Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in
76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14), Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2016, ki ga je Občinski svet Občine Cerknica sprejel na 8. redni seji dne 19. 11. 2015, in Dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Cerknica, sprejete na 11. redni seji dne 5. 5. 2016, razpisuje

JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
(stanovanja in stanovanjske hiše z vrtom)
1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE Višina varščine: 3.698,00 EUR
Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR
DRAŽBE:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. (01) 70 90 610, faks (01) 70 90 633.
3. prazno stanovanje na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 6, 1381 Rakek, ID znak: 1659-531-7, v iz2. OPIS PREDMETOV PRODAJE, IZKLICNA meri 46,94 m2. Stanovanje je v prvem nadstropju
CENA, VIŠINA VARŠČINE IN NAJNIŽJI ZNE- večstanovanjske stavbe.
SEK VIŠANJA:
Izklicna cena: 19.975,00 EUR
Predmet prodaje oziroma javne dražbe je:
Višina varščine: 1.998,00 EUR
1. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo na- Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR
selje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-6,
v izmeri 65,90 m2. Stanovanje je v prvem nadstrop 4. stanovanjska hiša s parcelno številko *90/0, k. o.
1679 - LIPSENJ (ID 4661339), v izmeri 457 m2, parju večstanovanjske stavbe.
Izklicna cena: 41.650,00 EUR
cela št. 1559/1, k. o. 1679 - LIPSENJ (ID 295350),
Višina varščine: 4.165,00 EUR
v izmeri 613 m2, in parcela št. 1559/2, k. o. 1679 Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR
LIPSENJ (ID 1250289), v izmeri 426 m2.
Stanovanjska hiša na naslovu Lipsenj 34 je zgra2. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo na- jena na parceli s številko *90/0 k.o. Lipsenj. Objekt
selje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-7, je po podatkih Geodetske uprave RS zgrajen leta
v izmeri 66,90 m2. Stanovanje je v prvem nadstrop 1850, streha je bila obnovljena leta 1950. Objekt
je v slabem stanju. Dostop do objekta je omogočen
ju večstanovanjske stavbe.
po javni poti. Južno in vzhodno od parcele š tevilka
Izklicna cena: 36.975,00 EUR
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*90/0 ležita še parceli s parcelnima številkama
1559/1 in 1559/2, k.o. Lipsenj. Skupna površina
vseh parcel znaša 1.496 m2. Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) navedene parcele
spadajo v območje stavbnih zemljišč s podrobno
namensko rabo Ak: površine razpršene poselitve,
namenjene pretežno kmetijstvu.
Izklicna cena: 32.000,00 EUR
Višina varščine: 3.200,00 EUR
Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR

v najkasneje 5 dneh po plačilu celotne kupnine in
ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo.
4. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE:
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v sejni sobi v 2.
nadstropju, in sicer za:

1. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-6,
v izmeri 65,90 m2, v četrtek, 16. 6. 2016, s pričetDavek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na kom ob 9. uri;
podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
2. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-7,
3. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil v izmeri 66,90 m2, v četrtek, 16. 6. 2016, s pričetnajvišjo ceno. Prodajna pogodba mora biti sklenje- kom ob 10. uri;
na z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v roku
15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po pote- 3. prazno stanovanje na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 6, 1381 Rakek, ID znak: 1659-531-7, v izku roka za uveljavljanje predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem meri 46,94 m2, v četrtek, 16. 6. 2016, s pričetkom
roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev ob 11. uri;
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne pod- 4. stanovanjsko hišo s parcelno številko *90/0, k. o.
piše pogodbe tudi v podaljšanem roku, se bo štelo, 1679 - LIPSENJ (ID 4661339), v izmeri 457 m2, parda je od nakupa odstopil, Občina Cerknica pa ima cela št. 1559/1, k. o. 1679 - LIPSENJ (ID 295350),
v izmeri 613 m2, in parcela št. 1559/2, k. o. 1679 pravico njegovo vplačano varščino zadržati.
Kupec mora celotni znesek kupnine, dosežene na LIPSENJ (ID 1250289), v izmeri 426 m2, v četrtek,
javni dražbi, poravnati najkasneje v roku 30 dni po 16. 6. 2016, s pričetkom ob 12. uri.
sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun Občine Cerkni- 5. VIŠINA VARŠČINE:
Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe za
ca št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna.
Plačilo kupnine na naveden način in v določenem vsak predmet prodaje posebej vplačati varščino v
roku po sklenitvi pogodbe je bistvena sestavina višini 10 % izklicne cene oziroma v višini, ki je določena v drugi točki tega razpisa (Opis predmeta
prodajne pogodbe.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v prodaje), na transakcijski račun Občine Cerknica
last in posest po plačilu celotne kupnine in ostalih št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna, z navedstroškov, povezanih s prodajno pogodbo. Vpis v bo namena nakazila: plačilo varščine - javna dražzemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškok- ba - nakup nepremičnine pod zap. št. (napišite
njižnega dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca zaporedno številko nepremičnine iz tega razpisa
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ali točen opis nepremičnine, na katerega se plačilo
varščine nanaša). Skrajni rok za plačilo varščine je
sreda, 15. 6. 2016.
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni
dražbi niso uspeli, pa se brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščino zadrži.
Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in bodo
pristopili k javni dražbi in med postopkom javne
dražbe odstopili od javne dražbe, se varščino prav
tako zadrži.
6. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU
postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter pred pričetkom javne dražbe:
• plača varščino za nepremičnino v višini 10 % izklicne cene oziroma v višini, ki je določena v drugi točki tega razpisa (Opis predmeta prodaje), in
predloži potrdilo o njenem plačilu;
• če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec, predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na opisan
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis
pooblastitelja overjen pri notarju;
• predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, šteto od dneva javne dražbe;
• predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba,
samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;
• predloži številko transakcijskega računa in naziv
banke za primer vračila varščine;

• predloži davčno številko.
Vse listine, vključno z dokazilom o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjene
kopije listin.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te
točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno
dražbo, izločeni iz postopka oziroma v postopku
javne dražbe ne bodo mogli sodelovati.
Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku.
7. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA DRAŽITELJA:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Dražitelj z vplačilom varščine sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisane pogoje
javne dražbe:
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki je ponudil najvišjo
ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če vsaj eden ne
zviša cene.
8. POSEBNI POGOJI:
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi obveznost, da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo
pogodbe, davek na promet nepremičnin, stroške
overitev pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljene nepremičnine.
Navedeni posebni pogoj bo sestavni del prodajne
pogodbe.
9. POSEBNO DOLOČILO:
Organizator javne dražbe lahko postopek prodaje
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez
odškodninske odgovornosti. Ob ustavitvi prodaje se
vsem dražiteljem povrne izkazane stroške in vplačano varščino brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil.
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Nepremičnina bo prodana po načelu »videnokupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec
ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitne drugačno ugotovljene površine stanovanja pri morebitnem kasnejšem ponovnem preverjanju površin.
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –
ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO
in 76/15) ter Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). Javno dražbo vodi
komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
Javna dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

10. OGLED NEPREMIČNINE IN INFORMACIJE:
Za dodatne informacije v zvezi s predmeti javne
dražbe, z ogledom in podrobnejšimi podatki v zvezi z
izvedbo javne dražbe se obrnite na kontaktno osebo
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica –
Olga Smodila, e-pošta: olga.smodila@cerknica.si,
tel. št. (01) 70 90 610.
Ogled predmeta prodaje je možen po predhodnem dogovoru.
Javna dražba bo objavljena v junijski številki Slivniških pogledov, na krajevno običajen način in na
spletni strani Občine Cerknica (www.cerknica.si),
dne 20. 5. 2016.
župan, Marko Rupar

Razpis za delovno mesto:
RAČUNOVODJA
NA OSNOVNI ŠOLI JOŽETA KRAJCA RAKEK
Opis delovnega mesta: samostojno računovodsko in knjigovodsko delo (vodenje poslovnih knjig,
obračun plač in storitev, sestavljanje računovodskih
in davčnih izkazov, priprava finančnih načrtov in
poročil).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj visoka strokovna izobrazba/prva bolonj
ska stopnja,
• najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnem
mestu računovodja,
• obvladovanje dela z računalnikom, poznavanje
okolja Windows, orodja Microsoft Office in spleta.
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Pisno ponudbo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na e-naslov: ravnateljica.rakek@guest.
arnes.si.
Pri izboru bomo upoštevali vloge tistih kandidatov, ki bodo na e-naslov prispele v roku osmih dni
po objavi razpisa (do vključno 13. 6. 2016).
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Kandidat nastopi delo 1. 12. 2016.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 21/2016), Občina Cerknica objavlja:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju občine Cerknica
v letu 2016
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz enostanovanjskih in večstanovanjskih
stavb na območju občine Cerknica.

Slugovo, Stražišče, Sveti Vid, Ščurkovo, Štrukljeva
vas, Zahrib, Zala, Zibovnik in Župeno.
Upravičenec lahko za en objekt kandidira za proračunska sredstva le enkrat.
III. Višina pomoči
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
v višini 500,00 EUR za posamezno stanovanjsko
oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno
malo komunalno čistilno napravo je do sredstev
upravičena vsaka posamezna stavba v višini do
500,00 EUR, vendar ne več kot do polovice vrednosti nabave, montaže in zagona male komunalne
čistilne naprave brez DDV.

II. Upravičenci do sredstev
Do nepovratnih finančnih sredstev so upravičene
fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe, v kateri imajo stalno prebivališče. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe
se morajo nahajati na območju občine Cerknica in
izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo. To so
naslednja naselja: Beč, Bečaje, Bezuljak, Brezje, Cajnarje, Čohovo, Dobec, Dolenje Otave, Gora, Gorenje IV. Splošni pogoji upravičenosti
Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Hribljane, Jerši- • mala komunalna čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja, obratovati mora
če, Korošče, Koščake, Kožljek, Kranjče, Kremenca,
vsaj še 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev;
Krušče, Kržišče, Laze pri Gorenjem Jezeru, Lešnjake, Mahneti, Milava, Osredek, Otok, Otonica, Pi- • mala komunalna čistilna naprava mora imeti izjavo o lastnostih male komunalne čistilne
kovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve,
naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene
Rakov Škocjan, Ravne, Reparje, R
 udolfovo, Slivice,
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 roizvode, če gre za tipsko malo komunalno čisp
tilno napravo;
mala komunalna čistilna naprava mora imeti navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje
naprave;
če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec
pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki
urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere sta
razvidna mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v
državnem koordinatnem sistemu za raven merila
1:5.000, in ime vodotoka;
obratovanje male komunalne čistilne naprave
vlagatelj dokazuje s poročilom o opravljenih prvih
meritvah za malo komunalno čistilno napravo z
zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih enot,
v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring odpadnih voda;
objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe mora biti izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije;
v izjemnem primeru je objekt z malo komunalno čistilno napravo lahko v območju opremljanja z javno kanalizacijo, vlagatelj pa mora v tem
primeru priložiti obvestilo upravljavca JP Komunala Cerknica d.o.o., iz katerega je razvidno,
da priključitev v tehničnem smislu ni možna;
lokacija objekta male komunalne čistilne naprave
mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma
si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
vloga mora biti priloženo veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po letu
1967, ali potrdilo za stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi
določil Zakona o graditvi objektov uporabno
dovoljenje;
vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih morata biti razvidna nakup in vgradnja male ko-
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munalne čistilne naprave, ter dokazila o plačilu
računov;
• v primeru male komunalne čistilne naprave za več
stanovanjskih objektov ali večstanovanjski objekt
mora biti priložena pogodba med lastniki oziroma etažnimi lastniki o medsebojnih razmerjih pri
izgradnji in vzdrževanju naprave ter delitvi nepovratnih sredstev po tem pravilniku, ki mora veljati
vsaj 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev.
V. Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave (MKČN) velikosti od 4 do 50 populacijskih enot z vključenimi stroški montaže MKČN
in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov
ter sama postavitev MKČN, pri čemer se pri postavitvi upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo
konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva pa se izkopa in izdelave kanalizacijskih cevi
in raznih drugih priključkov. Višino stroškov potrdi
komisija, ki jo imenuje župan.
Pogoj za kandidiranje na razpis je že kupljena in
vgrajena MKČN, kar upravičenci dokažejo s priloženim računom za nakup in postavitev MKČN.
Upravičeni so stroški, ki nastanejo od 1. 1. 2016.
VI. Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenijo proračunsko postavko proračuna občine Cerknica za leto 2016 s številko 111012
in nazivom »Subvencioniranje MKČN«. Višina razpisanih sredstev za leto 2016 je 10.000 EUR.
VII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji
pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica in
opremljeno s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis,
MKČN« ali oddajo neposredno na sedežu občine.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2016. V primeru predčasnega
zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja razpisa
objavljena na spletni strani občine.

IX. Obveščanje o izboru
Občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev na
podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev,
ki ga pripravi komisija.

VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog je obdobno, ko prispe primerno število prijav. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje
župan Občine Cerknica.

X. Pritožba na odločbo
Zoper navedeni sklep lahko vlagatelj vloži pritožbo
županu Občine Cerknica na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v roku 15 dni
od prejema odločbe.

Popolnost in dopolnitev vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima
priložene vse potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Dopolnitve, poslane po tem roku, se ne upoštevajo.
Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na seznam, glede na prejem dopolnitve.
V primeru, da je na seznam popolnih vlog uvrščenih
več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog z začetka seznama,
glede na vrstni red datuma in ure prejema in razpoložljiva sredstva.

XI. Zahtevki za izplačilo
Vlagatelji vložijo zahtevke za izplačilo sredstev na
predpisanem obrazcu ter predložijo obvezne priloge. Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljeni
montaži in plačani storitvi na podlagi vloženega
zahtevka za izplačilo z naslednjimi prilogami:
• fotokopija računa (upravičeni stroški so: nakup
MKČN, montaža in prvi zagon z nastavitvijo
parametrov ter postavitev MKČN, pri čemer se
upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo
konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva pa se izkopa in izdelave kanalizacijskih cevi
in raznih drugih priključkov),
• potrdilo o plačilu računa,
• certifikat oziroma listina o skladnosti (če je
MKČN na seznamu, ki ga je odobrila GZS, tega ni
potrebno priložiti),
• priloženo poročilo o prvih meritvah za MKČN z
rezultati prvih meritev, ki ga izdela pooblaščen
izvajalec obratovalnega monitoringa,
• fotokopija bančne kartice transakcijskega računa
vlagatelja.

S sklepom se zavrže vloge:
• ki so prispele po zaključku razpisa,
• ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
• nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagaZahtevek se lahko vloži po zaključku gradnje. Šteje
telj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
se, da je gradnja zaključena, ko je MKČN montirana
in plačana ter izdelano poročilo o prvih meritvah za
S sklepom se zavrne vloge:
MKČN, ki ga izdelal pooblaščen izvajalec obratoval• ki so neutemeljene,
• ki so vsebinsko neustrezne,
nega monitoringa.
• ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.
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stveno manjšem obsegu, kot je predvideval v priPoročilo o opravljenih prvih meritvah MKČN se
javi na razpis,
opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem za- • druge ugotovljene nepravilnosti pri uporabi
sredstev.
gonu naprave.
Na podlagi popolnega zahtevka se izplačajo
XIII. Razpisna dokumentacija in informacije
sredstva na vlagateljev transakcijski račun.
Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski
XII. Spremljanje namenske porabe
spletni strani http://www.cerknica.si. Zainteresredstev
sirani jo lahko prevzamejo tudi na sedežu Občine
Za nadzor nad namensko porabo proračunskih Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v času
sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od
naprav v občini Cerknica je zadolžena komisija, ki 8. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure.
jo imenuje župan.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Samo
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko po- Mlinar, elektronska pošta: samo.mlinar@cerknica.
rabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi si ali info@cerknica.si, tel. št. (01) 70 90 620, v času
obrestmi (te se obračunajo od dneva plačila upra- uradnih ur.
vičencu do dneva vračila sredstev) v primerih, ko se
ugotovi:
Št.: 41010-0006/2016
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti ne- Datum: 18. 5. 2016
namensko porabljena,
• da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
OBČINA CERKNICA
sredstev navajal neresnične podatke,
župan, Marko Rupar
• če upravičenec investicije, za katero je pridobil
sredstva, ni dokončal oziroma jo je končal v bi-
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