložena kopija izpisa 
iz sodnega registra ali drugega registra, kjer je vlagatelj 
registriran (izpis ne sme biti starejši od 90 dni);

– vlagatelju so bila v okviru izbranega instrumenta 
do izteka roka tega poziva dodeljena sredstva za sofi-
nanciranje projekta in je z Evropsko komisijo sklenil po-
godbo o sofinanciranju v okviru izbranega instrumenta, 
ki je bila veljavna v letu 2012. Kolikor vlagatelj ni nosilec 
projekta, je pogoj, da je vlagatelj sklenil pogodbo z no-
silcem projekta v okviru izbranega instrumenta, ki je 
veljavna na dan izteka roka tega javnega poziva;

– izpolnjena dokumentacija iz točke 5;
– vlagatelj stroškov, ki so nastali pri izvajanju ak-

tivnosti v okviru izbranega instrumenta, ni uveljavljal iz 
sredstev izbranih instrumentov ali drugih EU programov, 
državnega ali lokalnih proračunov ali drugih javnih virov 
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ali zasebnih sredstev, namenjenih za določen projekt 
(namenske donacije); kot dokazilo predloži podpisano 
in žigosano izjavo (Obrazec št. 2);

– računi, za katere se uveljavlja povračilo stroškov, 
so bili plačani v letu 2012;

– vlagatelj mora imeti poravnane vse zapadle dav-
ke, dajatve in prispevke; kot dokazilo predloži podpisano 
in žigosano izjavo (Obrazec št. 1);

– vlagatelj podpiše in žigosa izjavo, da se strinja 
s pogoji javnega poziva (Obrazec št. 1).

3. Višina sredstev
Skupna višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti 

slovenskih nevladnih organizacij, izvedenih v letu 2012, 
v okviru izbranih instrumentov, ki jo bo Ministrstvo za 
zunanje zadeve RS (v nadaljevanju: ministrstvo) name-
nilo iz proračuna za leto 2013 znaša do 90.000,00 EUR.

Sredstva se dodelijo za povrnitev stroškov za izved-
bo projektov, izbranih v okviru izbranih instrumentov, ki 
so nastali in katerih plačilo je bilo izvedeno v letu 2012.

4. Način dodeljevanja sredstev
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo vsem vla-

gateljem, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem 
pozivu, in sicer v višini, ki ne presega višine sredstev, ki 
jih mora vlagatelj za izvedbo projekta v okviru izbranega 
instrumenta zagotoviti iz lastnih sredstev v skladu s po-
godbo, sklenjeno z Evropsko komisijo; za vlagatelja, ki 
ni nosilec projekta, pa od deleža sofinanciranja, določe-
nega v pogodbi z nosilcem projekta v okviru izbranega 
instrumenta.

Sredstva za sofinanciranje se vsem vlagateljem, ki 
izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem pozivu, dodelijo 
v enakem odstotku od višine upravičenih predloženih 
računov posameznega vlagatelja. Odstotek se določi 
glede na razmerje med višino razpisanih sredstev in 
skupno višino predloženih upravičenih računov po šesti 
alineji 5. točke javnega poziva.

Sredstva se vlagatelju nakažejo po podpisu po-
godbe in sicer trideseti dan od dneva prejema pisnega 
zahtevka za izplačilo, kateremu so priložena dokazila iz 
5. točke javnega poziva.

5. Zahtevana dokumentacija
Vlagatelj mora za uveljavljanje pridobitve sred-

stev predložiti:
– izpolnjen, podpisan (podpis pomeni lastnoročni 

podpis ali certificiran elektronski podpis) in žigosan pri-
javni obrazec, ki je del dokumentacije za javni poziv in 
ga podpiše zakoniti zastopnik nevladne organizacije ali 
druga pooblaščena oseba (Obrazec št. 1);

– kopijo izpisa iz sodnega registra ali drugega regi-
stra1, kjer je vlagatelj registriran (izpis ne sme biti starejši 
od 90 dni);

nih za določen projekt (namenske donacije) (Obrazec 
št. 2);

– seznam z vsemi predloženimi računi po stroškov-
nih kategorijah projekta (Obrazec št. 3);

– podpisano in žigosano izjavo o udeležbi pravnih 
in fizičnih oseb pri vlagatelju (Obrazec št. 4);

– kopije originalnih računov, za katere so stroški na-
stali v letu 2012 in ki so bili plačani v letu 2012 za aktiv-
nosti projekta v okviru izbranih instrumentov, ter dokazila 
o njihovem plačilu; originalne račune izvajalec predloži 
do 5 delovnih dni pred podpisom pogodbe;

– originalne plačilne liste, časovnice, avtorske ali 
podjemne pogodbe ali študentske napotnice, s katerimi 
se izkazujejo stroški dela.

6. Rok in način oddaje vloge
Rok za oddajo vlog je 1. februar 2013. Pisne vloge 

morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje medna-
rodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč, 
Prešernova cesta 25, 1000 Ljub ljana. Vloga se lahko 
vloži osebno ali pošlje po pošti. Osebno prinesene vloge 
morajo vlagatelji oddati v glavni pisarni Ministrstva za 
zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, 
vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 8. in 
15. uro. Vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, 
če je k naslovniku prispela zadnji dan roka oziroma, če 
je poslana priporočeno po pošti na zadnji dan roka (po-
štni žig 1. februar 2013).

Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora iz-
kazovati popoln naslov vlagatelja in mora biti označena 
z napisom »Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje 
projektov EU«.

O dodelitvi sredstev bo ministrstvo odločilo 
v 45 dneh od prispetja popolnih vlog. Vloga se šteje 
za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in 
žigosana ter podpisana s strani zakonitega zastopnika 
vlagatelja ali od njega pooblaščene osebe ter vsebuje 
vse zahtevane podatke in priloge. Vloga se odda v enem 
originalnem izvodu, dveh kopijah, ki ustrezata originalu 
ter enem podpisanem in žigosanem izvodu vloge s pri-
logami v elektronski obliki na ustreznem elektronskem 
nosilcu. Priloge k originalnemu izvodu so lahko predlo-
žene kot kopije, ki morajo nositi oznako »Kopija ustreza 
originalu«.

Vloge, ki bodo prispele po poteku roka, ki je določen 
za oddajo prijav, se bodo štele za prepozne in se bodo 
neodprte vrnile pošiljatelju. Nepopolne vloge, ki jih vla-
gatelji ne bodo pravočasno dopolnili v skladu z zahtevo 
za dopolnitev, bodo zavržene.

O odločitvi bodo vlagatelji pisno obveščeni.
7. Sklenitev pogodb
Ministrstvo bo s prejemniki sredstev sklenilo po-

godbe o sofinanciranju projektov slovenskih nevladnih 
organizacij, izbranih v okviru instrumentov. Prejemnik 
se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe od-
zvati v roku 8 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je 
prejemnik odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, 
s katero se je prijavil na javni poziv.

Izid javnega poziva je informacija javnega značaja 
in bo objavljen na spletnih straneh, na katerih je obja-
vljen javni poziv.

8. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega poziva in ostala dokumentaci-

ja je na voljo na spletni strani ministrstva http://www.
mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javne objave – javni raz-
pisi«.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so 
v času objave javnega poziva na voljo po elektron-
ski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna 1  Zadošča izpisek iz AJPES portala.

– kopijo podpisane pogodbe vlagatelja z Evropsko 
komisijo za sofinanciranje aktivnosti v okviru izbranega 
instrumenta za financiranje zunanje pomoči Skupnosti 
za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: izbrani instru-
ment), ki je bila veljavna v letu 2012. Vlagatelj, ki ni 
nosilec projekta, predloži pogodbo z nosilcem projekta 
v okviru izbranega instrumenta;

– kopijo projektne dokumentacije, na podlagi kate-
re je bila sklenjena pogodba iz tretje alineje te točke, in 
sicer njen vsebinski in finančni del v celoti;

– podpisano in žigosano izjavo, da so predloženi 
računi nastali pri izvajanju aktivnosti projekta v okviru 
izbranega instrumenta, in da povrnitev stroškov ni bila 
uveljavljana iz sredstev izbranih instrumentov ali dru-
gih EU programov, državnega ali lokalnih proračunov, 
drugih javnih virov ali zasebnih sredstev, namenje-
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pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na 
elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si. Vprašanja bodo 
skupaj z odgovori objavljena na spletni strani ministr-
stva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.

Ministrstvo za zunanje zadeve  
Republike Slovenije

Št. 478-0001/2013-2 Ob-1032/13

Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11) ter Načrta ravnanja s stvarnim premože-
njem Občine Šentrupert v letu 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šen-
trupert, MŠ: 2241153000, ID za DDV: 43936377.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb: nepremičnina, 
njiva, v izmeri 221 m2, travnik, v izmeri 354 m2 in stano-
vanjska stavba, v izmeri 72 m2, vse na parceli št. 259/58, 
v skupni izmeri 647 m2, vpisani pri vl. št. 1470, k.o. 1398 
Bistrica.

3. Izhodiščna cena nepremičnine: cena nepremič-
nine znaša 41.860,00 €. V ceno ni vključen davek na 
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kuplje-

no. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, v kakršnem je 
in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 
Z uspelim ponudnikom se sklene pogodba v roku 8 dni 
od zaključka postopka javnega zbiranja ponudb. Kolikor 
ponudnik v tem roku ne pristopi k podpisu pogodbe, se 
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šentru-
pert pravico zadržati vplačano varščino.

Rok za plačilo kupnine je 8 dni po sklenitvi pogodbe. 
Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost 
nepremičnine po ponujeni ceni. Plačilo kupnine v roku, 
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po 
plačilu celotne kupnine se izvede zemljiško knjižni pre-
nos. Stroški overovitve pogodbe bremenijo prodajalca, 
kupec pa nosi stroške zemljiško knjižne izvedbe.

5. Varščina: ponudnik, ki želi sodelovati v po-
stopku, mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne 
cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na TRR 
SI56 01411 0100 021 185, pri Banki Slovenije. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, 

ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 
8 dni id dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

6. Pisna ponudba mora vsebovati
– Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (pri-

loga 1),
– Izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev 

javnega razpisa » (Obrazec 2),
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu »Ponudba« (obrazec 3),
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % izhodišč-

ne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna 

še 30 dni po poteku roka za odpiranje ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti do-

stavljena na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 
8232 Šentrupert z oznako »Ponudba za nakup nepre-
mičnine – Ne odpiraj« Pravočasne bodo ponudbe, ki 
bodo prispele najkasneje do 31. 1. 2013, do 14. ure.

9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje 
postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala 
pravočasne ponudbe dne 6. 2. 2013, ob 15. uri, v pro-
storih Občine Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert. 
Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene 
iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. 
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti 
na odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom ali 
pooblastilom ponudnika.

10. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo izpol-
njeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno ven-
dar najmanj v višini izhodiščne cene. Ponudniki, ki bodo 
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev) bodo pozvani k oddaji nove 
ponudbe. Po prejemu novih ponudb, bo izbran najugo-
dnejši ponudnik.

11. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obve-
znost prodajalca da sklene pogodbo s ponudnikom, 
ki ponudi najvišjo ceno je izključena. Prodajalec lahko 
postopek zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravnega 
posla, pri čemer se ponudniku povrne vplačana varščina 
brez obresti.

12. Dodatne informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnine so na voljo na tel. 07/343-46-08, v času uradnih 
ur Občine Šentrupert ali na e- naslov: uros.pikl@sent-
rupert.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodni 
najavi.

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je 
objavljeno na spletni strani Občine Šentrupert in v Ura-
dnem listu RS.
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Priloga 1 
 

PODATKI O PONUDNIKU 
 
 
 
Ime in priimek oz. naziv    
 
Naslov oz. sedež    
 
Davčna št.    
 
EMŠO oz. matična št.    
 
Kontaktna oseba    
 
Telefon    
 
e‐mail    
 
TRR    
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum    
 
 
 
                                                                                                                    Ponudnik 
 
                                                                                                        _______________________ 
                                                                                                                (ime in priimek) 
 
                                                                                                       ________________________ 
                                                                                                                         (podpis) 
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Priloga 2 
 

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA 
 
 
 

Podpisani ponudnik izjavljam, da z oddajo ponudbe potrjujem, da v celoti sprejemam pogoje javnega 
razpisa  »Javno  zbiranje  ponudb  za  prodajo  nepremičnine«,  št.  .........................................  z  dne 
........................................... 2012. 
 
 
 
Kraj in datum ______________________ 
 
 
 
                                                                                                                     Ponudnik 
 
                                                                                                        _______________________ 
                                                                                                                (ime in priimek) 
 
                                                                                                       ________________________ 
                                                                                                                         (podpis) 
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Priloga 3 

 
Ponudnik 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
 
 

PONUDBA 
za nakup nepremičnine  

 
 
Na osnovi javnega razpisa za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb za nakup njive v izmeri 221 m2, travnika v 
izmeri 354 m2 in stanovanjske stavbe v izmeri 72 m2, vse na parceli štev. 259/58 v skupni izmeri 647 m2, vpisani pri 
vl. št. 1470, k.o. 1398  Bistrica, dajemo naslednjo ponudbo: 
 
 
Ponudbena cena je: 
 
 

_______________________ EUR 
 

z besedo ___________________________________________________________________. 
 
 
Rok za plačilo kupnine je 15 dni od sklenitve pogodbe. 
 
Ponudba velja še 30 dni po poteku roka za odpiranje ponudb. 
 
 
Kraj in datum ______________________ 
 
 
 
                                                                                                                    Ponudnik 
 
                                                                                                        _______________________ 
                                                                                                                (ime in priimek) 
 
                                                                                                       ________________________ 
                                                                                                                         (podpis) 
 
 

Občina Šentrupert
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Št. 478-001/2013-001 Ob-1033/13

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas, na podlagi Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja 
vas - Poljane z dne 20. 12. 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin  

v lasti Občine Gorenja vas - Poljane
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljan-

ska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
II. Predmet prodaje in cilj prodajalca
Kmetija na naslovu Srednje Brdo 20, 4224 Gorenja 

vas, v k.o. Hotavlje, ki obsega naslednje nepremični-
ne z ID znaki: 2049-204/0-1 (stavbišče), 2049-202/0-1 
(gospodarsko poslopje), 2049-200/2-1 (stanovanj-
ska stavba), 2049-2123/1-0 (kmetijsko zemljišče), 
2049-2122/0-0 (kmetijsko zemljišče), 2049-2118/0-0 
(kmetijsko zemljišče), 2049-2117/1-0 (stavbno ze-
mljišče), 2049-2115/1-0 (kmetijsko zemljišče), 
2049-2113/0-0 (kmetijsko zemljišče), 2049-2112/0-0 
(kmetijsko zemljišče), 2049-2111/0-0 (kmetijsko zemlji-
šče), 2049-2121/0-0 (stavbno zemljišče), 2049-2120/0-0 
(kmetijsko zemljišče–del, stavbno zemljišče-del), 
2049-2119/0-0 (kmetijsko zemljišče–del, stavbno ze-
mljišče-del), 2049-2116/0-0 (kmetijsko zemljišče–del, 
stavbno zemljišče-del), 2049-2114/1-0 (kmetijsko zemlji-
šče–del, stavbno zemljišče-del), 2049-2110/1-0 (kme-
tijsko zemljišče–del, stavbno zemljišče-del, gozd-del), 
2049-2125/0-0 (gozd) in 2049-2126/0-0 (gozd).

Prodajajo se izključno vse nepremičnine skupaj, 
saj predstavljajo enotno zaokroženo območje (kmetijo), 
zato mora ponudnik ponuditi kupnino za vse zgoraj na-
štete nepremičnine skupaj. Nepremičnine, ki so kmetij-
ska zemljišča oziroma gozdovi, se bodo sicer prodale 
po postopku, kot ga za to predvideva Zakon o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2 in 58/12) 
oziroma Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 

nasl.). Ponudnik za nakup nepremičnin v okviru tega 
zbiranja ponudb mora torej sodelovati tudi v postopku 
za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega 
zbiranja ponudb je lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran 
tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zemljiško knjižno stanje nepremičnin je urejeno, Ob-
čina Gorenja vas - Poljane je edini lastnik nepremičnin, ki 
so predmet javnega zbiranja ponudb.

Namembnost navedenih nepremičnin in pogoji za 
poseg v prostor so navedeni in razvidni iz prostorskih ak-
tov, ki so na vpogled na sedežu Občine Gorenja vas - Po-
ljane. Obremenitve nepremičnin so razvidne iz zemljiško-
knjižnih izpiskov za te nepremičnine.

Cilj prodajalca je, da kupec nepremičnin v obdobju 
naslednjih 5 let od sklenitve pogodbe na območju teh 
nepremičnin razvije visoko-kakovostno turistično ponud-
bo za slovenski in mednarodni trg, pri čemer bo v kar 
največji meri upošteval načela trajnostnega oziroma so-
naravnega razvoja turizma. Predviden razvoj storitev t.i. 
»glamping-a« (visoko kakovostne kamping storitve), bo 
prodajalec pri ocenjevanju poslovnega načrta pozitivno 
ovrednotil. Cilj prodajalca je, da bo kupec na predmetnih 
nepremičninah valoriziral danosti lokacije, predvsem izvir 
geotermalne vode, upošteval ohranjanje kulturne integri-
tete okolja, upošteval pa bo tudi čim večjo vključenost in 
povezovanje lokalnih ponudnikov blaga in storitev. Prav 
tako je cilj prodajalca, da kupec na delu kupljenih nepre-
mičnin zagotovi tudi izgradnjo in obratovanje vodnega 
parka (kopališča), namenjenega širšemu krogu obisko-
valcev (lokalno prebivalstvo, enodnevni gostje). Dodatno 
so cilji prodajalca predstavljeni v ostalih točkah tega zbi-
ranja ponudb.

III. Izklicna cena
Izklicna cena za vse nepremičnine skupaj znaša 

1.263.001,00 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo 
od izklicne, ni možna.

V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremič-
ninami (2 %) in DDV za nezazidana stavbna zemljišča. 
Davek na promet z nepremičninami in DDV ter stroške 
zemljiško knjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec. 
Stroške notarske overitve pogodbe nosi prodajalec.

IV. Merila za izbiro
Ponudnik bo izbran na podlagi naslednjih meril:

Merila
Največje 
možno 

število točk
ocene – rang

Ponudbena cena 

40

od izklicne 
cene (IC) do IC 

+ 4,99 %

od IC +5 %  
do IC 

+ 9,99 %

IC + 10 %  
ali več

10 20 40

Skladnost poslovnega 
načrta s cilji prodajalca 40

ni skladno v manjši meri 
skladno

pretežno 
skladno

v celoti 
skladno

0 10 20 30

Višina predvidenih 
vlaganj v prihodnjih 
5 letih

10
do 1,5 mio. € od 1,5 mio. €  

do 1,69 mio €
od 1,7 mio. €  
do 1,99 mio. €

2 mio. €  
ali več

0 2,5 5 10

Delež lastnih sredstev za 
nakup nepremičnin 10

do 10 % nad 10 % do 
25 %

nad 25 %

0 4 10

Skupaj 100
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V. Varščina za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje 

dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati 
varščino v višini 2 % ponujene cene, in sicer na tran-
sakcijski račun prodajalca, številka 01227-0100007212, 
odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, 
območna enota Kranj, ter obvezno navesti namen na-
kazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 
601. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno 
všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina 
brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine 
je obvezni sestavni del ponudbe.

VI. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– fizične osebe in samostojni ponudniki morajo 

v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, 
naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno 
številko in številko TRR,

– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje 
podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično šte-
vilko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku,

– navedbo ponujene cene za nepremičnine na 
obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Go-
renja vas - Poljane ali pri kontaktni osebi občine za to 
javno zbiranje ponudb,

– poslovni načrt s predstavitvijo razvoja turistične 
dejavnosti ponudnika na nepremičninah, ki so predmet 
prodaje, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje kriterijev, 
ki so pomembni za oceno ponudbe glede na merila za 
izbor ponudb.

– Glede na posamezna merila mora ponudba (me-
rilo 1) oziroma v njenem okviru pripravljen poslovni načrt 
(merila 2-4) vsebovati:

1. Merilo Ponudbena cena:
– navedba ponudbene cene za nepremičnine na 

obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja 
vas - Poljane ali pri kontaktni osebi občine za to javno 
zbiranje ponudb,

– potrdilo o vplačilu varščine, ki ga potrdi poslovna 
banka, ki je izvedla plačilo.

2. Merilo Skladnost poslovnega načrta s cilji pro-
dajalca:

– idejna in programska zasnova celotnega turistič-
nega območja (vključno z vodnim parkom), ki vsebuje 
tudi opis turistične ponudbe s poudarkom na načelu 
upoštevanja trajnostnega, sonaravnega razvoja, glede 
na naravne danosti doline,

– program ustvarjanja novih delovnih mest,
– urbanistično-arhitekturna idejna zasnova turistič-

nega območja,
– terminski načrt izvedbe investicije,
– predstavitev kapacitet po posamezni vrsti ponud-

be,
– načrt povezanosti in vključevanja z lokalnim oko-

ljem,
– po potrebi druga dokazila o usklajenosti poslov-

nega načrta s cilji prodajalca.
3. Merilo Višina predvidenih vlaganj v prihodnjih 

5 letih:
– predstavitev realne finančne konstrukcije za rea-

lizacijo celotnega projekta.
4. Merilo delež lastnih sredstev za nakup nepre-

mičnin:
– predstavitev realne finančne konstrukcije za rea-

lizacijo celotnega projekta, iz katere bo razviden delež 
lastnih sredstev pri nakupu nepremičnin.

– Če ponudba ter poslovni načrt ne bosta vsebo-
vala vseh obveznih sestavin iz prejšnjih alinej ali če ne 

bosta izkazovala izpolnjevanja vseh obveznosti iz dru-
gega odstavka VII. točke tega javnega zbiranja ponudb, 
se bo ponudba štela za neustrezno in bo izločena iz 
nadaljnjega postopka.

Ponudbi je potrebno tudi priložiti:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti kopijo izpiska 

iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni 
podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične 
osebe potrdilo o državljanstvu,

– pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz 
tega javnega zbiranja ponudb ter da se z njimi strinja in 
da sprejema vse pogoje. Ponudbo mora podpisati poo-
blaščena oseba ponudnika.

Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih se-
stavin, se bo štela za neustrezno in bo izločena iz na-
daljnjega postopka. Prodajalec si tudi pridržuje pravico 
brez kakršne koli obveznosti do ponudnika izločiti nje-
govo ponudbo iz nadaljnjega postopka, če bo ocenil, da 
je očitno nerealna.

VII. Dodatni pogoji prodaje
– nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-

pljeno; poznejše reklamacije se ne upoštevajo,
– prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske 

odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi posto-
pek prodaje, ne da bi za to navedel razloge, pri čemer se 
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost pro-
dajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži 
najugodnejšo ponudbo, je izključena,

– V primeru, da bo prispelo več najugodnejših po-
nudb, bo pristojna komisija najugodnejše ponudnike 
lahko pozvala k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravila 
pogajanja, in bo izbrala najugodnejšega ponudnika ob 
upoštevanju vseh postavljenih meril iz točke IV tega 
zbiranja ponudb,

– izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh po 
opravljeni izbiri (od prejema obvestila o izbiri in poziva 
k podpisu pogodbe) s prodajalcem skleniti kupoprodajno 
pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določba-
mi tega javnega zbiranja ponudb. Če ponudnik v nave-
denem roku ne podpiše pogodbe, velja, da je odstopil od 
pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati 
dano varščino,

– celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe na EZR prodajalca. Rok plačila 
je bistvena sestavina pravnega posla. Na podlagi do-
govora s prodajalcem lahko kupec kupnino plača tudi 
v dveh obrokih. V tem primeru mora kupec neplačani 
del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba 
z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv 
brez ugovora, fizična oseba pa z ustanovitvijo hipoteke 
na nepremičnini oziroma s sklenitvijo dogovora o pri-
držku lastninske pravice na nepremičnini. V nobenem 
primeru pa rok plačila celotne kupnine ne more izteči 
kasneje kot en mesec po uveljavitvi Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za območje nepremičnin, ki 
so predmet tega zbiranja ponudb,

– zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske pravi-
ce na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči 
kupcu po prejemu celotne kupnine,

– dana ponudba veže ponudnika še 60 dni po iz-
teku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo obravnavala 
komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega 
posla z najugodnejšim ponudnikom,

– v kupoprodajni pogodbi se bo kupec zavezal pri-
dobiti gradbeno dovoljenje za vse načrtovane objekte iz 
idejne zasnove v roku 1 leta od objave sprejetega občin-
skega podrobnega prostorskega načrta v Uradnem listu 
RS. Ta rok lahko prodajalec iz utemeljenih razlogov po-
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daljša, vendar največ enkrat. V primeru kršitve te zaveze 
se bo kupec zavezal plačati pogodbeno kazen v višini 
30 % ponudbene cene (brez DDV) iz njegove ponudbe, 
prodajalec pa bo lahko tudi uveljavil odkupno pravico,

– v kupoprodajni pogodbi se bo kupec zavezal za-
gotoviti obratovanje vseh v poslovnem načrtu predvi-
denih objektov v roku 4 let od pravnomočnosti gradbe-
nega dovoljenja za te objekte. Ta rok lahko prodajalec 
iz utemeljenih razlogov podaljša, vendar največ enkrat. 
V primeru kršitve te zaveze se bo kupec zavezal plačati 
pogodbeno kazen v višini 50 % ponudbene cene (brez 
DDV) iz njegove ponudbe, prodajalec pa bo lahko tudi 
uveljavil odkupno pravico,

– prodajalec (Občina Gorenja vas - Poljane; odku-
pni upravičenec) si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril 
odkupno pravico, ki bo vpisana v zemljiški knjigi in ki jo 
bo lahko uveljavil v roku 20 let od sklenitve kupoprodaj-
ne pogodbe v primeru:

– nameravane prodaje ali kakršne koli drugačne 
odsvojitve nepremičnin, ki so predmet tega zbiranja 
ponudb. V tem primeru mora odkupni zavezanec o svo-
ji nameri obvestiti odkupnega upravičenca in mu dati 
90-dnevi rok za izjasnitev o uveljavljanju odkupne pra-
vice,

– da kupec ne bo pridobil gradbenega dovoljenja 
za načrtovane objekte iz idejne zasnove v roku 1 leta 
od objave sprejetega občinskega podrobnega prostor-
skega načrta v Uradnem listu RS, oziroma v naknadno 
podaljšanem roku,

– da kupec ne bo zagotovil obratovanja vseh v po-
slovnem načrtu predvidenih objektov v roku 4 let od 
pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za te objekte,

– odkupni upravičenec uveljavi odkupno pravico 
s pisno izjavo, poslano odkupnemu zavezancu. V tem 
primeru se šteje, da je med odkupnim zavezancem in 
odkupnim upravičencem sklenjena prodajna pogodba 
za nepremičnine, ki so predmet tega javnega zbiranja, 
z dnem, ko odkupni zavezanec prejme pisno izjavo 
o uveljavitvi odkupne pravice, in sicer za ceno, ki je 
enaka ceni, po kateri je odkupni zavezanec odkupil 
nepremičnine v postopku tega zbiranja ponudb (vrniti 
kupnino brez obresti), pri čemer je rok plačila 90 dni od 
prejema pisne izjave odkupnega upravičenca, vendar 
ne prej kot po prejemu zemljiško knjižnega dovolila za 
vknjižbo lastninske pravice na bremen prostih nepre-
mičninah. Uveljavljanje odkupne pravice ne izključuje 
pravice odkupnega upravičenca zahtevati pogodbeno 
kazen na podlagi prejšnjih alinej,

– kolikor bo predmet odkupne pravice v času od-
kupa obremenjen (zastava, služnosti, druge stvarne ali 
obligacijske pravice …) in je breme nastalo na strani 
kupca, je kupec dolžan premet odkupne pravice prodati 
vseh bremen prost, kolikor pa to ne bo mogoče, se bo 
kupnina za predmet odkupne pravice zmanjšala za ce-
lotno vrednost bremen, določenih po sodnem cenilcu,

– ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki 
bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju 
s tem razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne bodo 
upoštevale.

S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi nasle-
dnje obveznosti:

– izvedba investicije na kupljenih nepremičninah 
v izgradnjo turističnih kapacitet (kopališke ter nastani-
tvene zmogljivosti – vsaj 20 ležišč), in sicer v roku 4 let 
po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za objekte,

– da bo na kupljenih nepremičninah poleg ponud-
be visokega razreda zgradil tudi kopališče (vodni park) 
z minimalno 100 m2 vodnih površin, namenjeno širši 
javnosti (lokalno prebivalstvo, enodnevni obiskovalci 
itd.), skupaj s pripadajočimi objekti (gostinska ponudba, 
sanitarije itd.),

– da bo v petih letih po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe v nepremičnine, ki bodo predmet kupoprodajne 
pogodbe oziroma v njihovo opremo, investiral sredstva 
v minimalni višini 1.500.000,00 EUR,

– da bo spoštoval načela sonaravnega in trajno-
stnega razvoja turizma na kupljenih nepremičninah,

– da bo sam nosil vse stroške, povezane z more-
bitno adaptacijo kupljenih objektov (npr. stroški rušenja, 
gradnje, pridobivanja soglasij in dovoljenj itd.) ter z iz-
gradnjo turističnih kapacitet,

– da bo omogočil prodajalcu izvajanje nadzora nad 
spoštovanjem pogodbenih obveznosti.

Obveznosti iz te točke o spoštovanju določenih ro-
kov plačila, rokov za izvedbo investicije, o omejitvah raz-
polaganja z nepremičninami ter o višini vloženih sred-
stev so bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe in 
njihova kršitev je lahko podlaga za odstop prodajalca 
od te pogodbe.

VIII. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 11. 2. 2013 do 10. ure na naslov: Občina 
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gore-
nja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne od-
piraj – Ponudba za nakup nepremičnin« in polni naslov 
ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 2013 ob 
12. uri, v sejni sobi na sedežu prodajalca. Predstavniki 
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim 
pooblastilom ponudnika.

Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 
15 dni od odpiranja ponudb.

IX. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki 
lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremični-
nah, ki se prodajajo, ter o ostalih zadevah, povezanih 
s tem zbiranjem ponudb, pri Barbari Bogataj, višji sveto-
valki za splošne in pravne zadeve, na tel. 04/518-31-24. 
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.

Občina Gorenja vas - Poljane

Št. 110-14/2013 Ob-1059/13

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona 
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 91/09 in 33/11) Ministrstvo za pra-
vosodje in javno upravo objavlja

javni poziv
okrožnim in okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za 

dodelitev enega okrožnega ali okrajnega sodnika na 
delo v strokovno službo Sodnega sveta za polovični 
delovni čas. Sodnik bo dodeljen za opravljanje del in 
nalog na področju spremljanja, ugotavljanja ter analizi-
ranja učinkovitosti in uspešnosti sodišč. Predvideni čas 
dodelitve je 3 leta.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave 
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančiče-
va 3, Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
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Št. 101-7/2012-2 Ob-5209/12

Upravna enota Ptuj preneha hraniti Pravila Sindi-
kata zveza svobodnih sindikatov Slovenije Sindikat 
organizacije Petovia avto Ptuj.

Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se na-
hajajo v evidenci statutov, pod zaporedno številko 4, se 
vzamejo iz hrambe 11. 12. 2012 in sindikat z imenom: 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat organi-
zacije Petovia avto Ptuj, se izbriše iz evidence 11. 12. 
2012.

Evidence sindikatov
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 Ob-5343/12

Ime medija: ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna 
c. 14, Ljub ljana.

Edini družbenik je Zadružna zveza Slovenije, z.o.o., 
Miklošičeva 4, Ljub ljana.

Direktor: Peter Zadel.

 Ob-1008/13

Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Jesenice, 

Trg Toneta Čufarja 4.
Več kot 5 % kapitala oziroma upravljalskih/glaso-

valnih pravic: Rušan Dragojević, C. maršala Tita 18, 
Jesenice, 9,1101 %, Nataša Harej, Cesta revolucije 1, 
Jesenice, 9,7937 %, Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja 
1a, Jesenice, 9,4954 %, Rina Klinar, Plavški Rovt 7c, 
Jesenice, 32,8735 %, Vlado Kuroš, Blejska Dobrava 68, 
4273 Blejska Dobrava 6,9973 %, Romana Purkart, Se-
benje 73, Bled 6,7363 %, Občina Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, Jesenice, 5,4686 %.

Poslovodstvo: direktorica Nataša Harej.

 Ob-1026/13

Ime izdajatelja: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gra-
dec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec.

Pravne in fizične osebe z več kot 5 % lastniškim 
deležem: Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub-
ljana – 100 %.

Uprava: Danilo Vute, direktor.

 Ob-1027/13

Ime medija: ATM TV Kranjska Gora.
Izdajatelj: Lokalna TV postaja ATM TV Kranjska 

Gora.
Lastnik: ATM Elektronik d.o.o. – 100 %.
Redno zaposlena ena oseba, ostali po pogodbah.
Direktor zavoda: Matjaž Arih.
Odgovorna urednica: Nataša Mrak.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-5344/12

Preklic
Boris Kovačec s.p. preklicujem obvestilo, skladno 

z določilom tretjega odstavka 75. člena ZGD-1, obja-
vljeno v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 9. 11. 2012, pod 
številko Ob-4748/12, na strani 2543.

Boris Kovačec s.p.

 Ob-5348/12

Direktorja družbe Triglav nepremičnine, d.o.o., 
Dunajska cesta 22, Ljub ljana, matična številka: 
5446341000, na podlagi določb Zakona o gospodarskih 
družbah – ZGD-1 objavljata obvestilo:

1. Dne 18. 12. 2012 je bila na podlagi sklepa Okro-
žnega sodišča v Ljub ljani Srg 2012/52676, vpisana pri-
pojitev po pogodbi o pripojitvi z dne 7. 12. 2012, na 
podlagi katere sta se k družbi Triglav nepremičnine, 
d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka: 5446341000 kot prevzemni družbi, pripojili prevze-
ti družbi IP NOVA, Družba za poslovanje z nepremični-
nami, d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljub ljana, matična 
številka: 1861336000 in IP NOVA A, d.o.o., Družba za 
poslovanje z nepremičninami, Davčna ulica 1, 1000 
Ljub ljana, matična številka 2015099000, ki zaradi izved-
be pripojitve prenehata.

2. Upniki vseh družb udeleženih pri pripojitvi, lah-
ko uveljavljajo svoje pravice na način, kot to določa 
592. člen ZGD-1. Upniki vseh družb, ki so bile udele-
žene pri pripojitvi, imajo pravico zahtevati zavarovanje 
za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če 
tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po ob-
javi vpisa pripojitve v register. Upniki lahko to pravico 
uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi 
pripojitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Pravice 
zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo ob 
morebitnem stečajnem postopku pravico do predno-
stnega poplačila.

Triglav nepremičnine, d.o.o., Ljub ljana
direktor

Gorazd Rous
direktor

Mitja Selan

 Ob-5331/12

Likvidacijski upravitelj družbe Termoflor d.o.o. – 
v likvidaciji, IOC Zapolje IV/6, 1370 Logatec, matična 
številka 5625459, davčna številka SI 80919294, likvi-
dacijski upravitelj Igor Kuščer, pri katerem je na podlagi 
sklepa Okrožnega sodišča v Ljub ljani, Srg 2012/53294 
z dne 31. 12. 2012, vpisan začetek redne likvidacije 
v skladu z določili 412. do 424. člena Zakona o go-
spodarskih družbah, objavlja poziv upnikom, da v roku 
30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu 
RS, prijavijo svoje terjatve do družbe Termoflor d.o.o. 
– v likvidaciji.

Terjatve oziroma vlogo morajo upniki poslati sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve, ki 
izkazuje obstoj in višino terjatve, z navedbo računa 
upnika, na katerega naj se prijavljena terjatev poravna, 
v dveh izvodih, na likvidacijskega upravitelja na naslov: 

Termoflor d.o.o. – v likvidaciji, IOC Zapolje IV/6, 1370 
Logatec.

Dolžniki se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo 
svoje dolgove.

Termoflor d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj

Igor Kuščer

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-1056/13

Edini družbenik družbe IMEX TRADE, d.o.o., Boro-
vec 13, 1236 Trzin, Dušan Novak, je na podlagi 520. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah dne 14. 12. 2012, 
sprejel sklep

1. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz dosedanje 
višine 58.004,00 EUR, na znesek 7.500,00 EUR.

2. Družba poziva morebitne upnike, da se zgla-
sijo pri družbi in najkasneje v roku 1 leta od objave 
v Uradnem listu RS, izjavijo, da soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala. Upnike, ki so družbi znani, 
bo družba pozvala neposredno, da izjavijo, da soglašajo 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

3. Družba bo upnikom, ki niso soglašali z zmanjša-
njem osnovnega kapitala, poravnala zahtevke ali zago-
tovila varščino.

4. Osnovni kapital se bo znižal z izročitvijo osnov-
nega sredstva – nepremičnine ali izplačilom denarnih 
sredstev, lastniku družbe.

Družbenik Dušan Novak

Sklici skupščin 

Razširitve dnevnih redov

 Ob-1067/13

Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. v skladu 
z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, 
na podlagi zahteve delničarja Holding Slovenske elek-
trarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljub ljana, ki je 
imetnik 2.119.598 delnic, kar predstavlja 77,3 % osnov-
nega kapitala družbe, in na podlagi zahteve delničarjev 
MP Naložbe d.d. Ljub ljana, TOWRA s.a. Luxembourg 
in Intertrade ITC d.o.o. – v likvidaciji, Ljub ljana, ki so 
imetniki 255.383 delnic, kar predstavlja 9,37 % osnov-
nega kapitala družbe, s čimer je izkazano upravičenje, 
da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahtevajo dodatne 
točke dnevnega reda skupščine, sklicane za v nedeljo, 
27. januarja 2013, ob 4. uri, katere sklic je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012, obja-
vlja dodatne točke dnevnega reda skupščine, ki glasijo:

Zahteva delničarja Holding Slovenske elektrarne 
d.o.o. za dodatno točko dnevnega reda

3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta 
Premogovnik Velenje d.d.

Objave gospodarskih družb
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Predlog sklepa št. 3:
»3.1. V skladu z 275. členom ZGD-1 ter 23. členom 

Statuta družbe Premogovnik Velenje d.d. se iz nadzor-
nega sveta Premogovnik Velenje d.d. odpokličeta pred-
stavnika delničarjev: mag. Matjaž Janežič, Marko Štrigl.

Funkcija člana nadzornega sveto odpoklicani-
ma predstavnikoma delničarja preneha z dnem spreje-
ma tega sklepa.

3.2. V nadzorni svet Premogovnika Velenje d.d. se 
zaradi odpoklica članov nadzornega sveta, kot je razvidno 
iz sklepa št. 3.1, v skladu z 274. členom ZGD-1 in 23. čle-
nom Statuta družbe Premogovnik Velenje d.d. imenujeta 
člana nadzornega sveta Premogovnik Velenje d.d.: mag. 
Marjan Ravnikar, Marko Bregar.

Mandat imenovanima članoma nadzornega sveta 
Premogovnik Velenje d.d. prične teči z dnem sprejema 
tega sklepa.«

Obrazložitev:
Delničar HSE d.o.o. ocenjuje, da bo zamenjava čla-

nov nadzornega sveta Premogovnika Velenje d.d. po-
zitivno vplivala na delovanje nadzornega sveta družbe 
Premogovnik Velenje d.d. v okviru pooblastil in pristojno-
sti organa družbe in s tem na poslovanje družbe Premo-
govnik Velenje d.d.

Delničar HSE d.o.o. zaradi zgoraj navedenega 
v skladu z določili 275. in 276. člena ZGD-1 ter 23. člena 
Statuta Premogovnika Velenje d.d. uveljavlja svoje pravi-
ce v zvezi z odpoklicem in imenovanjem članov nadzor-
nega sveta Premogovnik Velenje d.d. in prilaga predsta-
vitev kandidatov v skladu z 297. a členom ZGD-1.

Zahteva delničarjev MP Naložbe d.d., TOWRA s.a. 
in Intertrade ITC d.o.o. – v likvidaciji za dodatni točki 
dnevnega reda:

4. Imenovanje posebnega revizorja
Predlog sklepa št. 4:
»4. Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost 

in zakonitost vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje 
d.d., se imenuje družba AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 
ulica 18, 9000 Murska Sobota. Posebna revizija se opravi 
za obdobje zadnjih pet let od dneva imenovanja poseb-
nega revizorja. Revizor naj:

– preveri, ali je v zvezi ali zaradi Zakona o poroštvu 
RS za obveznosti iz dolgoročnega posojila Termoelektrar-
ne Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki družba 
Premogovnik Velenje d.d. prevzela dodatne obveznosti 
ter ali se je zavezala prevzeti dodatne obveznosti,

– preveri, kako bodo morebitne dodatne obveznosti 
ali zaveze družbe Premogovnik Velenje d.d. vplivale na 
tekoče in bodoče poslovanje družbe,

– preveri, ali je pri prodajni ceni lignita 2,25 EUR/GJ 
družba Premogovnik Velenje d.d. sposobna poslovati 
z dobičkom,

– oceni grožnjo znižanja bilančnega kapitala družbe 
zaradi prodajne cene lignita 2,25 EUR/GJ ter znižanja 
knjigovodske vrednosti delnic RLVG,

– oceni višino dobička, ki bi ga družba Premogovnik 
Velenje d.d. ustvarila v preteklih letih, pod predpostavko, 
da je družba zmožna poslovati brez izgube pri prodajni 
ceni lignita 2,25 EUR/GJ, dejansko pa je brez dobička 
poslovala po prodajnih cenah 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ 
in 2,95 EUR/GJ,

– oceni oškodovanje lastniškega kapitala družbe 
Premogovnik Velenje d.d. v preteklih letih zaradi ne-
realizacije dobička pri dejanskih prodajnih cenah ligni-
ta 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ, pod pred-
postavko, daje družba Premogovnik Velenje d.d. spo-
sobna poslovati z dobičkom pri prodajni ceni ligni-
ta 2,25 EUR/GJ.

Revizor bo o obsegu opravljene posebne revizije in 
ugotovitvah izdelal poročilo ter ga bo nemudoma posre-
doval organom družbe«.

Utemeljitev:
Pod 4. točko dnevnega reda izredne seje skupšči-

ne se bo odločalo o imenovanju posebnega revizorja, 
ki naj oceni bodoče poslovanje družbe po prodajni ceni 
lignita 2,25 EUR/GJ, kot tudi, ki naj oceni oškodovanje 
lastniškega kapitala za zadnjih pet let, ker družba ni 
ustvarjala dobička niti pri prodajnih cenah 2,54 EUR/GJ, 
2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ.

Dne 18. 7. 2012 je bil prejet Zakon o poroštvu RS 
za obveznosti iz dolgoročnega posojila Termoelektrar-
ne Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, kar 
je splošno znano dejstvo, ki je tudi objavljeno in ga ni 
potrebno posebej dokazovati. Zakon predvideva, da 
bo morala družba Premogovnik Velenje d.d. prodajati 
lignit po ceni 2,25 EUR/GJ, kar je popolnoma nemo-
goče, če se izhaja iz dejstva, da se niti pri prodajnih 
cenah 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ ni 
ustvaril nikakršen dobiček.

Obstaja utemeljen dvom v zmožnost družbe poslo-
vati po prodajni ceni 2,25 EUR/GJ, kajti če bi bilo to mo-
žno, bi morala družba Premogovnik Velenje d.d. v prete-
klih petih letih ustvariti za več 10 mio EUR dobička, ka-
terega pa ni ustvarila. Prav tako obstaja utemeljen sum, 
da bo poslovanje družbe po prodajni ceni 2,25 EUR/GJ 
izjemno škodljivo za družbo, ki ne bo ustvarjala dobička, 
temveč izgubo, s čimer se bo nižal kapital družbe, s tem 
pa tudi knjigovodska vrednost delnic RLVG, kar je škoda 
tako za družbo, kot za delničarje. Poslovanje po prodajni 
ceni, ki je celo nižja od minimalne cene, po kateri lahko 
družba posluje brez izgube, je brez dvoma za družbo 
škodljivo, nezakonito ter nepravilno.

Po drugi strani obstaja utemeljen sum, da je 
v preteklosti prišlo do oškodovanja lastniškega kapi-
tala družbe, kajti če je sploh možno, da lahko druž-
ba Premogovnik Velenje d.d. posluje brez izgube pri 
ceni 2,25 EUR/GJ, potemtakem bi morala družba ustva-
riti več deset mio EUR dobička v preteklih petih letih, saj 
je bila prodajna cena lignita 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ 
in 2,95 EUR/GJ.

Delničarji že štiri leta in pol aktivno opozarjajo na 
nepravilnosti v poslovanju družbe Premogovnik Velenje 
d.d., zaradi česar je bila opravljena tudi posebna revizija 
ter izdelano revizijsko poročilo »Preveritev pravilnosti in 
zakonitosti vodenja poslov družbe.

Premogovnik Velenje d.d. za obdobje pet let 
(2005–2009)«, ki izkazuje 17,4 mio EUR oškodovanja 
družbe.

Revizijsko poročilo »Preveritev pravilnosti in zako-
nitosti vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje d.d. 
za obdobje pet let (2005–2009)« je razkrilo, da se lignit 
prodaja TES-u na podlagi tripartitnih pogodb, katerih 
sklenitelj je še HSE. Izhajajoč iz dejstva, da je družba 
Premogovnik Velenje d.d. sklepala takšne škodljive po-
godbe, ki so imele za posledico oškodovanje družbe 
v višini 17,4 mio EUR, kakor tudi izhajajoč iz dejstva, 
da ima HSE 77 % lastništvo ter s tem lahko na povsem 
operativni in konkretni ravni de iure in de facto odločilno 
vpliva na vse organe družbe glede vseh zadev in vpra-
šanj, gre utemeljeno sklepati in pričakovati, da je družba 
Premogovnik Velenje d.d. že sklenila pogodbo, s katero 
pristaja na prodajno ceno lignita 2,25 EUR/GJ, ali pa da 
se je to zavezala ali namenila storiti.

Revizor naj oceni še višino dobička, katerega 
bi družba Premogovnik Velenje d.d. morala realizi-
rati, kolikor bi bilo poslovanje po prodajni ceni ligni-
ta 2,25 EUR/GJ sploh mogoče. Postavlja se torej logič-
no vprašanje, kje je dobiček iz preteklih let, ko je družba 
poslovala po prodajnih cenah 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ 
in 2,95 EUR/GJ. Višina nerealiziranega dobička je ob-



Stran 154 / Št. 3 / 11. 1. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

seg oškodovanja lastniškega kapitala družbe. Za višino 
oškodovanja, ugotovljenega z revizijskim poročilom, bo 
vložena tožba za povračilo škode družbi zoper osebe, ki 
so opravljale funkcije članov organov vodenja ali nadzo-
ra v času oškodovanja.

Jasno je, da se ne more poslovati pri ceni 
2,25 EUR/GJ brez škode za družbo ter je prehod na 
takšno poslovanje za družbo škodljiv. Kolikor pa poslo-
vanje po ceni 2,25 EUR/GJ je mogoče, pa je podano 
oškodovanje v preteklosti, ko ni bil realiziran dobiček 
pri cenah 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe
Predlog sklepa št. 5:
»5. S funkcije članov nadzornega sveta – pred-

stavnikov delničarjev družbe se nemudoma odpokliče-
jo: Matjaž Janežič, Kristjan Verbič, Marko Štrigl, Jana 
Vrtovec Trček.

Nove člane nadzornega sveta na mesto odpoklica-
nih bo skladno z določbami ZGD-1 imenovalo sodišče 
na predlog upravičenih predlagateljev«. Pod 5. točko 
dnevnega reda izredne seje skupščine se bo odločalo 
o odpoklicu vseh članov nadzornega sveta – predstav-
nikov delničarjev. Vsi obstoječi člani nadzornega sveta 
– predstavniki delničarjev so izvoljeni po predlogu HSE. 
Člani nadzornega sveta ne delujejo v interesu kapital-
skih lastnikov, temveč v interesu pogodbenih strank 
družbe Premogovnik Velenje d.d. HSE je poleg tega, 
da je 77 % lastnik, tudi pogodbena stranka tripartitnih 
pogodb, na podlagi katerih se sploh prodaja lignit ter ob-
staja očiten konflikt interesov med funkcijo predstavnika 
delničarjev ter funkcijo predstavnika nasprotne pogod-
bene stranke. Namreč, prvim je v interesu maksimiranje 
dobička družbe Premogovnik Velenje d.d., drugim pa 
maksimiranje dobička HSE, to dvoje pa že po nara-
vi stvari ni združljivo, saj gre za nasprotni pogodbeni 
stranki.

Člani nadzornega sveta opuščajo dolžen nadzor 
nad poslovodstvom družbe ter ne sprejemajo ukrepov, 
da se zagotovi poslovanje družbe v skladu z zakonom 
ter v skladu z interesi družbe. Izpostaviti gre, da družba 
ni sklicala izredne skupščine v skladu določili ZGD-1, 
kljub temu, da so delničarji podali pravilno in popolno 
zahtevo za sklic. Zaradi navedenega so se delničarji 
obrnili na sodišče po sodno intervencijo ter je sodišče 
delničarjem ugodilo.

Zlasti pa nadzorni svet opušča svoje dolžnosti ozi-
roma pristojnosti v razmerju do poslovodstva družbe 
glede tožbe za povračilo škode v višini 17,4 mio EUR, 
katero so vložili delničarji za račun družbe Premogov-
nik Velenje d.d. S to tožbo so toženi tudi trenutni člani 
poslovodstva družbe, v tej zadevi pa je sodišče izdalo 
sklep o naložitvi plačila predujma v višini 515.000 EUR. 
Kljub temu, da družbe Premogovnik Velenje d.d. v tem 
postopku ne zastopa poslovodstvo, temveč delničarji, 
saj je s to tožbo toženo ravno poslovodstvo, se poslo-
vodstvo kot zastopnik družbe Premogovnik Velenje d.d. 
pritožuje zoper sklep o predujmu, ki naj zagotovi, da se 
bo tožba družbe Premogovnik Velenje d.d. proti poslo-
vodstvu uspešno izpeljala ter končala, Poslovodstvo 
tako dejansko nastopa na strani tožeče in tožene stran-
ke hkrati, pri čemer nezakonito koristi funkcijo v družbi, 
da bi preprečilo, da se tožba družbe proti poslovodstvu 
sploh lahko uspešno konča.

Glede na to, da v trenutnih razmerah ni mogoče 
z glasovanjem na skupščini zagotoviti, da bo bili izvo-
ljeni takšni člani nadzornega sveta, ki bi delovali v ko-
rist družbe namesto v korist večinskega delničarja kot 
pogodbene stranke družbe, se bodo manjkajoči člani 
nadzornega sveta imenovali začasno s sodno odločbo.

V skladu z 296/4 členom ZGD-1 bo predlog za do-
polnitev dnevnega reda z utemeljitvijo, objavljen tudi na 
spletni strani družbe: http://www.rlv.si.

Premogovnik Velenje d.d.
predsednik uprave

dr. Milan Medved

Nasprotni predlogi

 Ob-1066/13

Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d., Par-
tizanska cesta 78, 3320 Velenje, na podlagi 300. in 
301. člena ZGD-1 na podlagi predloga oziroma zahteve 
delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska 
ulica 92, 1000 Ljub ljana objavlja nasprotni predlog skle-
pa pod predlagano točko 1. dnevnega reda – »Otvoritev 
skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih 
teles« in točko 2. dnevnega reda – »Imenovanje poseb-
nega revizorja« – izredne skupščine družbe Premogov-
nik Velenje d.d., katere sklic je bil objavljen v Uradni listu 
RS, št. 96, dne 14. 12. 2012, in bo izvedena v nedeljo, 
27. 1. 2013, ob 4. uri.

Predlog sklepa se po podanem nasprotnem predlo-
gu k 1. točki dnevnega reda glasi:

»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predse-
dnika skupščine se izvoli mag. Miran Kos. Za prešteval-
ca glasov se izvolita Simona Ferarič in Sabina Movh. 
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Marko Salmič 
iz Velenja«.

Obrazložitev:
Delničar HSE d.o.o. se ne strinja s predlogom manj-

šinskih delničarjev glede imenovanih oseb v delovna 
telesa, zato predlaga nasprotni predlog, ki bo zagotavljal 
neodvisno in strokovno delovno telo v skladu z interesi 
vseh delničarjev in družbe.

Predlog sklepa se po podanem nasprotnem predlo-
gu k 2. točki dnevnega reda glasi:

»Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost 
in zakonitost vodenja poslov družbe Premogovnik Ve-
lenje d.d., se imenuje družba Ernst&Young, Dunajska 
cesta 111 1000 Ljub ljana. Posebna revizija se opravi za 
obdobje od 1. 1. 2010 pa do dneva imenovanja poseb-
nega revizorja. Revizor naj:

– preveri ustreznost cene, po kateri je družba Pre-
mogovnik Velenje d.d. premog prodajala povezani druž-
bi Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.;

– preveri gibanje cen električne energije v tem času 
oziroma cen ter drugih kazalcev poslovanja družbe Te-
moelektrarna Šoštanj d.o.o.;

– razhajanja med gibanjem cen električne energije, 
ki jo je prodajala družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 
in cen premoga, ki ga je prodajala družba Premogovnik 
Velenje d.d.;

– obseg morebitnega oškodovanja družbe Premo-
govnik Velenje d.d. in njenih delničarjev zaradi neustre-
zne prodajne cene premoga;

– obseg morebitnega okoriščanja družbe Termo-
elektrarna Šoštanj d.o.o. ali krovne družbe HSE d.o.o.

Revizor bo o obsegu opravljene posebne revizije in 
ugotovitvah izdelal poročilo ter ga bo nemudoma posre-
doval organom družbe«.

Obrazložitev:
Delničar HSE d.o.o. ocenjuje, da je za posebnega 

revizorja, ki bo preverila pravilnost in zakonitost vodenja 
poslov Premogovnika Velenje d.d., ustrezna revizijska 
družba Ernst & Young, Dunajska cesta 111, 1000 Ljub-
ljana. Družba AUDIT & CO d.o.o. je pripravila posebno 
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revizijo že za obdobje od leta 2005 do 2009, zaradi 
omenjenega poročila pa so v teku postopki pred Okro-
žnim sodiščem v Celju. Zato delničar HSE d.o.o. z na-
sprotnim predlogom predlaga za posebnega revizorja 
revizijsko družbo Ernst & Young, Dunajska cesta 111, 
1000 Ljub ljana, ki doslej s Premogovnikom Velenje d.d. 
še ni sodelovala.

V skladu z 296/4 členom ZGD-1 bo naspro-
tni predlog z gradivom objavljen tudi na spletni strani 
družbe: http://www.rlv.si.

Premogovnik Velenje d.d.
predsednik uprave

dr. Milan Medved
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Izvršbe

VL 58788/2012 Os-5259/12

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 58788/2012 z dne 26. 4. 2012, 
je bil dne 21. 9. 2012 opravljen v korist upnika PEN 
– Prevozništvo Esad Nuhanović s.p., V dolini 22, Ljub-
ljana, rubež poslovnega objekta na naslovu Brnčičeva 
ulica 19, 19 E in 19 D, ki leži na zemljiščih, k.o. 1757, 
parc. št. 662/17, 18, 19, 20, 21. Objekt ima št. stavbe 
266 in obsega neto tlorisne površine 1.807,60 m2. Leto 
gradnje objekta je 1980, last dolžnika Margenta trgovina 
in storitve d.o.o., Bravničarjeva ulica 11, Ljub ljana. Zapi-
snik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 17. 12. 2012

Objave zemljiškoknjižnih zadev

Dn 155198/2012 Os-1057/13

Okrajno sodišče v Litiji, je v zemljiško knjižni za-
devi predlagateljev: Bojan Fajs, Spodnja Nova vas 35, 
2310 Slovenska Bistrica, Stanislava Dvoršak, Lesko-
vec 14A, 2331 Pragersko, Drago Žlegel, Spodnja Nova 
vas 31, 2310 Slovenska Bistrica in Barbara Fajs, Spo-
dnja Nova vas 35, 2310 Slovenska Bistrica, ki jih za-
stopa notarka Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice, zaradi 
izbrisa stare hipoteke, dne 18. 12. 2012 izdalo sklep 
Dn 155198/2012, o začetku postopka za izbris stare 
hipoteke, vknjižene pri nepremičninah: parcela št. 5/1, 
k.o. 752 – Spodnja Nova vas (ID 317714), parcela 
št. 18/3, k.o. 752 – Spodnja Nova vas (ID 519147), 
parcela št. 94/9, k.o. 752 – Spodnja Nova vas (ID 
989463), parcela št. 4/1, k.o. 752 – Spodnja Nova vas 
(ID 993776), parcela št. 17/0, k.o. 752 – Spodnja Nova 
vas (ID 2836571), parcela št. 185/6, k.o. 752 – Spo-
dnja Nova vas (ID 3004148), parcela št. 93/3, k.o. 752 
– Spodnja Nova vas (ID 3508560), parcela št. 18/4, 
k.o. 752 – Spodnja Nova vas (ID 3681009), parcela 
št. 578/0, k.o. 752 – Spodnja Nova vas (ID 3844522), 
parcela št. 16/0, k.o. 752 – Spodnja Nova vas (ID 
4013077), parcela št. 93/1, k.o. 752 – Spodnja Nova 
vas (ID 4852060), parcela št. *17/0, k.o. 752 – Spo-
dnja Nova vas (ID 4852061), parcela št. 93/6, k.o. 752 
– Spodnja Nova vas (ID 5355019), parcela št. 280/1, 
k.o. 752 – Spodnja Nova vas (ID 5916728), parcela 
št. 280/2, k.o. 752 – Spodnja Nova vas (ID 5916729), 
parcela št. 280/3, k.o. 752 – Spodnja Nova vas (ID 
5916730), parcela št. 280/4, k.o. 752 – Spodnja Nova 
vas (ID 5916731), parcela št. 280/5, k.o. 752 – Spo-
dnja Nova vas (ID 5916732), parcela št. 18/6, k.o. 752 
– Spodnja Nova vas (ID 5931510) in parcela št. 18/7, 
k.o. 752 – Spodnja Nova vas (ID 5931511), z nasle-
dnjo vsebino: “ID pravice/zaznambe 13185196, vrsta 
pravice/zaznambe 401 – vknjižena hipoteka, glavna 
nepremičnina: parcela št. 5/1, k.o. 752 – Spodnja Nova 

vas (ID 317714), podatki o vsebini pravice/zaznambe: 
terjatev: 72.600,00 SIT, tip dospelosti 2 – do odpoklica, 
dodatni opis: 72.600,00 SIT, vloženo 19. julija 1985, 
dn. št. 1590/85, po posojilni pogodbi z dne 15. julija 
1985, se vknjiži zastavna pravica za posojilno terjatev, 
imetnik: TIMA Kmetijski kombinat Slov. Bistrica, 2310 
Slovenska Bistrica”.

Poziva se hipotekarnega upnika oziroma zastav-
nega upnika, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da 
v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti 
izbrisu stare hipoteke.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 21. 12. 2012

Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

IV P 767/2011 Os-4943/12

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. 
št. IV P 767/2011, v skladu s 4. točko drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku skle-
nilo:

za začasno zastopnico tožene stranke Polšak Ro-
mana, se postavi Nataša Freitag, odvetnica v Celju.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za 
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 1. 2012

1913 I 3485/2005 Os-4928/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova 5, 
Ljub ljana, proti dolžniku Albinu Prusnik, Ruska ulica 6, 
Ljub ljana, zaradi izterjave nadomestila preživnine, skle-
nilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica mag. 
Nataša Vidovič Plantan, Vodnikova cesta 172, 1000 
Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala dokler 
dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 11. 2012

VL 183971/2011 Os-5261/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T-2 druž-
ba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komuni-
kacij in opreme d.o.o., Verovškova ulica 64a, Ljub ljana 
– dostava, proti dolžniku Sinanović Adnan, Koželjskega 
ulica 6, Velenje, ki ga zastopa odv. zač. zast. Tanja 

Objave sodišč
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Korošec, Prešernova cesta 8, Velenje, zaradi izterja-
ve 952,05 EUR, sklenilo:

dolžniku Sinanović Adnan, Koželjskega ulica 6, Ve-
lenje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tanja 
Korošec, Prešernova cesta 8, Velenje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 12. 11. 2012

VL 44724/2012 Os-5286/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Banka 
Koper d.d. dvojezična firma: Banka Koper d.d. – s.p.a., 
Pristaniška ulica 14, Koper – Capodistria, ki ga zastopa 
Danijel Vrčkovnik, Pristaniška ulica 14, Koper – Capodi-
stria, proti dolžniku Stanku Trampuš, Hauptstrasse 13, 
Gönnersdorf, ki ga zastopa zak. zast. odv. Mitja Stražar, 
Kolodvorska 11, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
22.664,83 EUR, sklenilo:

dolžniku Stanku Trampuš, Hauptrasse 13, Gönner-
sdorf, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mitja 
Stražar, Kolodvorska 11, 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 Ljub ljani  
dne 7. 12. 2012

VL 146257/2011 Os-5289/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit 
Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, 
ki jo zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Škofa Maksimi-
lijana Držečnika 9, (p.p. 1593) Maribor, proti dolžniku 
Henriku Jaušovec, Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi, ki 
ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Blaž Guna, Pod-
vine 36, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 1.315,12 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Henriku Jaušovec Cesta zmage 7, Za-
gorje ob Savi, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 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 Blaž 
Guna, Podvine 36, Zagorje ob Savi.

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 Ljub ljani
dne 3. 12. 2012

Oklici dedičem

D 80/2012 Os-4998/12

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 
v zapuščinski zadevi po dne 4. 3. 2012 umrli Ivani Se-
menič, hči Janeza, roj. Stipič, roj. 15. 5. 1937, nazadnje 
stanujoči Kovinarska ulica 13, p. Krško, podaje naslednji 
oklic:

Neznani dediči, dediči tretjega dednega reda po po-
kojni Ivani Semenič, roj. Stipič, roj. 15. 5. 1937, nazadnje 
stanujoči Kovinarska ulica 13, p. Krško, katerih podatkov 
sodišče nima, se pozivajo, da v roku enega leta od objave 
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem 
listu Republike Slovenije, priglasijo svoje pravice do za-
puščine.

Po preteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 22. 11. 2012

D 116/2012 Os-4999/12

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 
v zapuščinski zadevi po dne 2. 3. 2012 umrlem Bogdanu 
Žnideršiču, roj. 1. 9. 1949, nazadnje stanujočem Zdolska 
cesta 18, p. Krško, podaje naslednji oklic:

Neznani dediči, dediči tretjega dednega reda po po-
kojnem Bogdanu Žnideršiču, roj. 1. 9. 1949, nazadnje 
stanujočem Zdolska cesta 18, p. Krško, katerih podatkov 
sodišče nima, se pozivajo, da v roku enega leta od objave 
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem 
listu Republike Slovenije, priglasijo svoje pravice do za-
puščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 22. 11. 2012

I D 2714/2011 Os-5033/12

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek, opr. št. I D 2714/2011, po pokojni Slavki 
Arhanič, roj. 20. 6. 1940, umrla 20. 9. 2011, nazadnje 
stanujoča Levarjeva ulica 107, Ljub ljana, državljanka Re-
publike Slovenije.

Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Pokojna je zapustila sinova Antona 
Arhaniča in Slavka Arhaniča ter imela brate in sestre. 
Ker sta se zakonita dediča I. dednega reda odpovedala 
dedovanju po zapustnici, v poštev za dedovanje pridejo 
dediči II. dednega reda, zapustničini bratje in sestre ter 
njihovi potomci.

Sodišču dediči II. dednega reda po zapustnici niso 
znani, zato v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju 
sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne po pok. Slavki Arhanič, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica na sodni deski sodišča. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 12. 11. 2012

II D 2264/2009 Os-5256/12

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Miroslavi Alojziji Kwech, roj. 15. 6. 
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1945, umrli med 18. 6. 2009 in 13. 7. 2009, nazadnje 
stan. v Ljub ljani, Martina Krpana 1, državljanki Repu-
blike Slovenije.

Zapustnica je bila enkrat poročena, v zakonu ni 
imela otrok, prav tako ni imela izvenzakonskih ali po-
svojenih otrok. Imela je polbrata Bojana Šlebingerja, ki 
je že pokojni in ni zapustil otrok. Tudi starša zapustnice 
sta pokojna. Zapustničina mati Marija Pečar Šlebinger je 
imela tri brate: Feliksa Pečarja, ki je pokojni in je zapustil 
hči Marijo Malovrh, Otmarja Pečarja, ki je pokojni in je 
zapustil hči Andrino Pečar Percl in Alojzija Pečarja, ki 
je pokojni in ni zapustil potomcev. Oče zapustnice Ciril 
Šlebinger je imel enega brata in dve sestri. Še živeča 
je sestra Vera Šlebinger Novak. Sestra Ilich Zorka je 
pokojna in je zapustila sina Bojana Ilicha in Iztoka Ilicha 
ter Bredo Ilich. Brat Vladimir Šlebinger je pokojni in je 
imel hčerko Jasno, za katero dediči ne vedo, kako se 
piše in kje stanuje.

Zapustnica je naredila dve oporoki, in sicer pisno 
oporoko pred pričama z dne 10. 2. 1998 in pisno opo-
roko pred pričama z dne 21. 3. 2003. S prvo oporoko 
je zapustnica svoje premoženje namenila sestričnama 
Andrini Pečar-Percl in Mariji Malovrh, z oporoko z dne 
21. 3. 2003 pa je za dediča vsega svojega premoženja 
določila Zavod za usposabljanje Janez Levec iz Ljub-
ljane. V predmetni zadevi bi kot zakonita dedinja prišla 
v poštev tudi Jasna Šlebinger, katere naslova sodišče 
ne pozna.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva dedinjo Jasno Šlebinger, da 
se priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica na 
sodni deski sodišča.

Če se dedinja, ki je pozvana k prijavi s tem oklicem, 
ne bo oglasila, bo sodišče po preteku opredeljenega 
roka zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 18. 12. 2012

I D 1568/2010 Os-5257/12

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okraj-
nim sodiščem v Mariboru po dne 26. 9. 2010 umrlem 
Vilijemu Grahu, sinu Antona, roj. 7. 5. 1930, upoko-
jencu, drž. RS, razvezanem, nazadnje stan. Zrkovska 
cesta 64, Maribor, pridejo v poštev kot dediči po za-
pustniku tudi zap. nečak Adolf Grah oziroma njegovi 
potomci, neznanih imen in naslovov, ter dediči pokoj-
nega zap. nečaka Hermana Graha, neznanih imen in 
naslovov.

Sodišče zato poziva zap. nečaka Adolfa Graha ozi-
roma njegove potomce in dediče pokojnega zap. neča-
ka Hermana Graha 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 18. 12. 2012

D 149/2012 Os-4933/12

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Grusovin Antonio, pok. Luigi-ja, roj. 6. 8. 
1947, ki je umrl 24. 9. 1990, z zadnjim stalnim prebivali-
ščem Via Favetti 15, Gorica, Italija, državljan Republike 
Italije.

Zapustnik Grusovin Antonio ni bil poročen in ni imel 
otrok, njegovi starši so pokojni, ravno tako brat, ki tudi ni 
bil poročen in ni imel otrok. Kot zakoniti dediči bi po njem 
tako prišli v poštev dediči po zap. pok. dedu Valentinu 
in babici Mariji (starši zap. pok. mame Kristine), ki so-
dišču niso znani in dediči po zap. pok. dedu Michele-ju 
in babici Orsoli (starša zap. pok. očeta Luigi-ja) oziroma 
po njunih starših (Grusovin Giovanni-ju in Brumat Tere-
si ter Vecchiet Giovanni-ju in Nardin Teresi), ki sodišču 
niso vsi znani.

Glede na to in na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co 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 o dedovanju ustre-
znega zakona.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 10. 10. 2012

D 127/2012 Os-5284/12

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Blažu Vranu, pok. Antona, roj. 3. 2. 1891, ki je 
umrl dne 18. 8. 1964, iz Kazelj 46 (stara h. št. 55), p. 
Sežana, zaradi odločitve o dedovanju nepremičnin, ki 
so mu bile po določilih ZPVAS vrnjene v last kot nekda-
njemu članu Agrarne skupnosti Kazlje.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedi-
čih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 20. 12. 2012

D 203/2011 Os-4983/12

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Novak Francetu, roj. 16. 1. 
1929, z zadnjim bivališčem na naslovu Dobrava 29, 
Dobrnič, sodišče poziva dediče ter vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do zapuščine po pok. Novak Francetu, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedo-
vanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 21. 11. 2012

D 173/2011 Os-4984/12

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Borštnar Ani, roj. 24. 7. 
1932, z zadnjim bivališčem na naslovu Prelesje 29, 
Šentrupert, sodišče poziva dediče ter vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do zapuščine po pok. Borštnar Ani, da se 
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega okli-
ca, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 21. 11. 2012
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Oklici pogrešanih

N 96/2012 Os-5242/12

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagatelja Albina Mahne, Tatre 32, p. 
Obrov, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Fran-
čiške Mahne, roj. 19. 6. 1902, zadnje znano bivališče 
Tatre 26 (nova h. št. 8), p. Obrov, za mrtvo.

Pogrešana Frančiška Mahne je bila rojena 19. 6. 
1902, na Tatrah 26, očetu Ivanu in materi Mariji, roj. 
Božič. Frančiška Mahne se je dne 3. 8. 1935 poročila 
z Emilijem Bunetti. Drugih podatkov o pogrešanki ni.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, 
zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu 
sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogre-
šanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 17. 12. 2012

N 93/2012 Os-5243/12

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagatelja Albina Mahne, Tatre 32, 
p. Obrov, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Te-
rezije Mahne, roj. 6. 1. 1904, zadnje znano bivališče 
Tatre 26 (nova h. št. 8), p. Obrov, za mrtvo.

Pogrešana Terezija Mahne je bila rojena 6. 1. 1904, 
na Tatrah 26, očetu Ivanu in materi Mariji, roj. Božič. 
Terezija Mahne se je poročila dne 29. 11. 1924. Drugih 
podatkov o pogrešanki ni.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, 
zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu 
sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogre-
šanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 17. 12. 2012

N 97/2012 Os-5244/12

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagatelja Albina Mahne, Tatre 32, p. 
Obrov, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Ivana 
Mahne, roj. 16.3.1899, zadnje znano bivališče Tatre 26 
(nova h. št. 8), p. Obrov, za mrtvega.

Pogrešani Ivan Mahne je bil rojen 16. 3. 1899, na 
Tatrah 26, očetu Ivanu in materi Mariji, roj. Božič. Ivan 
Mahne se je dne 28. 6. 1931 poročil z Rozino Mikol. 
Drugih podatkov o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem ži-
vljenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 17. 12. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Antolovič Jelka, Polje/Rjava c. 2a, Ljub ljana-Polje, 
zavarovalno polico, št. 50500084874, izdala zavaroval-
nica KD življenje d.d. gng-330294

Arih Milan, Letališka 14, Hoče, zavarovalno poli-
co, št. 50500118552, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
m-615

Bartolič Dimitrij, Kidričeva 12, Koper - Capodistria, 
zavarovalno polico, št. 50500065215, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gni-330313

Bartolič Dimitrij, Kidričeva 12, Koper - Capodistria, 
zavarovalno polico, št. 50500065212, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnh-330314

Bokal Maruša, Kavčičeva 40, Ljub ljana, zavaroval-
no polico, št. 50500009745, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnk-330286

Bric Matejka, Potok pri Dornberku 14, Dornberk, za-
varovalno polico, št. 50500023217, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnx-330248

Fischer Janez, Prežihova 1, Celje, zavarovalno po-
lico, št. 50500002259, izdala zavarovalnica Slovenica 
– KD Življenje. gnl-330310

Halilović Elmir, Štrekljeva 24, Maribor, zavaroval-
no polico, št. 50500110676, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-627

Jalševac Janez, Cesta Dolomitskega odreda 44, 
Log pri Brezovici, zavarovalno polico, št. 50500071149, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq-330305

Kavc Rudolf, Mariborska cesta 88, Orehova vas, 
zavarovalno polico, št. 50500014228, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. m-621

Korošec Brigita, Preloge 9A, Šmarje pri Jelšah, za-
varovalno polico, št. 50500070305, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnv-330275

Krampušek Branimir, Njivška cesta 6, Radeče, za-
varovalno polico, št. 50500061194, izdala zavarovalnica 
KD življenje d.d. gnb-330245

Kričej Jožef, Cesta ob ribniku 37, Miklavž na Dra-
vskem polju, zavarovalno polico, št. 505000007876, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc-330269

Krištof Milan, Dolenja Dobrava 4, Trebnje, zavaro-
valno polico, št. 41601000646, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnf-330316

Mikl Drago, Čakova 3, Sveti Jurij ob Ščavnici, za-
varovalno polico, št. 50500016324, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gny-330297

Nikolič Jasmina, Kočevska cesta 1, Škofljica, zava-
rovalno polico, št. 50500056405, izdala zavarovalnica 
KD življenje d.d. gnc-330244

Pipuš Janko, Gunduličeva 9, Maribor, zavarovalno 
polico, št. 50500105668, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m-623

Pregl Valentin, Slivniško Pohorje 18, Pohorje, zava-
rovalno polico, št. 50500047069, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. m-622

Rajar Hermina, Bršlenovica 3, Trojane, zavarovalno 
polico, št. 40301004353, izdana na ime Pavšič Hermina, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. gno-330282

Resek Julijana, Pri opekarni, Maribor, zavarovalno 
polico, št. 50500091882, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m-617

Salobir Lidija, Cesta v Rečico 16, Laško, zavaro-
valno polico, št. 50500015179, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnn-330308

Slodnjak Anica, Dornava 24, Dornava, zavarovalno 
polico, št. 50500012508, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gnl-330285

Slodnjak Miroslav, Dornava 24, Dornava, zavaro-
valno polico, št. 50500012517, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnm-330284

Šakić Vesmina, Dolinska cesta 3i, Koper - Capodi-
stria, zavarovalno polico, št. 50500108110, izdala zava-
rovalnica KD Življenje d.d. gnp-330306

Štukelj Marko, Zrkovska cesta 30, Maribor, zavaro-
valno polico, št. 50500065820, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-620

Švajger Jure, Levarjeva ulica 80, Ljub ljana, zavaro-
valno polico, št. 50500006066, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnb-330295

Spričevala preklicujejo

Cholewa Tadej, Kongresni trg 9, Ljub ljana, spri-
čevalo o končani OŠ Ceneta Štuparja v Ljub ljani. 
gng-330315

Čač Boštjan, Grizoldova ulica 36, Maribor, indeks, 
št. 11090029040, izdala Višja strokovna šola za gostin-
stvo in turizem, Maribor. m-616

Firbas Bojan, Cogetinci 60, Cerkvenjak, indeks, 
št. 11090020248, izdala Višja strokovna šola za gostin-
stvo in turizem, Maribor. m-619

Košak Niko, Cvetlična ulica 6, Radenci, preklic 
voznikove kartice, številka 1070500003880000, iz-
dajatelj Cetis d.d., objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 106/12 z dne 28. 12. 2012, pod oznako GNS-330203. 
gnf-330266

Rajnar Jure, Prisojna cesta 16, Radenci, indeks, 
št. 18051002, izdala Filozofska fakulteta. gnb-330270

Šimenc Hadrovič Aleksandra, Drenov grič 129, Vrh-
nika, letna spričevala 1., 2. in 3. razreda Osnovne šole 
Jarše, izdana na ime Šimenc. gnu-330301

Šimenc Hadrovič Aleksandra, Drenov grič 129, Vrh-
nika, letna spričevala 4., 5., 6., 7. in 8. razreda OŠ Men-
geš, izdano na ime Šimenc. gnt-330302

Švarc Natalija, Nova ulica 14, Spodnji Duplek, di-
plomo Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor, izdana 
leta 2005. m-628

Taškov Ahlander Marija, Ane Ziherlove 2, Ljub-
ljana, diplomo Fakultete za matematiko in fiziko, Uni-
verza v Ljub ljani, izdana leta 1996, na priimek Taškov. 
gnv-330300

Taškov Ahlander Marija, Ane Ziherlove 2, Ljub ljana, 
indeks, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko, Univer-
za v Ljub ljani, leto izdaje 1991, izdan na priimek Taškov. 
gnw-330299

Zaponšek Nina, Prešernova 22B, Velenje, indeks, 
št. 81656426, izdala EPF Maribor. m-626

Preklici
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Drugo preklicujejo

4S MEDIA d.o.o., Štihova ulica 10, Ljub ljana, iz-
vode licenc: št. 001/1019255, reg. št. KP 84-06C; 
št. 007/1019381, reg. št. LJ SR-911; št. 008/1019383, 
reg. št. LJ TL-533 in št. 011/1019418, reg. št. LJ DA-991, 
izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnx-330273

Avtoprevozništvo Rogač Oto s.p., Serdica 46, Roga-
šovci, izvod licence Skupnosti, številka 008149/002, za 
vozilo MAN, reg. oznaka MS C9-334. gnd-330293

Bajrektarević Nihad, Šegova ulica 4, Novo mesto, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023767001, iz-
dajatelj Cetis d.d. gnz-330296

Benko Robert, Rogoznica 16, Voličina, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500008478001, izdajatelj Ce-
tis. m-625

Berto Camlek s.p., Črnova 35A, Velenje, potrdilo za 
Huseina Mašića, voznika, ki ni državljan EU, veljavno do 
27. 7. 2010, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije, številka 009037/AD69-2-3972/2009, izdano leta 
2009. gnt-330277

Berto Camlek s.p., Črnova 35A, Velenje, potrdilo za 
Huseina Mašića, voznika, ki ni državljan EU, veljavno do 
27. 7. 2011, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije, številka 009037/SŠD69-2-327/2011, izdano leta 
2011. gns-330278

Bošnjak Aleksander, Grič 15, Ig, certifikata za NPK 
varnostnik/ca, št. C 540 z dne 25. 11. 2009, izdajatelj 
ZRSZV. gnz-330271

Čečelič Robert, Šegova ulica 8, Novo mesto, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500031986000, izdajatelj 
Cetis d.d. gny-330272

Fartek Aleš, Kuzma 3, Kuzma, potrdilo za voznika, 
izdano na ime Fartek Aleš, veljavno od 23. 10. 2004, iz-
dajateljica Gospodarska zbornica Slovenije, izdano leta 
2004. gnn-330283

Homovec Matevž, Tržaška cesta 22, Vrhnika, štu-
dentsko izkaznico, št. 19449684, izdala Ekonomska fa-
kulteta. gnr-330304

Jože Cuderman s.p., Bašelj 5, Preddvor, kartico 
preizkuševališča za kontrolo tahografov SI-20, ime-
tnik kartice Jože Cuderman, Bašelj 5, številka kartice 
3070500000045004, veljavnost od 15. 3. 2012 do 15. 3. 
2013. gnp-330281

Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob 
Savinji, potrdilo za voznika Bogdana Lukić, veljavno od 
3. 5. 2012 do 2. 11. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška 
zbornica, številka 007069/AD 45-3-1950/2012, izdano 
leta 2012. gnj-330287

Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Sa-
vinji, potrdilo za voznika Senahida Sulikanović, veljavno 
od 20. 10. 2011 do 14. 9. 2012, izdajateljica Obrtno pod-
jetniška zbornica, številka 007069/AD 45-3-4359/2011, 
izdano leta 2011. gni-330288

Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob 
Savinji, potrdilo za voznika Maria Šanjek, veljavno od 
24. 2. 2011 do 17. 3. 2012, izdajateljica Obrtno podjetni-
ška zbornica, številka 007069/AD 45-2-975/2011, izdano 
leta 2011. gnh-330289

Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob 
Savinji, potrdilo za voznika Dalibora Šanjek, veljavno od 
26. 4. 2010 do 14. 5. 2011, izdajateljica Obrtno podjetni-
ška zbornica, številka 007069/SŠ 45-2-1715/2010, izda-
no leta 2010. gng-330290

Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob 
Savinji, potrdilo za voznika Alexandra Ruzhitskiy, veljav-
no od 20. 3. 2010 do 19. 3. 2011, izdajateljica Obrtno 
podjetniška zbornica, številka 007069/AD 45-3-911/2010, 
izdano leta 2010. gnf-330291

Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob 
Savinji, potrdilo za voznika Mirsada Džanić, veljavno 
od 11. 2. 2010 do 27. 2. 2011, izdajateljica Obrtno pod-
jetniška zbornica, številka 007069/MJ 45-2-620/2010, 
izdano leta 2010. gne-330292

Kavčič Gabrijel, Lome 28, Črni vrh nad Idrijo, voz-
nikovo kartico, številka 1070500029825000, izdajatelj 
Cetis d.d. gnv-330250

Kok Igor, Črtomirova ulica 7B, Celje, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500030980010, izdajatelj Cetis 
d.d. gno-330307

Košak Niko, Cvetlična ulica 6, Radenci, voznikovo 
kartico, številka 1070500003880001, izdajatelj Cetis d.d. 
gne-330267

Lampič Jaka, Juričeva ulica 5, Ljub ljana, dijaško iz-
kaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija. gny-330247

Lavrač Solar Katarina, Kolovrat 12, Izlake, študent-
sko izkaznico, št. 19501633, izdala Ekonomska fakulte-
ta, Ljub ljana. gnu-330276

Loboda Jure, Homec, VII. ulica - del 31, Domžale, 
študentsko izkaznico, št. 31100097, izdala Fakulteta za 
farmacijo. gnw-330303

Merfin Sadić, Perovo 21B, Grosuplje, licenco od-
govorne osebe, št. 617289, izdana 10. 12. 2003, izdal 
Inter-es. gne-330242

Mijatović Pejo s.p. - cestni, Cesta komandanta Sta-
neta 39, Medvode, licenco Skupnosti, št. 008431/001, 
za vozilo marcedez - benz, reg. ozn. LJ M5-39L, 
in potrdilo za voznika Vladimirja Nedeljkovića, 
št. 008431SŠD37-2-4245/2009, z veljavnostjo do 6. 5. 
2010. gnh-330243

Mohorko Natja, Hojče 9, Ortnek, študentsko izka-
znico, št. 32070084, izdala Naravoslovnotehniška fakul-
teta, Univerza v Ljub ljani. gnj-330312

Pelc Anton, Prevole 14, Hinje, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500026546000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnr-330279

Refik Dautović s.p., Stara cesta 4, Vrhnika, licen-
co, št. 012137/001, veljavna do 25. 5. 2014; vozilo 
(izvod): reg. št. LJ FS-487, volkswagen passat/1.9, ser. 
št. O1022811, ser. št. taxi nalepke: 02330. gnf-330274

Slatinjek Rene, Prvomajska 9, Slovenska Bistrica, 
študentsko izkaznico, št. F0017736, izdala Filozofska 
fakulteta, Maribor. m-618

Šahtler Pavlina, Smolnik 24, Ruše, dijaško izkazni-
co, št. 0006065669. m-624

Škerlj Pika, Dražgoška ulica 6, Kranj, študentsko 
izkaznico, št. 42009056, izdala Akademija za likovno 
umetnost in oblikovanje. gnq-330280

Šošter Dejan, Rakovlje 17 G, Braslovče, študentsko 
izkaznico, št. 19399061, izdala Ekonomska fakulteta 
v Ljub ljani. gnw-330249

TAKSI-GO d.o.o., Cankarjeva ulica 80, Nova Gori-
ca, taksi nalepko, za vozilo opel zafira, registrska šte-
vilka GO KZ-365, številka 0004191/05345/564/001. 
gnz-330246

Tutić Enis, Koroška cesta 3, Šoštanj, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500020161000, izdajatelj Cetis 
d.d. gnx-330298

Valič Jurij, Obala 124, Portorož - Portorose, ARPA 
pooblastilo št. FF000017. gnm-330309

Veolia transport Štajerska d.d., Melj-
ska cesta 97, Maribor, licenco, osnovno, šte-
vilka 0004671/00224/788/001, za vozilo volkswagen 
LT46, registrska številka MB US-471. gnk-330311

Vovk Anton, Ulica talcev 29, Kostanjevica na Krki, 
voznikovo kartico, številka 1070500020972000, izdaja-
telj Cetis d.d. gnd-330268

Završnik Urška, Turje 21, Dol pri Hrastniku, štu-
dentsko izkaznico, št. 30105345, izdala Fakulteta za 
zdravstvene vede, Maribor. m-614
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